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bij het omslag

D

orian Hiethaar heeft een persoonlijke verstandhouding met de natuur en
haar lievelingsbos in Joppe ontwikkeld. Zij spiegelt zich aan het lievelingsbos, haar steun en toeverlaat.
In de vroege zomer toont de natuur zich uitbundig. De groei is ongeremd en de
kleuren van bloemen, planten, boombladeren en grasvelden zijn intens. Het zonlicht
laat alle schakeringen fel oplichten en veroorzaakt tegelijk zware slagschaduwen. In
het schilderij Schaduw, dat staat afgebeeld op het omslag van deze Speling, vormt
de zwarte slagschaduw een raadselachtige beeldcomponent. Het is niet helemaal
duidelijk waardoor de schaduw wordt veroorzaakt, waardoor het gepunte silhouet
ontstaat. Alles op het doek is smaakvol gearrangeerd ‒ voorgrond, achtergrond en
middenzone. De slagschaduw daarentegen neemt het beeld als een uitwaaierend
Fremdkörper in beslag.
Rabarber is een echte zomerplant. Opvallend zijn de magnifieke bladen, die worden
gedragen door krachtige rode stelen. Als paddenstoelen schieten ze uit de grond.
De bodem op het schilderij ziet eruit als een zandkleurige woestijn, waardoor de
uitbundige groei des te opmerkelijker wordt. Het lijkt alsof de ondergrond met een
trap naar beneden afloopt. De afgebeelde planten verder naar achter worden kleiner
en zijn gegroepeerd als ensembles. De geschilderde rabarberplanten vormen een
gelijkenis met haar lievelingsbos.
Het is een realistisch tableau van de volgroeide rabarberplant. Toch is het geen
fotografische weergave. De kunstenaar raakt dusdanig gefascineerd door de haarvaten van de bladeren dat het lijnenspel een eigen verhaal vertelt. Het buitenproportioneel grote blad linksboven lijkt wel een parasol voor de eronder luierende
bladeren. Het patroon van de nerven toont een raster van kleine waterstroompjes,
die zich overal vertakken.
Dorian vertelt: ‘Ik ben persoonlijk een grote fan van de rabarberplant. Contrastrijk, robuust, met imposante bladeren. Maar niet om te eten, de rabarber zelf vind
ik te zuur. Bij het doorsnijden van een citroen trekt mijn mond al samen van het
zuur.’ Het ontstaan van het schilderij is niet spontaan te noemen: ‘Het was een tobber. Ik ben er een paar keer flink in vast gelopen. Toen bevriende kunstenaars in het
lievelingsbos op bezoek kwamen, bespraken we mijn vastgelopen plekken in het
schilderij. Het einde van het liedje was: zo láten en niets meer aan doen. Die raad
heb ik opgevolgd.’
Frank van de Schoor
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redactioneel

uitbundigheid
Bestaat er zoiets als een spiritualiteit van de seizoenen? Daar is Speling in deze jaargang wel naar op
zoek. Of beter gezegd: het beeld en de beleving van
de jaargetijden hebben de redactie gestimuleerd
met nieuwe ogen te kijken naar de belofte van groei,
naar wat het betekent tot bloei te komen, hoe het is
om met verval om te moeten gaan en naar binnen
gekeerd te raken. Toch werd al snel duidelijk dat het
geen lente-zomer-herfst-winterverhaal zou moeten
worden. Er zit net iets meer uitdaging in de vier
thema’s zoals ze nu geformuleerd zijn: verlangen,
uitbundigheid, melancholie en verinnerlijking.
Hoe verhoudt spiritualiteit zich tot uitbundigheid?
Veel Spelinglezers zullen wat voorzichtig, sommigen zelfs misschien terughoudend op de vraag
reageren ‒ een aarzeling die ook in verschillende
artikelen te bespeuren valt. Dat is niet zo vreemd
als je ziet dat het bijvoeglijk naamwoord ‘uitbundig’
tal van synoniemen heeft die een ’te veel’ of ‘te zeer’
uitdrukken: bovenmatig, buitengewoon, dionysisch, exuberant, hevig, onstuimig, overvloedig,
rijkelijk, uitzinnig, weelderig. De meerderheid heeft
een enigszins ongunstige klank. Er is een tweede
lijn van synoniemen, waar het woordje ‘te’ niet van
toepassing is: enthousiast, extatisch, geestdriftig,
jolig, opgetogen, stormachtig, uitgelaten, vrolijk.
De eerste drie woorden van dit rijtje passen in een
spirituele context.
In dit nummer past een beschouwend artikel over
enthousiasme, extase en geestdrift. Dat u daarin
Titus Brandsma over het onderwerp aan het werk
ziet, mag u als een kleine verrassing van de redactie
zien. Wellicht het meest verrassende is echter dat
het merendeel van de overige bijdragen spiritualiteit
zoekt en aanwijst daar waar sprake is van overmatig
en tomeloos, zoals in de volgende chassidische vertelling:
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Op het feest van de Vreugde der Wet maakten de leerlingen plezier in het huis van de Baalsjem.
Ze dansten en dronken en lieten al maar nieuwe wijn
uit de kelder halen.
Na verscheidene uren kwam de vrouw van de Baalsjem zijn kamer binnen en zei: ‘Als ze niet ophouden
met drinken, zal er weldra geen wijn meer over zijn
voor de sabbatswijding.’
Hij antwoordde lachend: ‘Je hebt gelijk. Ga er heen en
laat ze ophouden.’
Toen zij de deur van de grote kamer opende, zag ze de
jongelieden in een kring dansen en rond de dansende
kring slingerde zich laaiend een blauwe ring van vuur.
Toen nam ze zelf een kruik in de rechterhand en één
in de linker en vloog de kelder in, terwijl ze het meisje
opzij schoof, om weldra met de gevulde kannen terug
te keren.

Dat uitbundigheid aanstekelijk werkt, is uiteindelijk
de grondtoon geworden van dit nummer. De redactie hoopt dat het enthousiasme op u zal overslaan.
De redactie
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lof der
uitbundigheid
Johan Goud

Z

oals dat voor zoveel geldt, bestaat uitbundigheid
vooral in the eye of the beholder, dus tussen de oren
van wie toekijkt. Degene naar wie gekeken wordt en

die uitbundig lacht, zingt, of eer bewijst, heeft zelf het gevoel
te doen wat passend is, passend bij de grap, het lied, de persoon die geëerd wordt.
Jaren geleden bezocht ik de befaamde Heilig Grafkerk in
Jeruzalem. Meer dan door de vermeend historische locaties
van kruisiging, zalving en graflegging, werd ik direct na
binnenkomen gefascineerd door de uitbundige vormen van
devotie in die overvolle kerk. Een vrouw die bevend van
emotie haar hand op de door talloze handen uitgesleten
steen van de zalving legde. Een man die languit neerlag bij
de rots van Golgotha. Door de kerk heen dansende of voortschrijdende groepen van monniken. Ook maakte ik mee dat
mensen van streek raakten en flauwvielen. Het waren fysieke
en emotionele uitingen van vroomheid die nieuw voor me
waren en die ik als buiten-gewoon ervoer. Pas gaandeweg
drong tot me door hoe excentriek en ongewoon, te midden
van deze uit de hele wereld toegestroomde christelijke gelovigen, mijn eigen beleving was. Zij uitten zich op een manier
die naar hun gevoel adequaat was, die paste bij wat zij op
die heilige plaatsen ondergingen. Mijn reactie was typisch
die van een terughoudende en rationele woordgelovige uit
Noord-Europa.
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Maar was dat laatste wel waar? Redenen
genoeg om je dat af te vragen. Wordt
iemand gelovig die louter verstandelijk
is en in alles distantie betracht? Niet zo
waarschijnlijk. Even onwaarschijnlijk
als de mogelijkheid dat zo iemand reddeloos verliefd wordt. Toch waren beide
mij wel degelijk overkomen, met een
kracht die sterker bleek dan mijn drang
tot zelfbehoud. Het was een kracht die
me buiten mezelf had gebracht, buiten
de gebundelde vorm die ik als mijn ‘ik’
was gaan beschouwen. Ze had me, met
andere woorden, ‘uit-bundig’ gemaakt.1

blijft, loopt het risico in ideële sferen te
gaan zweven of slaaf te worden van een
systeem dat zijn totale beschikbaarheid
eist, of beide. Met instemming citeert
Drewermann een harde uitspraak van
Léon Bloy: ‘Omdat ze niemand beminnen, geloven ze dat ze God liefhebben.’3
Het is juist de uitbundigheid van de
overgave, die het mensen mogelijk
maakt voluit te genieten maar soms ook
teleurgesteld te raken en pijn te lijden,
die hun leert zichzelf te worden en met
beide benen op de grond te komen.
Aan deze psychologische lof der
uitbundigheid valt een filosofische toe
te voegen. Die graaft wel veel dieper en
maakt het thema een stuk ingewikkelder – zoals van een filosoof ook verwacht mag worden. Emmanuel Levinas
(1906-1995) heeft een denkend leven
lang getracht om te ontsnappen aan wat
hij de macht van ‘het zijn’ noemde, in
het bijzonder aan de manier waarop het
ons in onszelf gevangenzet. Hij was om
zo te zeggen op zoek naar uit-bundigheid in die oorspronkelijke betekenis
van het woord, naar de mogelijkheid
van een beweging die de dichtgesnoerde bundel van ons ik open zou
breken. In een vroeg artikel maakt hij
duidelijk hoezeer de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog hem daartoe hadden geïnspireerd. Het bestaan
had definitief opgehouden een spel
te zijn. De troost van een eeuwig en
oneindig leven was weggevallen. Maar
toch. ‘Iedere beschaving die het zijn
accepteert, de tragische wanhoop die
het met zich meebrengt en de misdaden die het rechtvaardigt, verdient om
barbaars te worden genoemd.’4
Levinas onderzoekt in genoemd
artikel of de behoefte, het plezier, de

Mijn reactie was typisch die van
een terughoudende en rationele
woordgelovige uit Noord-Europa.
En zou het anders dan zo kunnen? Je
kunt je afvragen of mensen zonder
zulke momenten van uitbundigheid
wel echt leven, of zij ooit geland zijn, of
zij niet boven het harde maar ook zoete
leven zijn blijven zweven.

een psycholoog en een
filosoof
Dat laatste is precies wat de theoloog en
psycholoog Eugen Drewermann (1940)
zich in zijn psychogram van de (katholieke) geestelijkheid afvraagt. Wat heeft
het aan regels gehoorzamende bestaan
van de monnik en de priester nog met
Jezus te maken, die in vergelijking daarmee veeleer een buiten de regels tredende zwerver was, ‘vagebond en visionair’, ‘harlekijn en tovenaar van Gods
eeuwige ontferming’?2 Hij haalt de psychologische waarde van uitbundigheid
naar voren, in het bijzonder de seksuele
uitbundigheid. Wie daarvan verstoken
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schaamte, de walging ‒ een thema dat
hij aansnijdt twee jaar voordat Sartre
er zijn beroemde roman aan wijdde ‒,
in staat zijn een opening te forceren.

je pijn doen en je dwingen tot de tegen
de natuur ingaande, maar onontkoombare vraag welk recht je eigenlijk hebt
om er te zijn.5
Dat brengt me terug bij Levinas’
uitspraak in dat vroege artikel over de
évasion ‒ de ontsnapping. Een cultuur
die ‘het zijn’ als iets vanzelfsprekends
aanvaardt: die het zelfbehoud bovenaan plaatst, vreemdelingen de rug toekeert, oorlog rechtvaardig verklaart, is
barbaars. Of omgekeerd: het verlangen
naar ontsnapping aan die vanzelfsprekendheid is typerend voor wat we
‘beschaving’ noemen. Tot zover zijn
we nu aan de hand van Drewermann
en Levinas gekomen. Het voorzetsel
uit- in het woord uitbundigheid bracht
ons op dat spoor. Het keerde terug
in het e- van evasie en het ex- van de
excendentie waarover Levinas schreef.
Dit kleine maar betekenisvolle taalelement verwijst naar een verlangen dat
vrijheid en ruimte zoekt en naar buiten
wil. Een verlangen dat essentieel is voor
de heelheid van ons persoonlijk bestaan
(Drewermann) én voor de humaniteit
van onze cultuur (Levinas). Het werkt
door in al wat we doen. Maar hoe is uitbundigheid in ons religieuze denken en
voelen aanwezig?

De onmacht van een ik dat
vrijheid zoekt maar daarin niet
slaagt.
En hij besluit, nadat hij deze vraag
negatief heeft moeten beantwoorden,
dat een nieuwe weg moet worden
gevonden, een die de blokkade door
traditionele inzichten uit de weg moet
ruimen. Dat laatste is precies wat,
geruime tijd na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, zijn denken in
beslag zal gaan nemen. In de artikelen
en boeken die hij dan gaat schrijven,
zoekt hij behoedzaam naar uitwegen
uit de onmacht van een ik dat vrijheid
zoekt maar daarin niet slaagt. Het voluit kunnen genieten is één van die uitwegen. Een mens geniet van wat hem
omgeeft en van wat hij doet, en precies
dat maakt hem tot een ik-zegger. Ons
leven is geen naakt feit, maar draagt
zijn waarde in zich. Door te denken, te
eten, te slapen, te werken, en daarvan
te genieten, zijn we méér dan alleenmaar-zijnd. In feite stemt Levinas hier
op zijn manier in met wat Drewermann, psychologisch kijkend, over de
waarde van het uitbundige genieten
schreef. Levinas laat vervolgens zien
hoe de bevrijding uit de greep van ‘het
zijn’ verdiept kan worden door een
volstrekt nieuw verlangen. Een verlangen naar wat hij ook wel ‘de goedheid’
noemt. Het wordt opgeroepen door de
confrontatie met de weerloze ander en
kan zich tegen jouzelf keren. Het kan

uitbundigheid in de leer
Het christelijk geloof – dat ook in dat
opzicht vermoedelijk door zijn joodse
oorsprong bepaald is – kenmerkt zich
door een hang naar het uitzonderlijke. De Bergrede, die als het kernstuk
van Jezus’ verkondiging mag worden
gezien, geeft een reeks van voorbeelden
waaruit dat blijkt (Matteüs 5,21-48).
Traditionele wetsregels worden telkens
overboden door een gebod van hoger
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orde: het verbod op overspel door een
uitleg die het begerig kijken tot overspel verklaart; het verbod op valse eden
door een afwijzing van het zweren als
zodanig; het gebod van de naastenliefde
door de opdracht om vijanden lief te
hebben. De toelichting bij die laatstgenoemde radicalisering is verhelderend.
‘Wat is er buitengewoon aan het vriendelijk groeten van je broeders?’, is de
retorische vraag die de Bergrede stelt.
Naastenliefde is niet wat ze is, zolang
ze binnen de natuurlijke perken blijft.
Ze vereist de moed om zulke grenzen te
overschrijden.
De filosoof Paul Moyaert spreekt
daarom over de mateloosheid van het
christendom. Door de naastenliefde
tot plicht te maken, toont het christelijk geloof zijn ex-cessiviteit: ook
hier weer dat uit de band springende
voorzetsel. In de ethiek opent zich een
dimensie, ‘(naasten)liefde’ genaamd,
die niet in wetscodes vastligt. Een
haast onbegrensd terrein van uit-bundige liefde wordt opengelegd. Het is
niet moeilijk om de waarde daarvan
in te zien. In een moreel en politiek
systeem waarin het ‘zonder aanzien
des persoons’ allesbepalend zou zijn,
gaat alle warmte verloren. Mensen
raken dan bedolven onder zogenaamd
universele wetten. Uitzonderingen op
de regels kunnen niet worden waargenomen. Het is van levensbelang voor
ieder systeem dat naast de onpartijdige gerechtigheid ook de liefde vrij en
krachtig blijft.
Deze wisselwerking is essentieel.
Want omgekeerd loopt een samenleving waarin de naastenliefde almachtig zou worden verklaard, even grote
risico’s. Om de buitensporigheden

daarvan toe te lichten, bedenkt Moyaert bij wijze van experiment een
wereld waarin alleen de naastenliefde
– dus niet de erotiek, de ouderliefde,
de vriendschap – als norm geldt. Een
apocalyptisch universum is het gevolg,
waarin de wreedheid van deze liefde
zichtbaar wordt: ‘Zoals de slachtoffers
in het universum van Sade nooit loskomen van hun beulen, zo komen wij
in de naastenliefde niet meer los van
elkanders lijden en ellende.’6 Onderscheid wordt daarbij niet gemaakt.
Geliefden, ouders, kinderen, ze zijn
allen niets meer dan naasten te midden van talloze anderen. De veelgelezen dystopie van Margaret Atwood
schetst er een schrikbarend beeld van.
Ze beschrijft de later deze eeuw tot
stand komende, puriteinse theocratie Gilead. Van de uniform geklede
dienstmaagden in deze dictatuur
wordt niets dan onzelfzuchtigheid en
opoffering geëist. Zij moeten de door
de bevelvoerders verwekte kinderen
dragen en ter wereld brengen. Onder
het middageten krijgen ze de zaligsprekingen uit de Bergrede te horen.
‘Zalig dit, zalig dat. Ze draaiden een
plaat met een mannenstem. (…) Zalig
zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Niemand zei erbij wanneer.’7
Mijn voorlopige conclusie is dat
uitbundigheid in de leer, in de sfeer
van het denken, grote waarde heeft,
maar riskant is. Ze moet ingebed zijn
in een ruimer verband van andere perspectieven op het leven, die voor een
zekere balans zorgen. Hoe is het met
de uitbundigheid in de sfeer van de
beleving gesteld? Geldt daarvoor hetzelfde?
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uitbundigheid in de
beleving

zij traden niet buiten de kaders van
de kerkelijke traditie. Er hebben zich
daarnaast ook altijd perifere uitingen
van geloof voorgedaan. Het door Gods
geest bezeten zijn was in die gevallen
een teken van protest tegen dominante kerken en liturgieën – zoals in de
doperse beweging, in de zwarte kerken
met hun spirituals, of in het nonnenklooster in het zeventiende-eeuwse
Loudun.10 In onze multireligieuze
cultuur zijn in zekere zin alle vormen
van beleving perifeer geworden. Een
algemeen erkend centrum van religieus
gezag is er niet meer. En zo bloeien tal
van spirituele ervaringen, van de glossolalie, via de door geestverruimende
middelen opgewekte sensaties, tot ervaringen van aanwezigheid en het horen
van stemmen.
De psycholoog Michiel van Elk
analyseert deze ervaringen en concludeert dat ze in veel gevallen positieve
effecten hebben. Mensen die hoog
scoren op de Tellegen Absorptieschaal
– die openstaan voor ervaringen van
nederigheid,
zelf-transcendentie,
ontzag – blijken daar in geestelijk en
fysiek opzicht wel bij te varen. Ze kijken ook op een meer geïntegreerde
manier naar zichzelf en hun leven.
Het voorbehoud dat Van Elk maakt,
bevestigt met empirische argumenten
wat mystici vanouds over de rol van
de mystieke verlichting en genade
zeggen. Ze vallen je toe, je kunt ze niet
door inspanning realiseren:

De uitbundigheid wordt reëler en
komt dichterbij wanneer het om de
beleving gaat. Het beeld van de zomer
met zijn uitbundige bloei gaat pas hier
echt spreken, mèt wat erin besloten
ligt: de warmte, het licht, de passie.
Het ligt misschien voor de hand om
hierbij allereerst te denken aan het
mystieke godsverlangen. Maar dat
valt tegen. Uitbundig is dat verlangen
zeker, maar het bereikt geen zomerse
vervulling. Het mystieke verlangen
raakt juist steeds dieper doordrongen van zijn onvervulbaarheid. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit wat de dertiende-eeuwse Hadewych ondervindt,
wanneer ze aan de goddelijke Minne
haar leed toont:
Wat mi geschiet, dats hare al een.
Hoe si mi ye in onsten sceen,
Hebben mi hare vremde kere ontgheven.
Des moetic nachte bi daghe leven.8

Daarom moet ik overdag in de nacht
leven. De mystieke minne bloeit in het
donker. Hetzelfde ondergaat in de zestiende eeuw Johannes van het Kruis,
wanneer hij de top bereikt van zijn
innerlijke Karmel. ‘Nada’ herhaalt hij
zeven keer. God is ‘niet iets’ en ook van
hemzelf schiet niets herkenbaars over.
Hij heeft zich erin verloren.9
Om de zintuiglijke, kleurrijke,
zomerse uitbundigheid te vinden moeten we op andere plaatsen zoeken. Ik
gaf al wat voorbeelden uit de Heilig
Grafkerk. Daar in Jeruzalem werd ik
verrast door mij tot dan toe onbekende,
extatische belevingen van het christelijk
geloof. Hoe vreemd ze mij ook waren,

Het bereiken van een religieuze of spirituele ervaring kan bijna nooit een doel
op zich zijn. Als je gaat mediteren om
per se ‘verlicht’ te raken, kun je het wel
vergeten. Veel meditatieoefeningen zijn
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tentie’ noemt.12 Zij moet in de plaats
komen van het politieke bestaan. In
de politiek draait alles rond de actuele machtsverhoudingen, de globale
overzichten, de waarneembare feiten
van succes of mislukking. Dat ligt
anders voor de religieuze existentie.
Daar geldt de eigen en onherleidbare
waarde van het individu als een onbetwistbaar uitgangspunt. De evasie en
de excendentie werken hier door in
een nieuwe bestaanswijze. Ze laat zich
niet dicteren door het oordeel van de
geschiedenis, dat met zogenaamde
objectiviteit vaststelt welke cultuur de
beste en welke natie superieur zou zijn.
In plaats daarvan trekt ze zich het oordeel van God aan. Levinas leent deze
godsdienstige uitdrukking om een
anarchistische manier van kijken te
typeren. Het is een manier van kijken
die zich oriënteert op wat de joodse
en de christelijke tradities zich bij het
woord ‘God’ voorstellen.
God, die zelf onzienlijk is, kent het
innerlijk van de mensen en ziet voorbij
aan de evidenties van de geschiedenis,
aan de successen van macht en geweld.
‘De wil van een mens staat onder het
oordeel Gods wanneer zijn angst voor
de dood omslaat in de angst een moord
te begaan’, schrijft Levinas.13 In de plaats
van angst voor mijn dood treedt de
angst een ander de dood aan te doen.
Het is een omslag die uit-bundig is en
zeer veel vraagt. Wie zich eraan overgeeft, zal ontdekken welke ingrijpende
gevolgen het heeft voor zijn manier
van kijken en denken. Gandhi, die
de Bergrede hoogachtte, realiseerde
het zich bijvoorbeeld, evenals Dag
Hammarskjöld, die zich in mystieke
geschriften verdiepte. De logica van

namelijk juist gericht op het laten varen
van intenties en verwachtingen.11

Deze paragraaf besluit ik eveneens met
een bescheiden conclusie. Ook in de
sfeer van de beleving zijn relativerende
perspectieven onmisbaar gebleken. Dat
geldt zowel voor de mystieke, als voor
de meer emotionele en kleurrijke uitbundigheid.

besluit
Ik keer tenslotte terug naar de eerder
geciteerde zin uit Levinas’ artikel over
de evasie. Levinas zoekt naar mogelijkheden tot ontsnapping uit de gevangenschap in wat hij ‘het zijn’ noemt:
mogelijkheden van uit-bundigheid,
e-vasie, ex-cendentie, ex-tase. Ze staan
in een gespannen verhouding met het
burgerlijke bestaan in onze kapitalistische samenleving. Dat kenmerkt zich
namelijk, aldus Levinas, door zelfgenoegzaamheid (suffisance). De burger
bezit dingen en moet die veiligstellen.
Hij wordt beheerst door een geest van
onrustig conservatisme. Om zichzelf en
zijn bezit tegen de per definitie ongewisse toekomst te beschermen, moet
hij zijn greep op de dingen voortdurend verstevigen en zijn kapitaal laten
groeien. Levinas herinnert eraan dat
deze geest van burgerlijke zelfgenoegzaamheid inmiddels tot catastrofale
gevolgen had geleid: de waanzin van de
Eerste Wereldoorlog. Het is van levensbelang deze staat van zijn te weigeren
en het verlangen naar ontsnapping
ruimte te geven, het verlangen naar een
bestaan in morele en religieuze uitbundigheid.
Ik denk hier aan wat Levinas in
latere geschriften ‘de religieuze exis11

geldende machten zal zelden recht
kunnen doen aan het anders-zijn van
anderen. Het objectieve oordeel van de
geschiedenis krenkt hen haast onvermijdelijk en schuift hen naar de marge.

Noten

1 Ik refereer hier aan de zeventiende-eeuwse betekenis van dit woord: het monster dat
kooplieden bovenop de bundel koopwaar
legden, als een toonbeeld van wat erin zat.
Pas twee eeuwen later kreeg het de betekenis: bovenmatig, buitengewoon. Zie onder
‘uitbundig’ in: M. Philippa e.a., Etymologisch
Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam 2003-2009.
2 E. Drewermann, Kleriker. Psychogramm eines
Ideals, München 1991, 18-19.
3 Drewermann, Kleriker, 526.
4 E. Levinas, ‘De l’évasion’, in: Recherches Philosophiques 5 (1935-1936), 391.
5 Wie er meer over wil lezen, kan terecht in
mijn boek God als raadsel. Peilingen in het
spoor van Levinas, Kampen 1992. Zie ook:
Renée van Riessen, Van zichzelf bevrijd. Levinas over transcendentie en nabijheid, Amsterdam 2019 (hoofdstuk 4).
6 Paul Moyaert, De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde, Nijmegen 1998, 70.
7 Margaret Atwood, Het verhaal van de dienstmaagd, Amsterdam 202029, 110. De typering
‘puriteinse theocratie’ staat in het vervolgdeel
De testamenten, Amsterdam 20195, 428.
8 Verklarende vertaling door Christine d’Haen,
Het geheim dat ik draag, Tielt-Amsterdam
1998, 591-593: Wat mij overkomt is haar om
het even. / Hoe zij mij ooit gunstig gezind
scheen, / hebben mij haar onbegrijpelijke
handelwijzen uit het hoofd gezet. / Daarom
moet ik overdag in de nacht leven.
9 Marc De Kesel, Zelfloos. De mystieke afgrond
van het moderne Ik, Utrecht 2017, 239-240.
10 Zie hierover de beroemde historische roman
van Aldous Huxley, De duivels van Loudun,
Amsterdam 19913.
11 Michiel van Elk, Extase. Over de Godhelm en
andere religieuze experimenten, Amsterdam
2017, 178.
12 Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai
sur l’extériorité, Den Haag 19744, 231 (Nederlandse vertaling 1987, 300-301).
13 Levinas, Totalité et Infini, 222 (Nederlandse
vertaling, 292).

De logica van geldende machten
zal zelden recht kunnen doen aan
het anders-zijn van anderen.
Daar leiden zij hun bestaan van ‘vreemdeling, weduwe en wees’. Hun lijden
en hun weerloosheid klagen ons aan.
‘God’ is misschien niets anders dan de
permanente weigering van een geschiedenis die zich schikt in onze geheime
tranen.
Johan Goud (1950), godsdienstfilosoof,
is emeritus hoogleraar Religie en zingeving
in literatuur en kunst. Ook is hij emeritus
remonstrants predikant.
(jgoud01@kpnmail.nl)
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zweten van
groenheid: viriditas
bij hildegard van
bingen
Peter Nissen

D

e twaalfde-eeuwse benedictines Hildegard van
Bingen (1098-1179) is zonder twijfel een van de
meest oorspronkelijke en veelzijdige geesten van

haar tijd. Die oorspronkelijkheid en veelzijdigheid hebben
tot gevolg dat zij tot de dag van vandaag mensen blijft boeien
en verbazen, van theologen tot antroposofen, van musici tot
mystici en van natuurgenezers tot ecologen.1 Die verbazing

wordt zeker ook veroorzaakt door de originele woorden
en beelden die Hildegard in haar geschriften gebruikt. Een
daarvan is het woord ‘viriditas’. Het is afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord ‘viridis’, dat ‘groen’ betekent. Letterlijk
betekent het dus zoiets als ‘groenheid’, en die vertaling houd
ik hier nu ook maar aan, want iedere andere vertaling is al
een interpretatie. Maar dat het woord interpretatie nodig
heeft, is duidelijk, want die groenheid staat bij Hildegard
voor heel wat meer dan alleen een kleur.
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de menswording als nieuwe
schepping

droogte en dorheid, een onbewoonbare
wereld, zonder uitzicht, en een wereld
van groeikracht, levenslust, vitaliteit
en frisheid. Dat is de wereld van het
groene gras: de ‘viriditas’.
Voor de omslag van de ene naar de
andere wereld zorgt God, en wel door
de regen te zenden. Die regen is Jezus
Christus. Zijn komst, zijn menswording, betekent een radicale ommekeer
in de geschiedenis van de mensenwereld. Vóór zijn komst was er geen uitzicht: dat was de wereld van de heidenen, die geen deel uitmaakten van het
uitverkoren volk ‒ hoe het met het volk
Israël gesteld was in die tijd vóór de
regen, laat Gregorius in het midden. Na
de komst van Christus is er uitzicht: dat
is de wereld van de kerk. Dat uitzicht
heeft bij Gregorius minstens twee kanten: een cognitieve en een ethische. De
komst van Christus heeft om te beginnen inzicht gebracht, wijsheid, kennis,
dankzij het Woord dat mens is geworden. Maar die komst heeft ons ook
geleerd hoe wij goed moeten leven, hoe
wij goede werken moeten verrichten.
Voor die twee samen gebruikt Gregorius het woord ‘viriditas’. Zij zijn het
groene gras dat groeit in de kerk.
De ‘viriditas’ verwijst naar groei
kracht, naar toename in kennis en
goedheid. En omdat God de kerk blijft
voeden, zoals Hij dat in de verzen uit
het boek Job met de aarde doet, kan zijn
kerk en kunnen de leden daarvan blijven groeien in heiligheid. Paus Gregorius verwijst naar het scheppingsverhaal, waar God zegt: ‘Overal op aarde
moet jong groen ontkiemen’ (Genesis
1,11). Dat kan dankzij de omvormende
kracht van Christus, die op aarde gekomen is. De aarde is volgens Gregorius

Helemaal nieuw was het woord niet
toen Hildegard het ging gebruiken. Het
werd in de voorafgaande eeuwen sporadisch gebruikt door andere auteurs,
zoals de kerkvaders Ambrosius en
Filastrius van Brescia en de middeleeuwse theologen Johannes Scotus Eriugena, Pseudo-Alcuinus, Petrus Damiani en Hugo van Sint-Victor. Hildegard
was een buitengewoon belezen vrouw,
maar of zij de teksten van de genoemde
auteurs kende, is zeer de vraag. Maar
zeker kende zij wel de teksten van de
vroegmiddeleeuwse auteur die het
woord ‘viriditas’ het vaakste bezigde:
paus Gregorius de Grote (ca. 540-604).2

Die groenheid staat bij Hildegard
voor heel wat meer dan alleen
een kleur.
Die gebruikt het regelmatig in zijn
commentaar op het bijbelboek Job, de
Moralia in Iob. Dat werk is heel wat meer
dan alleen een commentaar op dat ene
bijbelboek. Het beschrijft zo’n beetje de
hele heilsgeschiedenis en het leven van
een christen aan de hand van beelden
uit het boek Job. Het begrip ‘viriditas’ duikt op naar aanleiding van Job
38,25-27: ‘Wie heeft de geulen gekliefd
voor de stromen, de weg voor donder
en bliksem gebaand, zodat de regen
neervalt op de onbewoonde aarde, op
de woestijn waar geen mensen leven,
en wildernis en woestenij doordrenkt
raken en er overal jong gras opschiet?’
Deze verzen vormen voor paus Gregorius het uitgangspunt voor het tegenover elkaar plaatsen van een wereld van
14

‘Groenheid’ wordt door haar
verbonden met het werken van
Gods Geest.

ook in Genesis een beeld van de kerk.
Met de komst van Christus heeft die
aarde een nieuwe schepping ondergaan: ‘Iemand die één is met Christus,
is een nieuwe schepping. Het oude
is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2
Korintiërs 5,17). ‘Viriditas’ is daarmee
bij Gregorius een beeld geworden voor
de groei in het geestelijk leven. Hij legt
de grondslag voor een spiritualiteit van
de groeikracht, de vitaliteit.

van de menswording van het Woord
en is zij dus primair een christologisch
begrip, zo is zij bij Hildegard de vrucht
van de werking van de Geest. ‘Groenheid’ wordt door haar verbonden met
de pneumatologie: de reflectie op het
werken van Gods Geest. Dat wordt
duidelijk uit haar beschouwing bij een
van haar visioenen in haar werk Liber
divinorum operum, het boek over de
goddelijke werken. Dit boek, ontstaan
in de periode 1163-1174, schreef
zij als abdis als vorm van geestelijke
begeleiding voor de aan haar zorg toevertrouwde zusters. Zoals Gregorius
het bijbelboek Job gebruikt om een
heilshistorische theologie uiteen te zetten, zo doet Hildegard dat aan de hand
van haar visioenen, die voor haar een
authentieke bron van theologische kennis zijn.5

natuur en literatuur bij
hildegard
Er is wel gesuggereerd dat het beeld van
de ‘groenheid’ bij Hildegard is ingegeven door de natuurlijke omgeving
van de plekken waar haar leven zich
afspeelde, eerst de abdij van Disibodenberg, waar zij al op jonge leeftijd
werd toevertrouwd aan de leiding van
Jutta van Sponheim, en later de door
haar zelf gestichte abdijen van benedictinessen op de Rupertsberg bij Bingen
en in Eibingen, waar zij haar laatste
levensjaren doorbracht.3 Het gebruik
van de metafoor van de groenheid zou
verband houden met het beeld van de
uitgestrekte Duitse wouden van vóór de
tijd van de grote ontginningen. Ook op
andere plekken in haar werk gebruikt
Hildegard immers veel beelden die aan
de natuur, aan de wereld van planten en
dieren, aan de gang van de seizoenen,
aan de werking van de natuurelementen ‒ regen, wind, rivieren, bronnen ‒,
zijn ontleend. De natuurbeelden zijn bij
haar metaforen voor het onzegbare.4
Maar zeker heeft ook de literaire
traditie bij haar een rol gespeeld, en
vooral de invloed van Gregorius de
Grote. Er is echter één groot verschil:
is de ‘viriditas’ bij Gregorius een gevolg

een visioen van groenheid
In het eerste visioen ziet Hildegard
een gestalte die lijkt op een mens,
maar tegelijk schitterend is als de zon
en bekroond met een gouden aureool.
Die gestalte maakt zich bekend als ‘de
hoogste en vurige kracht’ ‒ ego summa
et ignea vis. Elders heet zij ook Liefde
en Genade. Zij is een beeld van de
drieëne God. Boven haar verschijnt
het gezicht van een oude man: de
Vader. Op haar handen draagt zij een
lam, ‘helder als het daglicht’: Christus
‒ door Johannes de Doper immers aangeduid als ‘het lam van God’ (Johannes
1,29). De gestalte vertrapt een slang en
15

een monster. Zij heeft aan beide zijden
twee vleugels, met aan de ene kant de
kop van een adelaar en aan de andere
kant een mensenhoofd. De gestalte
zegt volgens Hildegard dat zij kracht
aan de schepping geeft door vuur en
wind. Vuur en wind zijn zoals bekend
bijbelse beelden voor de Geest van
God: de vurige vlammen van Pinksteren (Handelingen 2,3), daar ook
gepaard met een hevige windvlaag, en
de wind of adem die bij de schepping
over de wateren gaat (Genesis 1,2). In
Hildegards uitleg staat het vuur voor
de scheppende kracht van Gods Geest
en de wind voor de in stand houdende
kracht. En daar voert zij het beeld van
de ‘viriditas’ ten tonele: de wind, de
adem van God, houdt de schepping in
stand en maakt haar ‘groenheid’ mogelijk. Zij laat bloemen bloeien en rivieren stromen. Zij laat de zon opkomen
en de maan ondergaan. ‘Ik, de vurige
kracht’, zo zegt de gestalte volgens Hildegard, ’ben verborgen in de winden
en zij krijgen vuur van mij, zoals de
adem een mens voortdurend in beweging houdt.’6
Groenheid is bij Hildegard dus
een beeld voor de levenskracht die de
mens en de natuur, de hele schepping
en alle afzonderlijke natuurelementen, van God ontvangen. Zij staat
voor vitaliteit en groeikracht, voor
de voortdurende terugkeer van de
lente. Het feest van Pinksteren valt
niet voor niets in dat seizoen. Maar
God geeft niet alleen groenheid aan
de natuur, Hij geeft die ook aan ons
geestelijk leven. Ook dat mag groeien
en bloeien, ook dat mag steeds weer
in frisheid opnieuw ontkiemen, ook
dat kan alleen met de hulp van Gods

genade door de werking van de Geest
van dorheid bevrijd worden. Zoals
bij Gregorius de Grote staat ook bij
Hildegard de ‘viriditas’ tegenover de
‘ariditas’, de groenheid tegenover de
dorheid in het geestelijk leven van
de mens. De laatste ontstaat door de
afstand tot God, de eerste door de
nabijheid van God. Het is God alleen
die ons door zijn genade, die bij Hildegard ook simpelweg liefde ‒ caritas
heet, uit het verdorde land wegleidt
naar groene weiden (Psalm 23,2).

twee liederen
Beide aspecten, groenheid van de
natuur en groenheid van het geestelijk
leven, allebei als vrucht van het werken
van de Geest, komen ook naar voren in
de liederen van Hildegard van Bingen.
Die liederen, opgetekend in de Symphonia harmoniae caelestium revelationum,
hebben haar beroemd gemaakt als een
van de belangrijkste dichters en componisten van de Middeleeuwen.7 Zij
zijn grotendeels ontstaan vóór 1158 en
opgetekend in twee handschriften uit
het eind van de twaalfde eeuw. Hildegard zegt zelf dat ook de liederen haar
tijdens haar visioenen hebben bereikt.
In de liederen komt het begrip ‘viriditas’ enkele malen voor.8
De eerste keer is dat het geval in een
sequens voor het feest van Pinksteren:
‘O ignis Spiritus’, o vuur van de Geest.9
Het is een sequens van tien strofen met
telkens drie verzen. De tekst beschrijft
hoe het vuur van de Geest, de Parakleet of Vertrooster, heel de schepping
van leven voorziet. De vier elementen worden doortrokken en letterlijk
begeesterd door het vuur van de liefde
‒ ignis caritatis: vuur, wind of adem ‒
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spiraculum, water en aarde. In de achtste strofe wordt beschreven hoe het
levenwekkende vuur van de Geest de
aarde laat ‘zweten’ ‒ sudare van groenheid:

die groenheid plantte God op de berg
een hoogte die in beproevingen niet
zal wankelen en die niet met wapens
ingenomen kan worden. Met die
hoogte bedoelt Hildegard volgens mij
het klooster waar zij op dat moment
woont. Dat is de plek waar zij met God
kan leven, waar zij Gods nabijheid kan
ervaren en zo groeikracht en levenslust
vindt ‒ de groenheid van het geestelijk
leven:

Door U vloeien de wolken, vliegt de
lucht,
hebben de stenen vochtigheid,
vormt het water riviertjes
en zweet de aarde van groenheid.
(De te nubes fluunt, aether volat,
lapides umorem habent,
aquae rivulos educunt,
et terra viriditatem sudat.)

O groenheid van de vinger van God,
waarmee God een planting heeft
gesticht,
die schittert in de hoogte
als een rechtopstaande zuil,
jij bent heerlijk, in Gods voorbereiding.
En o hoogte van de berg,
die in de beproeving Gods nooit zal
wankelen,
jij stond er lang als een balling,
maar de gewapende is niet bij machte
je in te nemen.
Jij bent heerlijk, in Gods voorbereiding.
(O viriditas digiti Dei,
In qua Deus constituit plantationem,
Quae in excelso resplendet
Ut statuta columna,
Tu gloriosa in praeparatione Dei.
Et o altitude montis,
Quae numquam dissipaberis in
differentia Dei,
Tu tamen stas a longe ut exul,
Sed non est in potestate armati,
Qui te rapiat.)

Het beeld wordt hier wel heel fysiek:
de Geest doet de aarde ‘zweten’, ‘transpireren’ van groenheid ‒ ‘dauwen’ zou
ook een goede vertaling kunnen zijn.
De levenskracht barst als het ware naar
buiten. Dat zweten van de aarde is een
voorwaarde voor groeikracht: zonder
vocht geen vruchtbaarheid. De vurige
Geest van God maakt de aarde dus niet
dor, maar zorgt juist voor energie, voor
fertiliteit.

De levenskracht barst als het
ware naar buiten.
Maar de Geest brengt ook groenheid
in ons geestelijk leven. Dat bezingt
Hildegard in een responsorie voor de
feestdag (8 september) van de heilige
Disibodus, de Ierse monnik-missionaris uit de zevende eeuw, die de stichter
en naamgever was van de abdij op de
Disibodenberg en van wie Hildegard het leven heeft beschreven.10 Het
gezang begint zelfs met de ‘viriditas’
van de vinger Gods aan te roepen. Met

De stichting van het klooster, de plek
waar Hildegard in de nabijheid van
de Eeuwige kan wonen en waar haar
geestelijk leven kan groeien en bloeien,
is een werk van de ‘viriditas’ van de
vinger Gods. Het is een vrucht van het
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werken van de Geest, die jeugdigheid
en vruchtbaarheid geeft aan het leven
van de vrouwengemeenschap op de
berg. De abdij is voor haar bewoners
een plek waar het steeds opnieuw Pinksteren kan zijn, steeds opnieuw groen.

Noten

1 Een beeld van de veelzijdigheid van Hildegard geeft de recente bundel van Hans Wilbrink (redactie), Zicht op Hildegard. Leven,
visioenen, geneeskunst, muziek, Heeswijk
2020.
2 De vergelijking tussen Gregorius en Hildegard bouwt voort op een artikel uit 2012 van
Jeannette DiBernardo Jones, ‘A Theological
Interpretation of Viriditas in Hildegard of
Bingen and Gregory the Great’, in: Portfolio,
een online tijdschrift van Boston University.
3 Voor het levensverhaal van Hildegard: Hans
Wilbrink, Ootmoed. Leven en werk van Hildegard van Bingen, Heeswijk 2013.
4 Joanna Godlewicz-Adamiec, ‘Das Unsagbare
sagen. Bilder der Natur und Naturmetapher
im “Liber vitae meritorum” der Hildegard
von Bingen’, in: Studia Germanica Gedanensia
38 (2018), 11-25.
5 Kitty Bouwman, ‘“Ik hoorde het Levende
Licht spreken”. Visioenen in het werk van
Hildegard van Bingen, in: Wilbrink, Zicht op
Hildegard, 50-75.
6 Hildegardis Bingensis, Liber divinorum operum (Corpus Christianorum, Continuatio
Mediaevalis 92), A. Derolez en P. Dronke (redactie), Turnhout 1996, 48-50.
7 Hanna Rijken, ‘“O prima vox”. De muziek van
Hildegard van Bingen’, in: Wilbrink, Zicht op
Hildegard, 116-126.
8 Behalve in de hier besproken liederen komt
‘viriditas’ nog voor in een hymne voor Mariafeesten (Ave generosa), in een tweede lied
voor Maria (O viridissima virga), in een responsorie voor de Maagden (O nobilissima
viriditas), in een sequentie voor de heilige
Rupertus (O Jerusalem aurea civitas), in een
sequentie voor de heilige Maximinus (Columba aspexit), in een hymne voor de feestdag van de heilige Bonifatius (O Bonifati), in
een hymne voor de feestdag van Sint Jan de
Evangelist (O dulcis electe) en in een gezang
in de Ordo virtutum ‒ in totaal dus tien keer.
9 Hildegard von Bingen, Lieder/Symphoniae,
Barbara Stühlmeyer (redactie), Beuron 2018,
68-72.
10 Hildegard, Lieder/Symphoniae, 98-100.

Peter Nissen (1957) is kerkhistoricus en
hoogleraar Oecumenica aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. (p.nissen@ftr.ru.nl)
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bezieling in de
natuur
Fride Bonda

H

et is jaren geleden ‒ ik was student theologie in
Amsterdam ‒ dat ik in de duinen van NoordHolland een Wijsheidskroning meemaakte. We

waren bij de oude boerderij Zeeveld, stijlvol verbouwd tot
spiritueel centrum door Ton de Nooy en zijn vriend Rob
Schippers. Ton had de stichting Jan 17 in het leven geroepen
om liturgische vieringen te houden waarin hij oostersorthodoxe en westerse elementen van de liturgie verweefde.
Zo was er deze Wijsheidskroning op een avond rond 21
juni, de langste dag, waarbij de natuur op haar hoogtepunt
is. We waren bij elkaar om eer te geven aan de schoonheid
van de schepping. Want, was de gedachte, alle leven is met
wijsheid gemaakt. Wijsheid in de wijsheidsliteratuur van
het Oude Israël is een eigenschap van G’d. Of, in sommige
teksten, een persoon naast G’d, een vrouwspersoon ‒ Vrouwe
Wijsheid. In het Hebreeuws is wijsheid ‒ chokma ‒ een
vrouwelijk woord.

20

De viering begon buiten onder hoge
ruisende beuken, vogels tjilpten en
vleermuizen scheerden over onze
hoofden. De aanwezigen stonden in
een kring en werden met wijsheid
gekroond: een koperen schaal werd
boven onze hoofden gehouden en een
slag op dit bekken was het beslag van
de kroning. Een geweldig lichamelijke
sensatie, mijn lichaam trilde ervan.

als predikant, een ontspannen houding
gegeven in het vieren van liturgie. Ook
is het voor mij een indrukwekkende
ervaring geweest om in een viering eerbied te geven aan de schoonheid van de
natuur en om stil te zijn bij de idee dat
alles doordrongen is van wijsheid. Het
heeft mij voor de rest van mijn leven
een open houding gegeven naar nieuwe
levensinzichten.

alles is bezield

De viering begon buiten onder
hoge ruisende beuken.

Dat alles doordrongen is van wijsheid
beleeft de bioloog en ontdekkingsreizigster Arita Baaijens via een andere
weg. Op een reis door het Altajgebergte probeert zij te begrijpen wat
toch de verbinding is van de bewoners
met het landschap. Gevormd door een
wetenschappelijke taal en denkwijze,
kan zij maar moeilijk haar denken
loslaten. Nieuwsgierig en soms ook
bevreemd, hoort en ziet ze hoe bewoners rond het Oekokplateau en andere
plaatsen, communiceren met beken,
bergen, bomen en stenen en wat al
niet meer. Alles in de natuur bezit spirituele entiteit ‒ ee genoemd. Op die
manier draagt alles kennis in zich. De
mensen daar staan in verbinding met
de spirituele krachten, die richtinggevend kunnen zijn voor de wegen die
ze gaan.2 Op haar reis rond het Altajgebergte zijn er momenten dat ze die
energie ervaart.
Later, als Baaijens wekenlang
alleen, zonder afleiding van gidsen of
tolken, in een houten hutje verblijft en
eindeloos in het landschap is, probeert
ze de taal van het water te verstaan en
van alles wat om haar heen is. ‘Oekok
leert me dat uitbundigheid de norm
is in de natuur’, schrijft ze.3 Kleuren,

Na deze kroning maakten we een rondedans om de boerderij. Drie stappen
voorwaarts, één achterwaarts, terwijl
we vierstemmig zongen: ‘Heilig, heilig, heilig, de Heer onzienlijk, hemel
en aarde zijn vol van uw heerlijkheid!’
Al zingend en dansend hadden we het
grootste plezier. Hijgend en lachend
kwamen we aan in de kapel, vroeger
de stal van de boerderij. Daar zongen
we op Gregoriaanse melodieën teksten
van de wijsheid die me tijdens mijn
theologiestudie nog niet waren opgevallen:
want de wijsheid is beweeglijker dan alle
beweging
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar zuiverheid.
(Wijsheid 7,25)1

Voor mij zijn de vieringen bij Jan 17 van
betekenis geweest: dat je plezier kunt
hebben en lachen tijdens liturgie. Volgens Ton komen lachen en plezier uit
dezelfde bron als toewijding en inspiratie. Dit inzicht heb ik nooit meer losgelaten en heeft me, later in mijn werk
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klanken, vormen: alles is doortrokken
van levenskracht en scheppingsdrang.
Het verblijf in Oekok laat haar beseffen
dat ‘ik niet boven of naast de natuur
sta, maar dat ik natuur bén, dat natuur
in mij en door mij leeft en bestaat’.4

leven. De meest agressieve is dat je alles
gebruikt om er zelf beter van te worden. Dat laatste is gebeurd in de rijkste
landen van de aarde en daarmee heeft
de mens zich geïsoleerd van andere
levensvormen.
Het tweede scheppingsverhaal, in
Genesis 2, is anders. De mens Adam
wordt gemaakt uit de klei van de aarde,
dezelfde klei als waaruit de dieren en
planten zijn gemaakt. Ze zijn van hetzelfde materiaal en ademen dezelfde
lucht. Dat is al verbindend. Het verhaal
vertelt: ‘Het is niet goed dat de mens
alleen is.’ Er is een gemis. De ander en
het andere is nodig om dat aan te vullen. Adam verbindt zich met de andere
levende wezens: hij geeft hun een naam.
Er ontstaat ontmoeting met het andere
en in een ontmoeting is niet alles van
tevoren ingevuld, er is ruimte voor
verrassing. In dit verhaal leeft de mens
niet geïsoleerd van de aarde en haar
andere bewoners. Kennis over de aarde
ontstaat in verbinding met de aarde.
Dat betekent oog hebben voor andere
manieren van leven en een zorgvuldig
gebruik van levensbronnen. Dan is de
mens een samenwerkend deel in een
prachtig geheel van leven.6

Kleuren, klanken, vormen: alles
is doortrokken van levenskracht
en scheppingsdrang.
Baaijens legt uit dat de scheiding tussen
natuur en mens is ontstaan in het Verlichtingsdenken. Daar heeft de mens
zichzelf als denkend wezen boven het
niet-denkende leven geplaatst.5 In het
Westen zijn we gewend geraakt om in
die tegenstellingen te denken. Daarmee
is het de enige cultuur in de wereld
waarbij de natuur als ontzield wordt
beschouwd.

scheppingsmythen
De Australische antropologe Deborah
Bird Rose stelt dat interpretaties van
scheppingsverhalen uit het bijbelboek
Genesis hebben geleid tot een scheiding tussen mens en natuur. In een
studie over deze verhalen beschrijft ze
twee mensbeelden. In het eerste verhaal
van Genesis 1 wordt op de zesde scheppingsdag de mens gemaakt naar Gods
beeld. En de mens krijgt een opdracht:
‘(…) onderwerp de aarde (…) en heers
over de vissen van de zee, de vogels
van de hemel en al het gedierte dat
op de aarde kruipt’ (Genesis 1,28). De
mens als heerser: een houding die je
op verschillende manieren kunt invullen. De meest vriendelijke is dat je alle
levende wezens ruimte geeft en tot hun
recht laat komen in het geheel van alle

verbondenheid
De joodse denker Martin Buber
(1878-1965) beschrijft in zijn boek Ik
en Jij, lang voordat de eerste boomknuffelaars van zich deden horen, hoe
de mens in relatie met een boom kan
zijn.7 We kunnen naar een boom kijken
als object, als een ‘het’. Dan bewonderen we de soort boom, hoe oud hij is,
hoe groot en schaduwrijk. De boom
kan zich ook aan je laten zien als een
‘jij’, een subject met een wezen. In de
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Duitse taal drukken de woorden zelf al
iets van verhouding uit. Buber gebruikt
Gegenstand (voorwerp) en Gegenwart
(tegenwoordigheid, aanwezigheid). Als
je de boom ervaart in zijn tegenwoordigheid, dan laat het hele wezen van
de boom zich, zonder woorden, aan
je zien. De beweging van sappen, de
soort, de plaats: alles is een geheel. In
die onthulling heeft de boom ‘met mij
te maken, zoals ik met hem – alleen
anders’, schrijft Buber.8 Het wezen van
de boom is met mij verbonden en mijn
wezen met de boom. We zijn niet los
van elkaar, we zijn met elkaar verbonden in deze wereld.

levensgevoel uit met het beeld van een
dravend paard in de wei: ‘Tot de natuur
van het paard behoort het dat het zich
volledig met alle kracht uitstort in het
springen op de weide.’11 Pure goddelijke
vreugde in een galopperend paard in
een wei. Ik kan niet meer naar dravende
paarden kijken zonder dit bezielende
beeld van Eckhart. En niet alleen in het
paard, in elke vlieg, in ieder wezen is die
intense vreugde te beleven. Ook als we
zelf plezier hebben. Bij de Wijsheidskroning lang geleden, waar we onder
de ruisende bomen zongen, dansten en
lachten, beleefden we, in de ogen van
Eckhart, de pure goddelijke vreugde
om het leven zelf.

Pure goddelijke vreugde in een
galopperend paard in een wei.

levensenergie
‘Het lichaam is te klein voor het hart’,
zegt Arita Baaijens. ‘Dan kun je alleen
nog maar zingen.’12 Ze verwijst hiermee naar de keelzang van nomaden uit
de Karakaovallei in het Altajgebergte.
Een vorm van zingen waarbij de zanger met klanken die wij niet kennen,
contact maakt met het bezielde landschap, met de berggeesten, met de
beekgeesten. Wat zij geleerd heeft tijdens haar reizen in het Altajgebergte
is dat uitbundigheid de norm is in de
natuur.13
Een Wijsheidskroning, keelzang
van nomaden, één zijn met een landschap, een galopperend paard in de
wei: er zijn zoveel manieren om verbonden te zijn met de levensenergie
van het bestaan. Wij mensen zijn
net zoveel natuur als het paard in de
wei, als de boom die zich aan ons laat
zien. We zijn van hetzelfde materiaal
gemaakt en dezelfde levensenergie
doorgloeit ons. We hebben elkaar

Buber beleeft het wezen van een boom.
De bewoners van het Altajgebergte
beleven het landschap waarin ze leven
met alles wat daarin een plek heeft als
bezield met ee. In de wijsheidsliteratuur van de Bijbel is alle leven doorademd met levensgeest en wijsheid.
Deze inzichten kunnen ons brengen tot
een houding van verbondenheid met
niet-menselijk leven.

goddelijke vreugde
Voor Meester Eckhart (1260-1326) is
het hele bestaan doorgloeid van goddelijke bezieling, in een voortdurend
uitstromende en terugstromende beweging.9 Alle schepselen vloeien voort uit
G’d. In God zijn alle dingen gelijk en ze
zijn God zelf.10 Deze goddelijke beweging, waarin hij zichzelf volledig uitgiet in een wezen, is een beweging van
pure vreugde. Eckhart legt dit intense
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nodig om elkaar aan te vullen in dit
aardse bestaan en om zo lang als
mogelijk op deze prachtige aarde de
uitbundigheid van het leven te beleven.
Fride Bonda (1960) is predikant bij de
remonstranten en doopsgezinden in Zwolle.
Zij studeerde af op de wijsheidsliteratuur in
het Oude Israël. (fridebonda@gmail.com)

Noten

1 Willibrordvertaling 1995.
2 Arita Baaijens, Zoektocht naar het paradijs,
Amsterdam/Antwerpen 2016, 14.
3 Baaijens, Zoektocht, 309.
4 Baaijens, Zoektocht, 310.
5 Baaijens, Zoektocht, 312.
6 Deborha Bird Rose, ‘Connectivity thinking,
animism, and the pursuit of liveliness’, in: Educational Theory 67 (2017), 4.
7 Martin Buber, Ik en Jij, Utrecht 2016, 11-12.
8 Buber, Ik en Jij, 13.
9 Roel Vredenbregt, Doorgloeid van het bestaan, Amsterdam 1992, 48-49 (niet gepubliceerd).
10 Meester Eckhart, Van God houden als van
niemand. Preken van Meester Eckhart, toegelicht door Frans Maas, Baarn 2001, 88.
11 Maas, Van God houden, 88.
12 Arita Baaijens, Het nieuwe Ithaka (college 3),
11 november 2020 voor Club Groeneveld.
13 Baaijens, Zoektocht, 309.
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‘alle dinge sijn mi te
inge’
Grietje Dresen

‘A

lle dinge sijn mi te inge – Ic ben soe wijt’. Die
verzuchting, tot medio vorige eeuw toegeschreven
aan de dertiende-eeuwse mystica Hadewijch,

was mijn eerste associatie bij het thema ‘uitbundigheid’. Het
mengeldicht waar deze regels uit komen, is waarschijnlijk
niet van Hadewijchs hand, zo stelde de Vlaamse letterkundige Jozef van Mierlo in 1952 vast.1 Toch zijn juist dit de

regels die mij bijbleven uit mijn eerste kennismaking met
Hadewijch. Dat moet eind jaren zestig van de vorige eeuw
zijn geweest, op de middelbare school; het handboek dat we
bij Nederlands gebruikten zal niet up to date zijn geweest.
Ook de Vlaamse kunstenaar Jan Fabre, geboren in 1958,
gebruikte het mengeldicht met deze regels voor een kunstwerk waarin hij de geest van het gedicht en de dichteres
verbeeldde.2
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Maar al was Hadewijch zelf misschien
niet de auteur van de regels, degene die
ze opschreef schreef ze wel in haar geest,
inclusief die weidsheid, dat uit banden
willen breken. En latere lezers, althans
Jan Fabre en ik, bleven zich blijkbaar
juist deze regels herinneren als karakteristiek voor haar poëzie. Dat werd
nog versterkt door een ander woord
dat ik meekreeg als kenmerkend voor
haar mystieke beeldtaal: ‘orewoet’. Wat
een mysterieus, maar tegelijk suggestief
woord voor een middelbare scholier!
Ik wist niet precies wat het betekende,
dat oer-woeden ‒ betekende orewoet
zoiets? ‒ maar het sloot goed aan bij dat
uit banden willen breken: alle dinge sijn
mi te inge!
Pas later ben ik meer van Hadewijch zelf gaan lezen, en over haar.
Toen pas kwam ik erachter dat ik me
misschien een al te weids-woedend
beeld van haar gevormd had. Zeker,
zij spreekt van zelfverlies en mateloos genieten, van opgaan in minne;
maar feitelijk veel vaker van gemis en
benauwenis.

werkt bij Hadewijch de sfeer van haar
prelude door in het hele lied. Haar
aanvangsmotief zet letterlijk en figuurlijk de toon. Zij kiest daarbij relatief
vaak voor beelden die verwijzen naar
de lente ‒ het ‘nieuwe jaar’ ‒, soms als
contrast met haar eigen stemming. Of
juist voor beelden uit de donkere seizoenen, herfst en winter. Maar één van
de 45 liederen, lied 21, vangt aan met
een verwijzing naar ‘die bloemen vanden somere’. Maar zij bedoelt daarmee
bloesem die later vrucht zal dragen, en
verwijst dus ook hier veeleer naar het
(late) voorjaar. Het uitbundige groen
van de zomer lijkt Hadewijch minder
te inspireren, althans als ingang tot het
vurige verlangen waarvan zij in haar
liederen zingt.

Je krijgt het genieten en de weidsheid in de zomer als het ware
cadeau
Ook voor deze jaargang van Speling is
een Natureingang gekozen, een indeling gekoppeld aan de seizoenen van
de natuur, en vooral aan de stemmingen die met die seizoenen geassocieerd
worden: verlangen, uitbundigheid,
melancholie en verinnerlijking. Ik vermoed dat voor de meeste lezers van
Speling, net als voor Hadewijch, verlangen, melancholie en verinnerlijking
meer vertrouwde gemoedsbewegingen
zijn dan uitbundigheid. Dat geldt in
ieder geval voor mijzelf, en was ook
mijn eerste reactie toen ik hoorde over
het thema van het zomernummer. De
thema’s van de andere drie nummers,
aansluitend bij lente, herfst en winter,
spraken mij spontaan meer aan. Ik hou

natureingang
Haar gemis en benauwenis beschrijft
Hadewijch het meest lyrisch in de 45
liederen die van haar zijn overgeleverd, vroeger meestal aangeduid als
‘strofische gedichten’.3 In deze liederen
gebruikt ze voor het beschrijven van
haar gemoedstoestand meestal een
Natureingang, een binnenkomer aanknopend bij de natuur zoals die zich
toont in dat seizoen. Ze ontleende die
stijlfiguur aan de hoofse lyriek, waarmee zij goed bekend was. Maar waar
deze stijlfiguur in de hoofse lyriek vaak
niet meer dan een binnenkomer is,
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wel van de zomer, en ook van uitbundigheid trouwens, maar ze nodigen
mij niet uit tot bezinning. Je krijgt het
genieten en de weidsheid in de zomer
als het ware cadeau – ook al zal daar
in dit tweede coronajaar misschien wat
meer gelatenheid voor nodig zijn dan
anders. Ik kon in eerste instantie dan
ook niets bedenken bij ‘uitbundigheid’,
totdat ‘Alle dinge’ me te binnen schoten, als poëtische variatie op de etymologische betekenis van het woord
‘uitbundig’ (uit-de-band). En al zijn
de regels zelf waarschijnlijk niet van
haar en is de sfeer in de meeste van
haar geschriften verre van uitbundig,
toch blijf ik die uitroep ‘alle dinge sijn
mi te inge – ic ben soe wijt’ associëren
met Hadewijch en haar vurige minnedrift.4 En ook de wetenschap dat die
minnedrift haar vaker pijn en gemis
opleverde dan een extatisch òpgaan in
minne, doet daar niets aan af.

gezag van lokale geestelijken, en kon
daardoor nogal variëren in pastorale
strengheid.
De emotioneel geladen mystiek
die een (tijdelijk) opgaan in minne
beoogt, werd tot ver in de twintigste
eeuw vaak in verband gebracht met
een ‘vrouwelijke’ vorm van religiositeit. Sigmund Freud gebruikte in verband met een dergelijk gevoel òp te
gaan in een omvattend geheel de term
‘oceanisch gevoel’, een begrip dat hij
ontleende aan Romain Rolland. Rolland beschouwde een dergelijk gevoel
van opgaan-in, en het verlangen
ernaar, als de bron van religie, maar
Freud deelde dit niet. Voor Freud
ving religie aan met de stem van de
Vader, het gezag van het Woord en de
installatie van het geweten. Het ‘oceanisch gevoel’ zou teruggrijpen op het
vroege gevoel van samenvallen met de
moeder, de eenheid met het moederlichaam. Freud miskende dit gevoel
niet maar achtte het regressief, en niet
typerend voor de (joodse en christelijke) religies die het uitgangspunt
vormen in zijn studie Das Unbehagen
in der Kultur.5
In Noordwest-Europa waren tot
voor kort inderdaad de normatieve,
door de kerken aangereikte vormen
van religiositeit dominant. Voor uitbundigheid was binnen deze overwegend normatieve invullingen van
religie weinig plaats. Uitzonderingen
hierop waren wellicht te vinden in
sommige vormen van volksdevotie,
die door de kerken dan ook kritisch
begeleid werden. In uitbundige uitingen van religiositeit zoals dansen,
klappen en extatisch zingen is het
Woord, het verbale niet dominant –

oceanisch gevoel
De mystieke expressies van laatmiddeleeuwse mulieres religiosae ‒ vrouwen die een religieus leven leidden,
soms in gemeenschap, maar niet in
kloosterverband ‒ werden door de
kerk met argusogen gevolgd, juist vanwege hun ongebondenheid. Religieuze
vrouwen als Hadewijch en Marguerite
Porete beschreven hun relatie met een
God-die-Liefde-is in een taal – meestal
de volkstaal – die zich op belangrijke onderdelen buiten de kerkelijke
zonde- en verlossingsleer bewoog.
Zij beschreven een individuele, emotioneel geladen verhouding tot God,
tot Minne. De begeleiding van hun
religieus leven viel vaak niet onder
mannelijke ordeleden maar onder het
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ook al kunnen Schrift en traditie er
wel in doorklinken. Dergelijke ‘uitgelaten’ vormen van spiritualiteit spreken alle zintuigen aan. Ze beogen juist
dat gevoel van zelfverlies en opgaan
in een groter geheel te bewerken dat
Rolland aanduidde met de term ‘oceanisch gevoel’. Elders in dit nummer
wordt aandacht besteed aan dergelijke
uitbundige vormen van spiritualiteit,
die in het Westen steeds meer terrein
lijken te winnen, niet alleen in evangelische kerken, maar ook in nieuwe
religieuze bewegingen die zich bijvoorbeeld op de cyclus van de natuur
oriënteren, zoals Wicca. De meeste
nuchtere Hollanders zullen zich waarschijnlijk wat ongemakkelijk voelen bij
dit soort extatische, als happy clappy of
zweverig ervaren religieuze expressies.

hoe de vurige bruidsmystiek van vroege
mystica’s als Hadewijch zich onder
invloed van kerkelijke richtlijnen in
de loop van de veertiende en vijftiende
eeuw transformeerde tot mystieke narratieven waarin niet zozeer het opgaan
in Minne, maar de vereenzelviging met
een lijdende Christus centraal stond.7

De vervulling van
Hadewijchs orewoet daarentegen
is onvoorspelbaar.
Die focus op juist het lijden van Christus, en verlossing door de navolging
van diens lijden, vinden we nog niet
bij Hadewijch. Maar de vurigheid van
haar verlangen leverde haar paradoxaler wijze juist wel veel lijden op. Je zou
kunnen zeggen dat de latere lijdensmystiek in zekere zin meer houvast gaf, het
houvast van de mystieke kruisweg: als
je in dit leven Christus navolgde in zijn
lijden en je op die wijze met hem verenigde, zou je na dit leven de eenwording met hem blijvend mogen genieten.
De vervulling van Hadewijchs orewoet
daarentegen is onvoorspelbaar, altijd
tijdelijk, en door het heftig verlangen
ernaar vaker schrijnend dan genotvol.

Dergelijke ‘uitgelaten’ vormen
van spiritualiteit spreken alle
zintuigen aan.
Velen van ons zullen religie, althans de
christelijke religie, eerder associëren
met morele ernst dan met zelfverlies
en extase. Daarin wreekt zich wat de
Franse historicus Jean Delumeau ‘la
culpabilisation en Occident’ noemde,
de verbreiding van het christelijk narratief van zonde en verlossing tot diep
in het bewustzijn van de gelovigen en
de haarvaten van de Westerse samenleving. Delumeau vangt zijn weergaloze studie aan in de dertiende eeuw,
de eeuw waarin Hadewijch leefde.6

Ik vrees dat ik zelf meer gevormd ben
door la culpabilisation en Occident dan
mij lief is. De nieuwe, meer uitbundige
vormen van spiritualiteit in evangelische kerken en nieuwe religieuze bewegingen spreken mij weinig aan. Tegelijkertijd hou ik van het gevoel boven
jezelf uitgetild te worden in een betekenisvol geheel: in de natuur, door kunst
die je raakt, door wat mensen doen en
hoe je dat kan raken. Ik hou van de

vervoering, soms even
Schatplichtig aan mentaliteitshistorici
als Delumeau heb ik elders laten zien
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6 Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles,
Parijs 1983.
7 In mijn dissertatie Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek,
Nijmegen 1990, meerdere artikelen genoemd
aldaar, en nadien onder andere in: Grietje
Dresen, ‘“Het is een dolle begijne”: vrouwen
bezeten van liefde’, in: Willy Jansen en Christien Brinkgreve (redactie), Waanzin en vrouwen, Amsterdam/Lisse 1991, 173-190.

geestdrift van bevlogen mensen, overvloedig groen in de zomer, liefde die
vervult, maar geniet van al die dingen
het meest in de cyclische afwisseling
waarvan Prediker spreekt. Of, met een
variatie op Huub Oosterhuis’ bekende
woorden: vervoering – soms even. Even
opgetild uit de orde van de dag.
Grietje Dresen (1953) was werkzaam
als universitair docent en supervisor aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen, en
als geestelijk verzorger in Klimmendaal te
Arnhem. Haar onderzoek betreft thema’s uit
de geschiedenis van katholieke moraal en
mystiek. (grietjedresen@gmail.com)

Noten

1 Alleen de eerste zestien van de aan Hadewijch
toegeschreven ‘mengeldichten’ zijn volgens
Van Mierlo zeker van haar hand. De tweede
helft van de overgeleverde gedichten ademen
beslist haar geest, maar Van Mierlo betwijfelde op basis van rijm en inhoud en de overgeleverde handschriften de authenticiteit ervan,
en de meeste latere onderzoekers volgen hem
daarin.
2 Zie: https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/dichters-uit-het-verleden/hadewijch-1200-1250/hadewijch-bij-moderne-kunstenaars. Ik ontleen deze vindplaats
aan het mooie en informatieve hadewijch.net
(https://hadewijch.net/jan-fabre-dicht/) van
Adrie Lint.
3 Zie voor een vrij volledig overzicht van de
werken van en over Hadewijch de dbnl-pagina’s over haar: https://www.dbnl.org/auteurs/
auteur.php?id=hade002, en voor een recente
studie van haar liederen de mooie bezorging door Veerle Fraeters en Frank Willaert
(redactie): Hadewijch, Liederen, Groningen
2009.
4 Het begrip ‘minnedrift’ ontleen ik aan de inspirerende studie van Paul Mommaers, Hadewijch. Schrijfster – Begijn – Mystica, Averbode/Kampen 1989, 134 e.v.
5 Freuds reactie op het begrip ‘oceanisch gevoel’ van Rolland staat in deze studie uit 1929.
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‘de rebbe gaat
weer dansen.’ ‒
de betekenis van
vreugde in het
chassidisme
Marcus van Loopik

E

moties spelen binnen het jodendom, zoals binnen
elke religie en cultuur, een rol. De schrijver van het
boek Kohèlèt ‒ volgens de traditie was dit koning

Sjlomo ‒ herkende de wisselvalligheid van stemmingen:
‘Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een
tijd om te rouwen en een tijd om te dansen’ (Prediker 3,4).
Uit deze poëtische woorden blijkt het besef van botsende
gevoelens die we als een gedurig terugkerend verschijnsel,
tegen wil en dank, moeten aanvaarden. Wisselende en
paradoxale sentimenten vormen een fenomeen dat nu
eenmaal hoort bij de gang van het leven.
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Onder de oppervlakte gaat een vruchtbaar inzicht schuil, want hoe zouden
we werkelijk vreugde kunnen beleven
zonder de mogelijkheid van verdriet,
vrijheid zonder het contrast met
gebondenheid, uitgelatenheid zonder
het tegendeel van apathie, verlossing
zonder een situatie van voorafgaande
ballingschap? Deze positieve perceptie
van wisselvalligheden die horen bij
het leven, kan in de huidige toestand
van pandemie en vrijheidsberoving de
gemoederen enigszins opbeuren. Na
een lange donkere nacht volgt immers
beslist een des te intenser glanzende
dag, na een gure koude winter zullen we pas ten volle de verkwikkende
warmte van de komende zomer waarderen.

Het is verboden te wonen in een stad
waarin geen geneesheer is en geen badhuis (...). Rabbi José, zoon van Rabbi
Boen, zegt: ‘Ook is het verboden te
wonen in een stad zonder parken met
groen.’ Rabbi Chizkia, Rabbi Kohen
(leveren) in naam van Rav (over): ‘In
de toekomst (na dit leven) zal een mens
rekenschap moeten afleggen voor al wat
zijn oog gezien heeft en wat hij (moedwillig) niet heeft geconsumeerd.’
Jeruzalemse Talmoed, Kiddoesjin IV, 12
(66d)

chassidisme: een leven vol
vreugde en dankbaarheid
Het chassidisme is een stroming in het
jodendom waarin vreugde en uitbundigheid gelden als de meest passende
wijze om de Schepper van het al te
dienen. We spreken hier over het latere
chassidisme, zoals dat vorm gekregen
heeft onder invloed van de achttiende-eeuwse stichter ervan: Rabbi Jisra’él
ben Eli’èzèr (1699-1760). Diens van
blijdschap doortrokken levenshouding
hangt samen met deugden en waarden die aan het oorspronkelijke en
vroege chassidisme uit de eerste eeuwen ontleend zijn. Daartoe behoren:
bescheidenheid, tevredenheid, sobere
eenvoud, empathie, naastenliefde, streven naar rechtvaardigheid, mystieke
gevoeligheid en messiaans verlangen.

Na een lange donkere nacht volgt
immers beslist een des te intenser
glanzende dag.
Naast onvermijdelijke rouw en verdriet mogen, nee, móeten blijdschap en
genot deel uitmaken van het menselijke
bestaan, in een leven vol afwisselingen
zoals die bij Gods schepping behoren.
Genieten geldt als een gebod binnen
het jodendom. Onnodig afzien van wat
de Eeuwige ons aan dagelijkse gelegenheden tot blijdschap schenkt, betekent
een serieuze overtreding. Na dit leven
zal ieder mens verantwoording moeten afleggen voor al wat zijn oog aan
goeds en schoons heeft geschouwd
maar waarvan hij zonder geldige reden
niets heeft gesmaakt. In naam van Rav
(gestorven 246, gangbare jaartelling) is
overgeleverd:

Vreugde en uitbundigheid gelden
als de meest passende wijze om
de Schepper van het al te dienen.
De nadruk op deze waarden en deugden delen joden en christenen met
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elkaar. Zo behoeft het niet te verwonderen dat een aantal, zowel joodse als
niet-joodse theologen ook Jezus van
Nazareth rekent tot de stroming van de
zogeheten ‘vroege chasidim’1.
Levensvreugde en dankbaarheid
worden weliswaar binnen het gehele
jodendom omarmd, maar deze deugden kenmerken wel in heel bijzondere
mate de levenshouding van de chasidim. De aanhangers van deze van mystiek doordrongen stroming leven ons
nog altijd voor hoe we iedere nieuwe
dag, tot in de kleinste details, mogen
ervaren als geschenk van de Eeuwige.
De chassidische beweging kan zich
beroepen op heel oude overleveringen:

een welhaast gnostische houding. Dit
bracht dergelijke kabbalisten ertoe een
kommervol en ascetisch bestaan te leiden, opdat zij daarmee de verlokkingen
van het vlees in zichzelf zouden onderdrukken. In grote lijnen brak het chassidisme met dit haast onjoodse dualisme
en herstelde de ware kerngedachte van
de oorspronkelijke mystiek, volgens
welke we lichaam en geest juist in reinheid moeten samenbrengen tijdens het
vreugdevolle dienen van onze Schepper.

Elke overdreven vorm van ascese
of neerdrukkend zondebesef wees
de Ba’al Sjem Tov resoluut af.
Dit gebeurt in een geestelijk dienen
maar tegelijk juist ook met inzet van
lijf en leden, ten einde het hemelse en
het aardse met elkaar te verenigen en
zo de gehele schepping tot messiaanse
voltooiing te brengen. In een brief die
de Ba’al Sjem Tov (Rabbi Jisra’él ben
Eli’èzèr, de stichter van het chassidisme) schreef aan zijn aanvankelijk
nog tot ascetisme neigende leerling
Rabbi Ja’akov Josef van Polonnoye
(gestorven circa 1782) lezen we deze
veelzeggende vermaning:

Rabbi Me’ir (tweede eeuw, gangbare
jaartelling) was gewoon te zeggen: ‘Een
mens is verplicht dagelijks honderd
zegenspreuken uit te spreken, zoals er
geschreven staat: “En nu Israël, wat eist
de Eeuwige, jouw God, van jou. (...) en
de Eeuwige jouw God, lief te hebben
met je gehele hart en je gehele persoon”
(Deuteronomium 10,12).’
Gedurende de Sjabbat en feestdagen
beijverde Rav Chijja, zoon van Rav
Awija, zich om dit aantal vol te maken
door het nuttigen van, zoveel mogelijk
verschillende, specerijen en delicatessen.
Babylonische Talmoed, Menachot 43b2

De heerlijkheid van God verblijft
niet waar depressie heerst, maar waar
vreugde bij het uitvoeren van Gods
geboden de overhand heeft.
Brief van de Ba’al sjem Tov3

god dienen in blijdschap
Een niet te verwaarlozen aantal mystici
van de Loeriaanse mystiek (zestiende
eeuw) en middeleeuwse kabbala was
ertoe geneigd lichaam en ziel als tegendelen tegenover elkaar te plaatsen, het
lichaam beschouwend als onreine bron
van kwade verlangens tegenover de ziel
met haar pure wereld van de geest ‒

Elke overdreven vorm van ascese of
neerdrukkend zondebesef wees de Ba’al
Sjem Tov resoluut af. In het door hem
nagelaten geestelijk testament stelde hij
helder waarom depressie, voortkomend
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uit onnodig zondebesef en scherpslijperij, zo schadelijk is:

Wij kunnen hieruit leren dat een gebed
dat gezegd wordt met vreugde in het
hart en met een vrolijk gezicht tot God
opstijgt, maar gebeden die gezegd worden met gehuil en gejammer zouden
weleens nutteloos kunnen zijn.5

Soms misleidt de kwade drijfveer (jétzèr ha-ra) een mens en zegt tegen hem
dat hij een enorme overtreding heeft
begaan, hoewel dat niet waar is en het
slechts gaat om een onbeduidende
restrictie (een onbeduidende aanscherping van een gebod of verbod), of zelfs
wanneer van een overtreding helemaal
geen sprake is. En het is zijn bedoeling
dat een mens terneergeslagen raakt en
dat hij in zijn terneergeslagenheid de
dienst aan de Schepper, Hij zij gezegend, verzaakt. Maar een mens moet
dat bedrog doorzien en tot de kwade
drijfveer zeggen: ‘Ik sla geen acht op de
restrictie (kleine wettelijke verzwaring)
waarover jij spreekt, want het is jouw
bedoeling dat ik het dienen van de
Eeuwige verzaak, je spreekt leugens.
En zelfs indien van een zekere mate
van overtreding sprake was, dan zal
het mijn Schepper meer behagen dat ik
geen acht sla op de restrictie waarover
je tot me sprak om mij te ontmoedigen
en de dienst aan hem te verzaken.
Integendeel, ik zal Hem in vreugde
dienen, want het is een basisregel dat
ik mij niet richt op het dienen van God
omwille van mijn eigen belang, maar
slechts om welbehagen bij Hem, Die
gezegend is, te wekken.’4

gerechtvaardigd genieten
en zinloos genot
De Wijzen stellen overigens een lastige
tegenstelling vast binnen de woorden
van het boek Prediker, omdat de schrijver ervan vreugde zowel lijkt te verachten als aan te prijzen. Die tegenstelling
lossen zij op de volgende manier op:
‘Daarom prees ik blijdschap ...’ (Prediker
8,15) ‒ dit vers verwijst naar de
blijdschap om een gebod. (Maar wat
betreft het vers:) ‘Over het lachen zei
ik: Dwaasheid; en over blijdschap: Wat
brengt die teweeg?’ (Prediker 2,2) ‒ dit
(laatste vers) verwijst naar blijdschap
die niet (het vervullen van) een gebod
betreft. Dit betekent dat de Goddelijke
Aanwezigheid niet (op iemand) rust in
een staat van droefenis (ascetisme), van
apathie, van lol, van lichtzinnigheid, of
van geklets en nutteloze woorden, maar
alleen bij vreugde over een gebod; er is
immers gezegd: ‘Nu dan, breng mij een
(harp)speler. En het gebeurde dat toen
de (harp)speler speelde, dat de hand van
de Hemel over hem kwam’ (2 Koningen
3,15).
Babylonische Talmoed, Sjabbat 30b6

God wil dus bovenal in vreugde gediend
en aanbeden worden. Uit de mond van
de chassidische prediker Rabbi (Simcha) Bunam van Pzhysha (1765-1827)
vernemen we de volgende conclusie bij
een van zijn vele verhalende predikingen (derosjes):

Opdat we uit de chassidische aanmoediging tot vrolijkheid en genieten geen
verkeerde conclusies trekken, moet wel
helder zijn dat de uitbundigheid waartoe de traditie ons nodigt geen oppervlakkig en vrijblijvend plezier is, maar
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blijdschap over het dienen en eren
van de Eeuwige. Dat klinkt misschien
beperkend, maar is dit niet echt. Want
het omsluit elk dankbaar omarmen en
genieten van de geneugten van Gods
gehele schepping. Blijdschap alom dus,
als het maar ter ere van de Eeuwige is.

hitlahavoet ‒ letterlijk: ‘zichzelf doen
ontvlammen’ ‒ duiden joodse mystici
die toestand aan.
Het vurige moment van tijdloze en
extatische vreugde kan met meditatie
worden bereikt, maar veeleer nog in uitbundige, intense zang en dans.7 Bij zang
mogen we hier vooral denken aan het
neuriën van een niggoen ‒ een woordloze en daarmee grenzeloze melodie.
Ieder woord zou een inperking van het
goddelijke en oneindige betekenen.
Bij vervoering tijdens de dans mogen
we denken aan een danser die in zijn
geconcentreerde beleving geheel en al
met zijn bewegingen samenvalt. Dat is
het ogenblik waarop hij vergeet dat hij
danst. Het moment waarop hij het ego
geheel en al achter zich laat, en wanneer
als het ware ‘het lichaam zich geestelijk
beweegt en de geest lichamelijk’.8 Zulke
momenten van vervoering zijn in het
chassidisme zeker niet uitsluitend voorbehouden aan geleerde beroepsmystici,
die zich met God in een moment van
extase werkelijk verenigd weten ‒ unio
mystica. In het chassidisme kan die
beleving ten deel vallen aan iedere
schoenmaker, handelaar of kleermaker,
bijvoorbeeld wanneer hij een bruiloft
viert, vol overgave koningin Sjabbat
dansend tegemoet treedt, of tijdens Simchat Tora (Vreugde der Wet) enthousiast en liefdevol een Torarol in de armen
neemt en een rondedans maakt door de
synagoge. Mystiek, vreugdevolle vervoering gaan in het chassidisme, maar
ook binnen het jodendom als zodanig,
vanzelfsprekend samen met de dingen
uit het leven van alledag.
De extase onttrekt de vrome chassied, of joodse gelovige in religieuze
vervoering, niet volledig aan het dage-

springen en dansen van
vreugde
Soms neemt de uitbundige levensvreugde in de chassidische beweging
extatische vormen aan. Haar mystieke
aanhangers, tot in al haar gelederen,
streven naar devekoet ‒ letterlijk: ‘kleven’. Het klinkt bijna erotisch in de
oren. De vrome wil als het ware kleven
aan zijn Schepper, zoals op het hoogtepunt van de liefde een minnaar kleeft
aan zijn minnares. Het liefdespaar
wordt tijdens het toppunt van hun liefdesspel als het ware tot één vlees. Zo
sprak de eerste mens, Adam, zodra hij
voor het eerst zijn pas geschapen echtgenote Chawwa ‒ Eva ‒ gewaar werd:
‘Ditmaal is het been van mijn gebeente,
vlees van mijn vlees’ (Genesis 2,23).
De Tora vervolgt daarop met: ‘Daarom
zal een man zijn vader en zijn moeder
verlaten en kleven aan zijn vrouw, en
zij zullen één vlees worden’ (Genesis
2,23). Het draait bij dit ‘kleven’ om een
extatisch moment waarop de mens tijdens het minnespel zichzelf verliest en
voor een moment boven de beperkingen van eigen lichaam en ziel uitstijgt.
Dit hoogste beleven, een soort extase,
bereikt de vrome ziel als zij de ratio in
zichzelf overstijgt, op een moment dat
de liefde voor haar Maker een niveau
bereikt waarin ze als het ware in vuur
en vlam staat, een moment en een eeuwigheid tegelijkertijd. Met het begrip
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lijks bestaan van de gemeenschap. De
dolzinnig blije en vrome mens blijft
daarvan deel uitmaken. Dit ‘democratische’ kenmerk van chassidische
vreugde en mystieke extase sluit aan bij
wat de grote kenner van kabbalistische
mystiek, Gershom Scholem zegt:

je vreugdevol van je taak kwijten, door
je zowel in jezelf als in het werk van de
Schepper te verheugen.
Midrasj Alef-Bet van Rabbi Akiva10

De Ba’al Sjem was gewoon te dansen om
religieus enthousiasme (hitlahavoet) op
te wekken en gemeenschap met God
(devekoet). Hij vertelde zijn volgelingen
dat ‘het dansen van een Jood voor zijn
Schepper gebed is’ en hij citeerde de
Psalmdichter: ‘Al mijn beenderen zullen
zeggen: Eeuwige: Eeuwige, wie is aan U
gelijk?’ (Psalm 35,10). Rabbi Nachman
van Bratzlav, kleinzoon van de Ba’al
Sjem, geloofde dat dansen gedurende
het gebed een gebod was, en hij componeerde een gebed dat hij voorafgaand
aan het dansen reciteerde.11

Slechts in uitzonderlijke zeldzame gevallen wordt de extase als de werkelijke
vereniging met God beleefd, waarbij de
menselijke identiteit zichzelf volledig
verliest en ongescheiden in de stroom
van het Goddelijke opgaat. De Joodse
mysticus behoudt bijna altijd, ook in de
extase, een besef van de distantie tussen
schepsel en Schepper. Beiden mogen
elkaar beroeren (...) maar er vindt niet
zonder meer een identificatie met elkaar
plaats.9

reinigingsbad voor ziel en
samenleving

Mystiek en het alledaagse leven zijn in
het chassidisme, nog sterker dan bij de
vroegere kabbalistische meesters, hecht
met elkaar vervlochten. De mens deelt
zijn extatische vreugde in feite met de
totale schepping, die tot in de kleinste
onderdelen bezield is van dankbaarheid en liefde voor de Schepper van
het al. De aardse gebondenheid van
het vreugdevolle bewustzijn van Gods
intieme aanwezigheid, in zang en in
dans, komt pregnant tot uitdrukking in
deze middeleeuwse midrasj:

In een van zijn derosjes (predikingen)
sprak Rabbi Sjalom Ber van Lubavitch
over de chassidische gewoonte om tijdens de gebedsdienst niggoenim (melodieën zonder woorden) te neuriën, met
name vreugdevolle:
Lied en muziek tijdens het gebed zijn
ertoe geëigend om het dierlijke van de
ziel uit te drijven en het goede daarin te
zuiveren en ook om tijdens het gebed
innerlijke concentratie op te wekken.12

Rabbi Sjalom dichtte een zuiverende
werking aan blijdschap en dans toe:
jodendom is meer dan religie en geloof
van een volk; het is ook een cultuur.
Zang, muziek en kunst horen er evenzeer bij als Torarollen en geleerde boeken. Het genieten van de schoonheden
van de schepping veredelen de ziel

Het spel van de wind, het ruisen van
de bomen, van het bos en het gras
van de weiden behelst het koor van de
Schepping, waarvan de vogels het meest
prominent deel uitmaken. En jij dan ‒
uitgelezen onderdeel van de Schepping
‒ hoe kun jij apart blijven staan? Jij moet
je voegen bij de rest van de schepping,
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4 Zie Tzawa’at Ribasj, §44 (geestelijk testament
van Rabbi Jisraël ben Eli’ezer, opgetekend
door zijn leerling Dov Baer uit Mezritz),
Brooklyn 2007.
5 Zie L.I. Newman, Uit de wereld van de Joodse
mystiek, vertaling Ch. Milner,’s-Gravenhage
1963, 38.
6 De profeet Elisja was zo gedeprimeerd geraakt door het doen en laten van koning Jehoram (van Juda), dat alleen de opwekkende
muziek van een minstreel zijn profetische inspiratie kon doen terugkeren.
7 De titel van deze bijdrage is ontleend aan een
Jiddisch, chassidisch liedje.
8 Vergelijk Th. P. van Baaren, Dans en religie,
Zeist 1962, 19-20, onder verwijzing naar C.
Sachs en de godsdienstwetenschapper G. van
der Leeuw.
9 Zie G. Scholem, Die jüdische Mystik in ihren
Hauptströmungen, Frankfurt am Main 1967,
132 (herdruk).
10 Midrasj Alef-Bet (Otiot) van Rabbi Akiva, als
genoemd in M. Meiseles, Judaism Thought
and Legend, New York zonder jaar, 397-398.
11 Zie Y. Buxbaum, Jewish Spiritual Practises,
Northvale/New Yersey/Londen 1990, 487,
onder verwijzing naar Encyclopedia Judaica
V, 1267 (Dance).
12 Zie S.J. Zevin, Sippoeré Chasidim, Tel Aviv
zonder jaar, 451-452.

en kunnen de gelovige tot een gaver,
meer inlevend, milder en puurder
mens maken. Deze levenswijsheid van
chassidische meesters zoals van Rabbi
Sjalom Ber van Lubavitch doet ons
stilstaan bij het kardinale belang van
culturele uitingen, zoals zang, dans en
muziek, voor het functioneren van een
gezonde samenleving. Deze zowel religieuze als culturele uitingen dragen bij
aan de kwaliteit van de individuele ziel
én aan de integriteit van een gemeenschap.
Marcus van Loopik (1950) is publicist
op het gebed van jodendom, en beeldend
kunstenaar. Hij is medewerker van Stichting
Pardes in Amsterdam en verbonden aan de
Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam.
(m.loopik50@upcmail.nl)

Noten

1 Vergelijk bijvoorbeeld S. Safrai, ‘Hè-chasidim we-ansjé ha ma’asè’ (‘De chasidim en de
mannen van de daad’), in: Zion 50 (1985),
133-154. En zie H. Kremers, Liebe und Gerechtigkeit ‒ Gesammelte Beiträge, heruitgave
A. Weyer, Neukirchen 1990, 135-144.
2 Het Hebreeuwse woordje ‘mah’ (wat) in
Deuteronomium 10,12 leest rabbi Me’ir op
speelse wijze als ‘mea’ (honderd). In Sjoelchan Aroech Katan van R. Sjlomo Ganzfried,
VI,7 is dezelfde conclusie afgeleid van het
Hebreeuwse woordje ‘al’ (op) in 2 Samuël
23,1: ‘De woorden van de mens rijzen op’ –
een woordje met eveneens de getalswaarde
van honderd. David zou de gewoonte van de
honderd zegenspreuken al hebben geïntroduceerd. Zie in verband met zegenspreuken ter
stimulatie van een positieve natuurbeleving,
levensgenot en dankbaarheid: M. van Loopik,
Leven en laten leven ‒ ecologie en de Joodse
traditie, Amsterdam 2020 (hoofdstuk 1).
3 Genoemd in S. Dresner, The Zaddik ‒ The
Doctrine of the Zaddik according to the Writings of Rabbi Yaakov Yosef of Polnoy, Londen/
New York/Toronto zonder jaar, 51.

36

Dorian Hiethaar | Hartstocht | acrylverf | 130 x 150 cm | particuliere collectie

37

‘in de kerk hebben
we hart én brein
nodig.’ – in gesprek
met samuel lee
Hans Alderliesten

W

at hebben geloof en uitbundigheid met elkaar
te maken? Alles, als je het aan Samuel Lee,
voorganger van een migrantenkerk, vraagt. In

evangelische en pinksterkringen hangt het beleven van het
geloof samen met charisma en wonderen. Samuel is daar ook
de schaduwkanten van gaan zien. Niet in de laatste plaats
omdat God niet in een vakje past: ‘Ik ben gelovig, maar heb
ook moeite met het geloof.’ Speling sprak met Samuel. Het
gesprek vond plaats via Microsoft Teams – covid-19 houdt
ons nog altijd in de greep.
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Als je aan mij vraagt wie ik ben, dan
zeg ik: ‘Ik ben vader, vriend, echtgenoot.’ En ja, ik ben docent aan de vu,
directeur van het Center for Theology of Migration en oprichter van de
Foundation Academy of Amsterdam.
In 2019-2020 was ik Theoloog des
Vaderlands. Omstreeks 1985 kwam ik
naar Nederland. Ik studeerde culturele
antropologie en sociologie; mijn scriptie ging over pinksterkerken. Ik ben nu
27 jaar pastor van een migrantenkerk in
Amsterdam.
Het is een West-Afrikaanse gemeente,
bestaande uit groepen Ghanezen, Nige
rianen, maar ook Filipino’s, Surinamers
en Nederlanders. Het voelt als een
familie. We hebben niet veel regels.
Het gaat erom dat mensen zich thuis
voelen. Liefde en saamhorigheid typeren ons. Het gaat om elkaar accepteren
zoals we zijn. We zijn niet zo wettisch.
Het leven is al chaotisch genoeg. Je
kunt niet leven met álle dogma’s en
doctrines. We zijn mensen. Wie kan
alle regels onderhouden? Je kunt niet
alles, daar zijn we ons van bewust.
Als iemand de fout ingaat, dan oordelen we niet, maar proberen we je te
corrigeren. Een voorbeeld? Nou, een
kind krijgen zonder huwelijk, dat kan
gebeuren. Wat moeten we daarmee?
Het kind is er immers al. We kunnen
toch niet de mensen die hiermee te
maken hebben uit de kerk verbannen? We willen een open kerk zijn.
We zijn allemaal gebroken. Ik ook,
jazeker. Vroeger hadden we ongeveer
vierhonderd leden. Nu zijn dat er nog
tweehonderd. De terugloop heeft twee
oorzaken. De eerste is dat ik een ‘spirituele shift’ heb doorgemaakt. Ik ben
opener geworden en deels van het

pentecostalisme afgestapt. Nog altijd
zijn we een evangelische pinkstergemeente. Maar ik heb mijn hand uitgestoken naar andere kerken en andere
gelovigen. Ben meer gericht geraakt
op sociale rechtvaardigheid. Niet alle
gemeenteleden konden deze ontwikkeling meemaken; er zijn er heel wat
vertrokken. Vonden me niet geestelijk
genoeg. Ik verkondigde niet langer
het welvaartsevangelie – dat ze zo
graag horen. De andere oorzaak is dat
de gemeente bestond uit relatief veel
ongedocumenteerde migranten. Zij
zijn gearresteerd en op het vliegtuig
gezet of vrijwillig teruggegaan naar het
land van herkomst.

Je kunt niet leven met álle
dogma’s en doctrines.
Welke weerslag heeft de coronapandemie
op het beleven en vieren van het geloof?
We hebben nu al meer dan een jaar
met covid-19 te maken. We organiseren al een jaar online diensten. Er
waren gemeenteleden die dat maar
niks vonden. We hebben besloten om
de kerk te sluiten, maar wél online
door te gaan. De gezondheid en veiligheid van de mensen wegen zwaar. De
kerk moet solidair zijn met de samenleving. Waarin verschillen wij van
een restaurant? Het mooie is dat veel
gemeenteleden het nú leuker vinden.
Meer ontspannen, denk ik. En ook uitbundig!
Je zou eens moeten meedoen. We
maken veel lawaai en herrie. Na de
preek praat iedereen door elkaar. Mensen vragen aan elkaar hoe het gaat.
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Normaliter kijk je in de kerk naar de
pastor, hier kijk je naar elkaar. Je ziet
direct allerlei gezichten op het scherm,
veel dichterbij dan normaal. Het zijn
inspirerende vieringen die we hebben.

doen. De gemeente bestaat uit gemeenschappen. Wij zijn niet georganiseerd
in groepen of leeftijden, zoals bij veel
Nederlandse kerken het geval is. Hier
loopt alles door elkaar. Elke gemeenschap heeft ouderlingen. Zij weten wat
er speelt en delen dat aan mij mee – als
ik het moet weten. De ouderlingen helpen en ondersteunen graag mensen als
dat nodig is.

Je zou eens moeten meedoen. We
maken veel lawaai en herrie.
Lawaai, zei ik. We gebruiken geen
muziekinstrumenten, maar zingen wel.
Zo hebben we toch contact. Ondanks
covid-19. De vieringen zijn laagdrempelig. Mensen loggen in via Zoom,
kopje koffie in de hand, doen gezellig
mee. Hoewel de diensten niet doorgaan, gaan onze diensten, in pastorale
zin, wel door.

Wat is geloven volgens Samuel Lee?
Ik ben een gelovig mens, maar ik
heb óók moeite met het geloof. Wanneer het geloof gebaseerd is op angst
en transactie en controle, dan heb
je een probleem. Als je kijkt naar de
ontwikkelingen in de geschiedenis
van de kerk, dan ging het vaak om
macht. Controle over het menselijk
leven, gebaseerd op heilige teksten.
Neem daarbij het geloof dat ik een
‘transactiegeloof ’ noem: ‘Doe een
transactie met God, dan kom je in de
hemel. Ik geloof in Jezus, dus komt
het goed.’ Wanneer je op die manier

Hoe bedoel je dat?
Counseling is meer dan ooit nodig.
Aan het begin van de pandemie zijn we
met een team de mensen langsgegaan.
We hebben geholpen met laptops en
telefoons: iedereen moet mee kunnen
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geloof bedrijft, dan wordt het fake.
Het dwingt je om maskers te dragen.
Geloven heeft te maken met het hart.
In het Westen hebben we geloof sterk
verbonden met het brein. We hebben
er een wetenschap van gemaakt, een
studie over God. Dat noemen we theologie. Ik ben nu 27 jaar pastor. Toch
kan ik God nog steeds niet verklaren
of een geschikte definitie geven.

Hoe intens was de ‘spirituele shift’ die je
doormaakte als pastor?
Ik bevond mij op een hoogtepunt: ik
had een grote gemeente, we kwamen
in een mooi gebouw samen. Mensen
zagen me als een vertegenwoordiger
van God. Ik leek een soort paus te zijn.

Succes maakt je blind.

Hoe ervaar jij God?
Ik durf daar niet over te praten. Vroeger wel. Toen had ik mooie definities:
God is degene die de wereld heeft
geschapen, God doet wonderen, enzovoorts. Maar hoe ouder ik word, ook
in mijn geloof en zoektocht: ik durf
het niet meer. Niet omdat ik bang voor
God ben. Maar God is groter dan mijn
brein en hart kunnen vatten. Ik weet
één ding: universele liefde is in God.
God is absolute liefde. Ik kan die liefde
vinden in de persoon van Christus.
Dat is mystiek. De typeringen die wij
voor God hanteren, zoals de ‘Almachtige’ of de ‘Barmhartige’, dat laat eigenlijk onze zwakte zien. Ik kan een eind
meegaan met mijn vriend, een joodse
rabbi, die zegt: ‘Het is niet mogelijk om
van iets te zeggen: Dit is God.’ Alles wat
het absoluut goede is, herkennen wij
in God. God houdt alles vast. We zijn
pelgrims in onze zoektocht naar God
en in onze zoektocht naar zingeving.
Onderweg ontdekken we van alles.
Het is overweldigend en grandioos.
Maar ook dichterbij. In de natuur en
in mijn medemens zie ik de weerspiegeling van God. Jezus zegt dat zo: ‘Ik
was in de gevangenis en je kwam me
niet opzoeken.’ Daar zie je: God wordt
weerspiegeld in de medemens.

Kreeg aandacht vanuit het buitenland.
In de vs stond ik op de cover van een
bekend christelijk magazine. Het heeft
mij misleid. Succes maakt je blind.
Mensen zien je als tussenpersoon tussen Jezus en hen. Je kan dingen regelen,
denken zij. Langzamerhand komt trots
en onechtheid bij je binnen. Als mensen je respecteren en je zien als een
soort wonderman, dan moet je aan hun
verwachtingen voldoen. Daar werd ik
op den duur moe van. Ik had de kans
te vertrekken naar de vs, om daar succesprediker te worden. Van zo’n megakerk, zeg maar. Ik ervoer een innerlijke
worsteling. Gaat het hierom? Voor
mensen bidden, ze verwachten een
wonder van me. Ik moest profeteren.
‘Welk huis moet ik kopen, dominee?’–
dat soort dingen vroegen ze aan me.
Ik raakte depressief. Ik dacht, ik stop
ermee. Van buiten liet ik wel een glimlach zien, maar van binnen was ik verscheurd. Ik stond als het ware in brand.
Ik zat op mijn bankstel in mijn kantoor
en op een gegeven moment kwam het
beeld van moeder Teresa naar me toe:
‘Is dit alles? Je bent verdwaald.’ Het
christendom heeft niet alleen predikers
op tv nodig. Maar ook moeder Teresa’s.
En mensen als Martin Luther King.
Ik ging vervolgens terug naar mijn
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gemeente, ik zei: ‘Ik geef het op. Wat
ik gedaan heb, was goed, maar het gaat
veranderen.’ Het was piramideleiderschap. Samuel aan de top, zij eronder.
Ik zei: ‘Ik kom tussen jullie staan. Naast
jullie. Ik stop ermee ‒ met geloof in het
welvaartsevangelie-achtige preken en
het voldoen aan jullie verwachtingen.’

zag een filmpje van een pastor uit Nigeria die zei dat hij zijn derde jet gekocht
heeft. In coronatijd. Dat heeft niets met
uitbundigheid te maken, maar alles met
excessief gedrag. Schandelijk gewoon!
Wij zien soms alleen de mooie kanten
van het welvaartsevangelie, maar ik
ben kritisch. Net zoals ik dat ben over
orthodoxe(re) kerken. De westerse kerk
is te veel gebaseerd op het brein, dogma’s en regels. Mijn antwoord daarop
is: liefde. Liefde staat boven dogma’s.
Jezus was een jood, maar omwille van
de liefde heeft hij veel dogma’s naast
zich neergelegd. Anderzijds, richting
de evangelische en pinksterkerken zou
ik zeggen: ‘Gebruik je verstand. Als een
pastor zegt: ‘Ga als een koe gras eten,
dat is namelijk manna uit de hemel’,
dan zeg ik: Gebruik je verstand! Vraag
gewoon: ‘Is dit van God?’ Natuurlijk
niet! Zo zie je, we moeten allemaal
detoxen. Iedereen heeft tox in zijn
geloof. Elke kerk heeft een andere vorm
van detoxen nodig. Wij moeten van
die charlatans af. De orthodoxe kerken
mogen wat losser komen, het mag allemaal wat uitbundiger.

Ben je hierdoor anders gaan kijken naar
wonderen en profetieën, zoals die gebruikelijk zijn in evangelische en pinksterkringen?
Ik geloof nog steeds in wonderen. Ik
heb wonderen gezien, mensen die
genezen werden. Maar, niet iedereen
wordt genezen. Het probleem van
evangelische of pinksterachtige kringen
is dat we doen alsof iedereen genezen
kan worden. Dat is niet zo. Het leven
zélf is al een wonder. Ik heb iemand
meegemaakt die van kanker genezen
is. Prachtig. Ik ken ook iemand die
overleden is aan kanker. Ik kan dat niet
verklaren. Het probleem is dat mensen
denken dat de pastor de wondermaker
is. Dat is een grote denkfout. Men zet de
pastor op een voetstuk en verwacht op
den duur onmogelijke dingen.

Hoe kunnen we anno nu dichter bij God
komen?
Daar heb ik geen formule voor. Ik ben
een volger van Jezus Christus. Ik kom
dichterbij God als ik hem bewonder –
bewust of onbewust. Dat gebeurt als ik
de mensen, dingen, zaken die rondom
mij zijn, zie, en weet: dit is niet vanzelfsprekend. Dat ik ervaar dat ik verbonden ben. Nu, met jou, in dit gesprek.
Met mijn huisdier, met een boom. Ik
ben een komma in het geheel van de
schepping. En toch doe ik ertoe. Dat
is een dankbare, diepe houding. Uit-

Het probleem van evangelische of
pinksterachtige kringen is dat we
doen alsof iedereen genezen kan
worden.
In de kerk hebben we emotie én ratio
nodig. Hart én brein. De westerse kerk
heeft zich teveel op het brein gericht. De
zuidelijke kerk heeft te veel emotie. Hoe
dat laatste fout kan gaan? Dat je een
gekookt ei koopt voor 150 euro omdat
de pastor zegt dat dat je zal genezen. Ik
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bundig genieten, jazeker. Je leert het
gaandeweg, hoop ik. Anderen leren
het nooit, helaas. Jezus waarschuwt
daarvoor: ‘Je hebt ogen, maar je ziet
het niet. Je hebt oren, maar hoort het
niet.’ Waarom dat zo is? We zijn zó druk
met materiële dingen, met zaken die nu
belangrijk zijn. We vergeten snel om te
zien hoe mooi het leven zelf is. Mijn
leven, jouw leven. Elk moment van het
leven is een wonder. Hebben wij oog,
oor en hart om dat te zien?
Ik heb twee zonen. Met één van hen
had ik op een keer een vader-zoon-gesprek. Ik deed een oefening met hem
toen hij een jaar of negen was: ‘Je ziet
fietsers, trams, auto’s’, zei ik. ‘Maar laten
we proberen te luisteren naar de vogels.

Elk moment van het leven is een
wonder. Hebben wij oog, oor en
hart om dat te zien?
Of, kunnen we de wind voelen? Kunnen we één blad vinden tussen al die
duizenden bladeren dat heel mooi is?
Kunnen we God ontdekken in onze
medemens? Zien we de ander wanneer
hij of zij blij is of verdriet heeft? Als
je dat kunt zien, dan is er een wonder
gebeurd. Daar kun je dan uitbundig
dankbaar voor zijn.’
Hans Alderliesten (1987) is adviseur
maatschappelijke vraagstukken. Hij heeft
verschillende boeken geschreven, onder meer
over Augustinus. (alderliestenJ@gmail.com)
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sprankelende poëzie
Hettie Berflo

D

e Nederlandse poëzie is niet uitbundig. Nee, zeker
niet op het eerste gezicht. Ze is eerder sober,
ervaringsgericht, maar niet meteen uitbundig.

Maar waar kijk je naar als je zoekt naar uitbundigheid?
Uitbundig is: uit de gebondenheid raken, meegevoerd
worden door je eigen geraakt-zijn, enthousiast, ongeremd,
opgewonden, uitgelaten, enzovoorts. Vaak klinkt daarin
mee: luidruchtig, vrolijk. Maar laat uitbundigheid zich
misschien ook anders zien? Uit zichzelf getreden? Zichzelf
verliezen, buiten de eigen grenzen gaan, of beter nog,
getrokken worden? Guido Gezelle, Judith Herzberg, Ida
Gerhardt, Hans Andreus en Gerard Reve laat ik aan het
woord.
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Op zoek naar het uitbundige in de
Nederlandse poëzie kom ik allereerst
uit bij Guido Gezelle. Er is geen andere
dichter in het Nederlandse taalgebied
die zo uitbundig de schepping bezongen heeft, met zoveel precieze aandacht
voor het kleine. Maar zijn uitbundigheid zit niet alleen in de liefde voor de
natuur, maar ook in zijn genot van de
taal:1

In de derde strofe zijn de gierzwaluwen
zo hoog gestegen, ‘Lege nu, zweven ze’,
dat de dichter:
amper nog
hore ik... en,
die ‘k niet en
zie,
lijvelijk
zingen ze:
“Wie??? wie?? wie?
wie...”

gierzwaluwen

Zo hoog ontstegen dat ook het roepen
zich oplost.

“Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!”
tieren de zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
“Niemand, die…
die
bieden den
stiet ons zal!
Wie, wie? wie??
wie???”

liefde
Als er één onderwerp uitbundigheid
oproept, is het natuurlijk de liefde. In
27 Liefdesliedjes bezingt Judith Herzberg de liefde, in een vrije variant op
het bijbels Hooglied. De liedjes zijn uitbundig als een eerste verliefdheid, maar
zij zingt wel in de haar zo eigen sobere,
heldere stijl:3
Je bent zo mooi om naar te kijken
je ogen lijken wel vogeltjes,
je haar valt in golvende lokken omlaag
als een kudde schapen en bokken
die traag van een helling omlaag
komen lopen, een kudde die grazend
de helling afdaalt.

Je hoort en ziet de gierzwaluw tieren en zwenken. Je hoort het in die
scherpe ie’s en je ziet het in de heel
korte, gebroken regelval.2 In de tweede
strofe klinken juist de lange vocalen
van het zwieren:

Je lippen zijn rood
als rode koralen
áls je praat
praat je aardig
en mooie verhalen.

haaiende en
draaiende,
rap als de
wind
wiegende en
vliegende

Je lichaam is gaaf
als de toren van David.
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bloemlezing uitgegeven met de titel: Ik
hoor het licht. Deze bundel opent met
het gedicht:5

Als de avondwind waait
en de schaduw komt
dan zal ik naar
geurige heuvels gaan.

liggen in de zon

bevrijding
Bij Ida Gerhardt denk ik niet meteen
aan uitbundigheid. Maar in dit gedicht,
met de toepasselijke titel ‘Het Ontspringende’ zit de losheid van bevrijding:
‘alle zware en lichte klokken los’, duiven
die in en uit vliegen, de woorden flamboyant, springende luchtbogen, mee te
zingen. Het is een zich laten meevoeren
in dankbare bevrijding:4

Ik hoor het licht, het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn
gezicht
ik lig weer maar dat gaat zo maar gaat
niet zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas
van het licht.
Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen
dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt.

het ontspringende
Voor M.
Die
in huis
het brood snijdt
en het linnen laat blinken,
laat tegelijkertijd
alle zware en lichte
klokken los.
Duiven vliegen in en uit,
het trappenhuis wordt flamboyant en
ik zit onder springende
luchtbogen mee te zingen
‒dat kan zij
dat kan zij‒
crypten onder de voeten
en een dakruiter
‒Lobet den Herrn‒
in het blauw.

Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig
zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder
boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.

Hans Andreus, ‘monomaan weer mono
dwaas’ liggend, passief, overgegeven
aan het licht. Het is als een gesprek: ‘de
warmte spreekt weer tegen mijn gezicht’.
Hij ligt ‘in mijn huid te zingen’. Zo diep
overgegeven ‘zonder te weten hoe of wat’.
Maar het is tegelijk ‘alles wat ik weten
wil’. Alleen maar dit, dit licht, een wonder. En dat ook niet voor de eerste keer,
in de eerste strofe staat zelfs driemaal het
woordje ‘weer’.
Is het in bovenstaand gedicht vooral
een diepgaande zintuiglijke ervaring,
de uitbundigheid komt in onderstaand
gedicht in de buurt van de extase:6

obsessioneel
Het is niet dat Hans Andreus zo uitbundig over het licht schrijft, de uitbundigheid zit in het haast obsessionele,
zegt hij zelf. Na zijn dood is er nog een
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Ontladingen
van tijd in
ekstatisch pulserende ruimte

Hettie Berflo (1951), karmeliet, is geestelijk begeleider en verantwoordelijk voor de
vorming binnen de Karmel.
(h.berflo@karmel.nl)

en op z’n stilst
de glimlach

Noten

1 Guido Gezelle, Poëzie en Proza, Amsterdam
2002.
2 Niemand, die…/ die bieden den / stiet ons
zal: het gieren en tieren en zwieren is ook een
onderlinge wedstrijd van de zwaluwen. Hier
roepen ze uit dat niemand ze de ‘stiet’ (het
stuitje) zal laten zien, namelijk door ze in te
halen en sneller te vliegen. Ze zijn zeker van
zichzelf en dagen uit: Wie, wie? wie?? / wie???
3 Judith Herzberg, 27 Liefdesliedjes, Amsterdam 1971.
4 Ida Gerhardt, De Hovenier, Amsterdam 1981.
5 Hans Andreus, Ik hoor het licht. Samengesteld
door Jan van der Vegt, Haarlem 1990.
6 Andreus, Ik hoor het licht.
7 Gerard Reve, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1987.

om
de mond
van het licht.

Een extase die stilt en verstilt, uitgedrukt door het vele wit in de tekst, eindigend in een glimlach ‘om de mond
van het licht’.

ironie
Bij Gerard Reve gaan we vaak bij voorbaat al van ironie uit. De ironie heeft
dan een temperende werking. Maar
misschien moeten we dit gedicht lezen
zonder ironie, zoals het er staat, in al
zijn uitbundigheid:7
de voetjes van de vloer
Wanneer, door de Genade,
het mij lukt een gedicht te schrijven over
Hem,
dat Hem recht doet in Zijn lijden,
weet ik dat Hij de wijn ontkurkt en gaat
dansen.
Hij zingt: ‘Hopla. Een roomse homo
heeft voor Mij
één gedicht geschreven dat Mij recht doet.’
En nu zijn sprongen driester worden
roept Hij uit: ‘Groot zijn Mijn werken.
Bij Mij is alles mogelijk.’
Hoog heft Hij boven Zijn beschonken
hoofd de tamboerijn:
Hij weet van geen ophouden.
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over uitbundige
muziek, zang en dans
in gesprek met jacques van meel
en martyn smits

Marjeet Verbeek

Jerusalema ikhaya lami, Ngilondoloze
(Jeruzalem, mijn thuis, bescherm me
Loop met me mee, laat me hier niet achter
Mijn plek is niet hier, mijn koninkrijk is niet hier)
Het lied Jeruzalema van Master kg

M

et Martyn Smits, managing director van de
Fontys Academy of Music and Performing
Arts, en Jacques van Meel, tot 2009 directeur

van de Fontys Dansacademie en nu Consultant Dans en
Kunst en Artistiek Leider van Roosendaal Danst!, ging ik
in gesprek over de betekenis van uitbundige muziek, zang
en dans. Na pakweg een half uur gaven ze dit voorbeeld:
het Zuid-Afrikaanse dansliedje Jeruzalema uit 2019 dat
vanwege corona wereldberoemd werd. Het is een gospel,
een smeekbede om bescherming, die wordt gezongen in het
Zulu en muzikaal uitgevoerd in een uitbundige house- en
hiphopstijl. In 2020 maakten Angolese jongeren er een
coronaproof dansje bij dat als Jeruzalema Challenge via
YouTube wereldwijd viraal ging. In Nederland nam het
zorgpersoneel van diverse ziekenhuizen de Dance Challenge
aan als blijk van hoop in bange tijden. De filmpjes die
daarvan te vinden zijn op YouTube ontroerden me diep,
omdat ik daar zag hoe uitbundige muziek ons in balans kan
brengen. Ik raad de lezer ten zeerste aan om deze dans te
bekijken en beluisteren.
48

Martyn en Jacques kennen elkaar
al jaren, maar hadden nog niet met
elkaar van gedachten gewisseld over de
betekenis van uitbundige muziek, zang
en dans. Het gesprek ontpopte zich
tot een boeiende en interdisciplinaire
verkenning van het thema, met nog
méér mooie voorbeelden, die allemaal
te vinden zijn op YouTube.

Jacques: Wanneer muziek, zang, dans
uitbundig is, dan zijn ze ook met de
mens verbonden in een bepaalde
maatgeving. In dans wordt alles liefst
in 6/8 of 4/4 maat geteld, want die
maatsoort is het meest natuurlijk
en heeft te maken met onze inen uitademing. Wel is het zo dat
die maatsoort vanwege culturele
ontwikkelingen soms tijdenlang naar
de achtergrond verdwijnt. Dat was hier
in het Westen het geval in de eerste
helft van de twintigste eeuw. Maar dan
komt in de jaren zestig de uitbundige
muziek- en dansbeweging weer terug
in de popcultuur.

Een gospel, een smeekbede om
bescherming, uitgevoerd in een
uitbundige house- en hiphopstijl.
Wat is de relatie tussen muziek, zang en
dans?
Jacques: Muziek, zang en dans hebben
volgens mij eenzelfde oorsprong en
connectie, en dat is ritme. Ze komen
enerzijds uit de mens voort en anderzijds raken ze de mens heel diep. Alles
beweegt op ritme in deze drie vormen
en ze hebben dan ook een sterke impact
op ons lichaam en op onze emoties. Vaak
vinden ze plaats in een sociale context en
soms ook in een rituele of sacrale.
Martyn: Ja, het ritmische is het
oerprincipe. Waarom zijn mensen
eigenlijk op zoek naar beweging?
Volgens de filosoof Schelling is de
opeenvolging van ritme in muziek
vergelijkbaar met de opeenvolging van
gebeurtenissen in je leven. Muzikale
ritmiek als spiegel van levensritmiek.
Hij meende dat de melodische en
harmonische ritmes die we spontaan
zoeken in muziek, parallel lopen aan
emotionele gebeurtenissen die in
ons leven. Zo brengt muziek ons in
contact met ons levensgevoel, met onze
zingeving en met onze identiteit.

Wat doen uitbundige muziek, zang en
dans met ons?
Jacques: Elke muziek- en bewegingscultuur komt voort uit een voortdurend
zoeken van ons lichaam en ons gemoed
naar balans. Zo krijgt het verlangen naar
uitbundigheid al eeuwenlang gestalte in
de Tarantella volksdans, die zich kenmerkt door het snel ronddraaien van
dansende paren. De dans is naar de
tarantulaspin genoemd, want men dacht
dat de beet dodelijk kon zijn en enkel te
genezen was door wild te dansen. De
dans werd ook opgevoerd tijdens pestepidemieën. Zo brachten mensen hun
zware gemoed om de vele doden weer
in balans, met een betere bloeddoorstroming als bijkomend effect.

Zo krijgt het verlangen naar
uitbundigheid al eeuwenlang
gestalte in de Tarantella volksdans.
Martyn: Maar hoe komen wij in onze
huidige pandemie in balans waarin
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we al zo lang uitbundige muziek, zang
en dans moeten ontberen? Natuurlijk
is via allerlei media van alles te zien,
te beluisteren en te ervaren, maar
die virtualiteit kan niet de fysieke en
sociale nabijheid vervangen waar we
juist nu zoveel behoefte aan hebben.

de sobere tijd die komen gaat? Het
dorp Binche in België kent een heel
bijzonder carnavalsritueel. Op die dag
is het dorp bijeen om sinaasappelen
naar elkaar te gooien. Het Binche
Carnaval werd in 2003 door de
unesco toegevoegd aan de lijst van
immaterieel erfgoed.

Een roes en extase die je weer in
balans brengen.

Zijn er elders in de wereld ook
uitbundige muziek, zang en
dansculturen?
Jacques: Jazeker, denk bijvoorbeeld aan
de uitbundige begrafenisrituelen in
Afrika of India. Niemand zit stil: men
zingt, danst en musiceert, niet alleen
om uiting te geven aan verdriet, maar
ook omdat men juist dan in contact is
met de voorouders. In deze culturen
spelen de sacraliteit en bezieldheid
van de natuur en de seizoenen nog een
grote rol. En die brengen ze tot uitdrukking in uitbundige rituele muziek,
zang en dans. Je kunt ook denken aan
het hindoeïstische Holifeest in India
aan het begin van de lente, een Nieuwjaarsfeest van de overwinning van het
goede op het kwade. Dit Holifeest is
één groot uitbundig ritueel vol kleuren, ritme, dans en extase. Een jonge
Javaanse vrouw die doceert op de
universiteit in Papoea Nieuw-Guinea
vertelde me dat haar studenten weliswaar met één been in de mondiale
wereld staan, maar met het ándere nog
volop verbonden zijn Papoearituelen.
Met hen maakte ze een theatervoorstelling over de paradijsvogel en wat
blijkt: de dansers imiteren de paradijsvogel. Hun ritueel volgt het uitbundig
zomerse ritme van de natuur.
Martyn: Deze voorbeelden maken
mij duidelijk dat wij in het Westen

Neem Lowlands. Jaarlijks komen grote
groepen jonge mensen bij elkaar in
één massale synchrone en uitbundige
dansbeweging. Ik was erbij toen
drieduizend jonge mensen in een
tent compleet uit hun dak gingen: je
beweegt, je danst, je botst tegen elkaar
op. Het lijkt chaos maar dat is het niet.
Het creëert juist saamhorigheid. Zou
er in onze samenleving misschien
behoefte zijn aan een opzwepende
ritmiek als compensatie voor een al te
zittend en rationeel bestaan? Hier kun
je je tijdelijk aan de dagelijkse banden
onttrekken in een roes en extase die je
weer in balans brengen.
Jacques: Ik denk aan de liefhebbers
van de Snollebollekes, een feest act
uit het Brabantse Best van cabaretier
Rob Kemps, naar het genre après-skien carnavalsmuziek. Heel de Johan
Cruijff arena raakte in beweging: van
links naar rechts, van rechts naar links.
Een eenvoudige maar doeltreffende
expressie van uitbundigheid. Ik moet
nu trouwens sowieso aan carnaval
denken, wanneer mensen jaarlijks op
Vastenavond massaal samenkomen
om nog even uitbundig samen te zijn
in muziek, zang en dans. Is dat ook
niet zo’n compenserend ritueel voor
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nog zo weinig affiniteit hebben met
de mimesis van de natuur. Want die
imitatie van de natuur is niet zomaar
een representatie. Die heeft ook een
emotionele en spirituele lading. Soms
zien we er nog iets van terug in bijvoorbeeld De vier jaargetijden van Vivaldi,
en niet te vergeten Stravinsky’s Le
Sacre du Printemps. Toen het in 1913
voor het eerst werd opgevoerd speelde
ook de ervaring van het sublieme een
rol: alle muzikale en choreografische
kaders van die tijd werden in dit werk
overschreden. Het bracht de dansers
en musici, de decorbouwers en kostuummakers, maar ook het publiek in
euforie, én in angst. Mensen waren volledig overrompeld en ontregeld. Op dat
moment werd in de geschiedenis van
muziek en dans een fysieke en mentale
grens bereikt. Dat had alles te maken
met de wat ascetisch christelijke en verlicht rationalistische cultuur in die tijd.
Ruim honderd jaar later beleven we Le
Sacre du Printemps niet meer zo. Muzikaal en choreografisch zijn we inmiddels wel wat gewend.1 En wie weet zijn
we ook weer wat gevoeliger geworden
voor onze diepe verwantschap met de
natuur en de seizoenen.

Vietnam-veteranen, die door lawaai
en lichtflitsen totaal ontregeld uit de
oorlog kwamen. Met muziek, dans en
ritme bracht de therapie hen terug bij
hun natuurlijke ritme. En dat bleek
heilzaam. Je ziet het ook bij mensen
met Parkinson. Het ritme brengt hen
terug bij hun natuurlijke beweging.
Een mens ís immers ritme: fysiek in
je ademhaling en je hartslag, affectief
in je emotionele, sociale en spirituele
leven.

Met muziek, dans en ritme bracht
de therapie hen terug bij hun
natuurlijke ritme.
Martyn: Daarbij aansluitend wordt
in Gent aan het Institute for Psychoacoustics and Electronic Music
onderzoek gedaan. Zij gaan uit van
het synchronisatieprincipe, ofwel de
‘motormimesis’. Dat wil zeggen dat
muzikale ritmiek invloed heeft op je
ademhaling en hartslag. Ze meten dus
dat muzikale ritmiek een positieve
invloed heeft op je fysiologisch ritme,
waardoor er op dat vlak verbeteringen optreden die op hun beurt een
positieve invloed hebben op je psychisch welbevinden.
Nu denk ik ook aan de dementerende balletdanseres die zich in haar
rolstoel nog steeds tot in de finesses de
bewegingen van Het zwanenmeer herinnert. Ondanks gebrek aan cognitief
bewustzijn komt haar motorisch spiergeheugen nog steeds in beweging. Een
training van jaren zit blijkbaar zo ingebakken in haar lichaam dat ze fysiek
reageert op de voor haar bekende klanken en geluiden. Maar ze veert er ook

Is er een relatie tussen uitbundige
muziek, zang en dans en therapie?
Jacques: In mijn tijd hadden we in
Tilburg nog een danstherapieopleiding
die was gebaseerd op de vraag: hoe
krijg je ritme terug in de mens?
Ik liet me daarbij inspireren door
de neurobioloog Peter Meerlo die
onderzoek doet naar het belang van
ritme voor de mens. Ik denk ook aan
de shell shock therapy die in de vs werd
ontwikkeld voor getraumatiseerde
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van op. Daarom vermoed ik een emotionele verbinding van haar met Het
zwanenmeer die ook psychisch helend
werkt.2
Misschien kunnen we de werking
van uitbundige muziek, zang en dans
wel het best definiëren als de áfwezigheid van pijn in het lichaam en smart in
de ziel. Zoals in het essay Van dans naar
k.a.n.s. van geestelijk verzorger Barbara
de Zwaan dat Marjeet ons voorlegde.3
Elke donderdag is het feest in het verpleeghuis waar zij werkt. Want dan
gaan de bewoners die allemaal oog in
oog staan met de dood, uitbundig dansen op Abba en Vera Lynns We’ll meet
again, don’t know where, don’t know
when, but I know we’ll meet again some
sunny day. En de geestelijk verzorger
danst mee!
Marjeet Verbeek (1960) is theoloog. Zij
heeft zich gespecialiseerd in film, spiritualiteit
en rituelen bij afscheid. Ze is redactielid van
Speling. (marjeet.verbeek@gmail.com)

Noten

1 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4
2 Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/
video/video/5195954/demente-topballerina-leeft-op-bij-horen-van-zwanenmeer
3 Zie: https://www.theologie.nl/artikelen/spiritualiteit/van-dans-naar-k-a-n-s/

52

Arles - Frankrijk | Joost de Wert 2019

henk pijnenburg
‒ een grenzeloos
kunstverzamelaar
Frank van de Schoor

I

n het buitengebied van Deurne in een bosrijke
omgeving bevindt zich het riante landhuis van Leonie
en Henk Pijnenburg, al decennialang kunstliefhebbers

en verzamelaars. De kunstcollectie hangt en staat prominent
zichtbaar in alle woonvertrekken, met een speciale
uitbouw met glaskoepels, gericht naar het noorden, omdat
noorderlicht voor kunstwerken het mooist gespreide licht
geeft.
Buiten schuift een robotmaaier zonder onderbreking het
hele gazon over. De aan de rand van het grasveld geplaatste
piketpaaltjes laten hem telkens omkeren om zijn maaiwerk
onverstoorbaar urenlang voort te zetten. Intussen vertelt
Henk Pijnenburg ononderbroken vol enthousiasme over zijn
ervaringen en herinneringen aan de kunstwereld. Hij is een
extravert chroniqueur van zijn avonturen in de kunst.
Graag vertelt hij over anekdotische voorvallen in de
kunstwereld en over de beproevingen die kunstenaars
doormaken. Henk Pijnenburg heeft inmiddels de
respectabele leeftijd van 81 jaar bereikt en toont zich met een
open geest nog steeds overrompelend. Hij staat uitbundig in
het leven en heeft de gave om van binnenuit het vuur gaande
te houden.
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Interieurbeeld collectie Pijnenburg met o.a. schilderij links John Riva en stoel van Pesce.

Zijn jeugd In Helmond met een ziekelijke moeder, een eerste kindje dat
overleed, een tweede kindje dat een
geestelijke handicap opliep en een
vader die neerslachtig werd door de
spanningen in het gezin, hebben Henk
en zijn zus gevormd. Kleine reddingseilandjes waren, onbewust, enkele mooie
schilderijen thuis. Hij raakte begeesterd
door contacten met artistieke familieleden en vrienden van zijn ouders in de
kunstwereld, die dessinontwerper bij
Vlisco, Helmond waren. Dit opende
voor hem een nieuwe wereld. De geur
van verf bij een van hen in huis heeft
zijn liefde voor de kunsten aangewakkerd.
Pijnenburg vertelt: ‘Ik was al vroeg
een rebel en kwam in conflict met het

geloof omdat mijn moeder Greetje niet
door hierboven geholpen werd. Ik werd
geen misdienaar, had een hekel aan de
pontificale sacramentsprocessies en
wilde niet met een vlaggetje naar de
koningin zwaaien, toen die Helmond
in een rotvaart passeerde.’

Kunstwerken geven troost en zijn
nauw verbonden met religie.
spiritualiteit
In een gesprek maakt Henk Pijnenburg
regelmatig toespelingen op spiritualiteit. Al was hij een rebel, hij ontkomt
eigenlijk nooit meer aan de symbolen en de waarden van het katholieke
geloof. ‘Kunstwerken geven troost en
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zijn nauw verbonden met religie. Religare, als het samenbinden, het naar je
toehalen van herinneringen van waar
alles vandaan komt, is eigenlijk diep
religieus. In de kunsten worden die vragen over de zin van het leven gesteld.’
Pijnenburg verklaart: ‘Het gevoel
van spiritualiteit is iets waar je voortdurend naar op zoek gaat, dat altijd bij je
blijft. Al heel lang houdt me de gedachte
bezig dat veel gewone mensen, van
voetballers tot en met schrijvers, filosofen en wetenschappers ‘God’ op de
meest willekeurige wijze gebruiken en
misbruiken. Misschien is god wel het
meest intrigerende woord of begrip dat
we te pas en te onpas, steeds, naar het
de mens in zijn onmacht uitkomt, te
berde brengen.’

en vrede, dankzij het krachtige centrale
gezag, dat jij uitoefent. Je leeft diep in
me, God. God, ik dank je dat je in me
wonen wilt.’ Met haar voelt Pijnenburg
zich ten nauwste verbonden. Hij ervaart
haar nagedachtenis als een geestelijke
werkelijkheid die bezit van je neemt.

waarnemen
Pijnenburg is een bevlogen waarnemer die zijn kijkvermogen steeds ontwikkeld heeft en erin getraind is alles
nauwkeurig te observeren. Met gevoel
voor humor zegt hij hierover: ‘Ik kon
vroeger als kind het verschil zien tussen
een mierenhoopje en een meikeverbultje dat tussen de plavuizen opkwam.
Als ik kunst koop, is dat een optelsom
van ik weet niet hoeveel ervaringen,
herinneringen, laagjes. Je moet dicht bij
jezelf blijven.’
Zijn leven lang is Henk Pijnenburg
actief geweest als kunsteducator, kunstverzamelaar en tentoonstellingsmaker.
Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de musea in Helmond. In de
jaren zeventig kocht hij kunst aan van
modernistische Brabantse kunstenaars,
later van vooraanstaande Nederlandse
en buitenlandse kunstenaars. ‘Ik ben
begonnen met de Helmondse schilder
Sjef van Schaijk (1901-1985). Mijn
eerste schilderij kocht ik van hem: een
troosteloze vrouw aan een tafel met
drank. Juist dit schilderij werd de openbaring en vrijmaking van mijn ziel.
Het betekende voor mij ook dat het
niet altijd gaat om de pure schoonheid.
Ware schilderkunst moet je ziel blootleggen, hoe pijnlijk dat ook kan zijn.’
Als adviseur, bestuurder, voorzitter
en tentoonstellingsmaker werkte Pijnenburg in de jaren zestig bij Kunst-

Een bijzondere spirituele verbondenheid heeft hij met de Joodse
juriste en schrijfster Etty Hillesum.
Hij ontdekte dat het leven toch een
soort filmscript is, in de knop is alles al
aanwezig. Je moet jezelf uithakken in de
steen waarin je figuur, je zijn, verborgen
ligt, heeft Michelangelo eens gezegd als
hij aan het hakken in marmer begon.
Of zoals kunstenaar Armando ooit
eens uitriep: ‘‘Ik schilder niet, ik word
geschilderd.’ Je behoort wel de innerlijke stem te volgen die altijd maar in je
blijft fluisteren.’
Een bijzondere spirituele verbondenheid heeft hij met de Joodse juriste
en schrijfster Etty Hillesum (19141943) die in Auschwitz werd vermoord.
In haar dagboek Het verstoorde leven
1941-1943 schreef zij: ‘Ik dank je, God,
in mijn grote innerlijke Rijk heerst rust
56

zaal ’t Meyhuis in Helmond en later
bij Museum Helmond. Daar werden al
vanaf 1954 tentoonstellingen met regionale kunstenaars gehouden. De Brabantse kunstwereld was hem goed vertrouwd. In de wijde regio waren getalenteerde kunstenaars actief en vormde
het Van Abbemuseum in Eindhoven de
maatstaf. Zelf was hij al lang een verwoed verzamelaar van hedendaagse
kunst. Van 1977-1988 werd Pijnenburg
aangesteld als adviseur opbouw kunstcollectie Hedendaagse Kunst bij de
gemeente Helmond. Al vroeg kocht hij
vier karakteristieke werken van René
Daniels (1950), waarna verschillende
schilderijen van de kunstenaars van De
Nieuwe Figuratie volgden.
Pijnenburg bezocht in binnen- en
buitenland kunstenaarsateliers, kunstbeurzen, musea en galerie-vernissages,
waar hij regelmatig het openingswoord
sprak. Vanaf 1980 werd in Helmond
ook werk van jonge Italiaanse kunstenaars aangekocht. Riekje Swart met
haar galerie in Amsterdam was hierbij
een belangrijke leidsvrouw. Begin jaren
tachtig is ook de tijd van de Duitse Mülheimer Freiheit en de Franse Figuration
Libre met onder anderen de schilder Robert Combas (1957), van wie
Museum Helmond twee doeken aankocht. Voor zijn privécollectie kocht
Henk Pijnenburg al vroeg schilderijen
van Combas.

Rammellzee, Infinium 45 Zee, 1985, mixed
media

galerie van Yaki Kornblit in Amsterdam
via een trap naar een ondergrondse kelder afdaalde en de spraylucht me als het
ware bedwelmde. Riekje Swart fluisterde dat er een geheel nieuwe beweging van stoute jongens te zien was.
Ik was danig onder de indruk van de
enorme schilderdrift van de grote werken die, geen van alle ingelijst, aan de
wanden waren genageld. Voor de eerste
keer zag ik doeken die niet door witte
mensen waren gemaakt, maar door
minderheden zoals Porto-Ricanen en
Afro-Amerikanen. Hun vrijheidsstrijd,
hun recht op kunstenaarschap en het
groeiend bewustzijn naar onafhankelijkheid oefenden een enorme aantrekkingskracht op me uit. Al snel kocht ik
voor overzichtelijke prijzen werk aan
van de graffiti-kunstenaars, onder meer
van Rammellzee (1960-2010).’

graffiti
In 1983 kwam Pijnenburg voor het
eerst in aanraking met de New Yorkse
graffiti-schilders, waarschijnlijk de laatste groepsbeweging van de twintigste
eeuw. Hij herinnert het zich als de dag
van gisteren: ‘Het moment dat ik de
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opengesteld en blijken musea in hun
stoffige opslagplaatsen kunstwerken
van zwarte kunstenaars, die vanzelfsprekend altijd al geschilderd hebben,
vanuit de duisternis naar het licht te
brengen.
Pijnenburg schrijft hierover met
de aankondiging: ‘Ze zijn er altijd al
geweest’, gevolgd door de naam van de
kunstenaar. Al deze kunstenaars maken
veelal werken over kolonialisme, uitbuiting, onderdrukking, vrijheid: ‘Ieder
mens heeft recht op vrijheid en is gelijkwaardig.’ Zo heeft Museum Helmond in
2016/17 een belangrijke tentoonstelling
georganiseerd met werken van Yinka
Shonibare (1962), die internationaal
spraakmakend was met zijn kritische
houding ten opzichte van het koloniale
verleden. Hij geeft zijn beelden dubbele
betekenissen door zijn figuren te bekleden met designstoffen van Vlisco uit
Helmond, die in Afrika worden gedragen. Met gevoel voor humor en met
een ironische ondertoon stelt hij in zijn
veelzijdige werk het begrip ‘authenticiteit’ centraal.

Interieurcollectie Pijnenburg met groot schilderij van graffitti-schilder Phase 2

Henk Pijnenburg was direct betrokken
bij de spraakmakende laatste tentoonstelling Dutch Gravity, in ’t Meyhuis.
Er werden met de spray can (graffity-spuitbus) muurschilderingen gespoten met een afmeting van 150 m2. Hiermee reageerden René Daniels (1950),
Rob Scholte (1958), Hewald Jongenelis
(1962) en Roland Sips (1954-2014) op
de New Yorkse graffiti-kunstenaars,
waaraan ’t Meyhuis regelmatig aandacht had geschonken.

grenzen verleggen
Begin jaren negentig organiseerde
Henk Pijnenburg thuis, na zijn
adviseurschap voor het Helmonds
museum, tentoonstellingen van onder
anderen kunstenaars uit New York, die
veel aandacht trokken. Hij was promotor van nieuwe grensverleggende
kunst en wist hiermee belangstellenden te beïnvloeden. Vanaf 2013 verzamelde hij Zero kunst ‒ de kunst van
weinig, terug naar het nulpunt, het
niets, het licht. En sinds enkele jaren is
Pijnenburg kunst gaan verzamelen van
jonge zwarte kunstenaars, onder wie
Kufa Makwavarara (1983). Plotseling
heeft de kunstwereld zich hiervoor

intuïtie
Tijdens een opening van Art Rotterdam
verklaarde Henk Pijnenburg: ‘Je komt
altijd geld te kort, er is te veel moois.’ Hij
had inmiddels enkele sterk in prijs gestegen schilderijen van graffiti-kunstenaars
verkocht en richtte zich nu vooral op
abstracte doeken. In 2014 kocht hij op
Art Rotterdam een groot werk van JCJ
Vanderheyden (1928-2012). ‘Ik stond
meteen in lichterlaaie! Ik dacht: goddomme, dat is veel geld. Maar ja, ik zag
ook een andere belangrijke collectioneur
staan die het werk graag wilde. Ik heb
meteen toegeslagen. Wacht niet te lang
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Kufa Makwavarara, Woza Friday, 2015, olieverf op doek

met een aankoop. Als je lang gaat aarzelen, pfff..., dan wordt het niks. Je moet
direct beslissen als je steil achteroverslaat, anders krijg je spijt. Meestal zijn
directe aankopen de beste. Je moet zelf
kiezen op intuïtie. Hartstocht is daarbij
onmisbaar’, aldus Pijnenburg.
De afgelopen jaren is hij een soort
mecenas geworden van de Nederlandse
schilder Aaron van Erp. Ondertussen
bevinden zich diverse schilderijen en
tekeningen van deze kunstenaar in de
collectie. Het werk is intrigerend en
raadselachtig. Het lichaam zit soms in
de weg, bijna alleen de geest wordt nog
uitgebeeld. Aaron van Erp heeft een
schertsend portret van de verzamelaar
geschilderd, waaruit hun vertrouwensband duidelijk spreekt.

Welbeschouwd vormt de kunstcollectie van Henk Pijnenburg een neerslag
van de door hem gefrequenteerde
musea, kunstcentra en ontmoetingen met kunstenaars die daaruit
voortvloeiden. ‘Onverschrokken’ en
‘avontuurlijk’ zijn karakteristieken die
zijn trektocht door de kunst hebben
bepaald. Hij heeft zich daarbij laten
inspireren door bevlogen kunstenaars.

‘Onverschrokken’ en
‘avontuurlijk’ zijn karakteristieken
die zijn trektocht door de kunst
hebben bepaald.
Zijn aanwezigheid bij tal van vernissages en zijn spontane aankoopdrift,
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het steeds maar uitbreiden van de privéverzameling, kunnen met recht als
‘uitbundig’ worden gekarakteriseerd.
Soms verkocht hij ook weer werk als
de kunstmarkt daar aanleiding toe gaf.
In meerdere opzichten was hij promotor van nieuwe grensverleggende
kunst, hij wist hiermee belangstellenden te beïnvloeden. Kunstwerken
uit de collectie zijn veelgevraagd als
bruiklenen door tal van musea in binnen- en buitenland. Het onderstreept
hoe breed het netwerk van Henk Pijnenburg is, gebaseerd op zijn antenne
voor jonge, beeldbepalende kunstenaars. Zijn pluriforme kunstverzameling maakt duidelijk dat de diversiteit
groot is, maar tegelijk getuigt van het
engagement van een gedreven kunstliefhebber. Eenheid in veelheid. De
museale presentatie van de kunstwer-

ken in huis, met die prachtige lichtval
en de bijna voelbare aanwezigheid van
de getoonde kunstenaars, maken een
rondgang tot een kijksensatie. De afgelegen ligging van de villa, ver buiten de
Randstedelijke reuring, geeft aan dat
Leonie en Henk Pijnenburg decennialang hun eigen weg zijn gegaan en dat
in Deurne een unieke kunstbiotoop tot
stand is gekomen.

droom
Resteert nog een grote droom: de stichting van een spraakmakend nieuw
museum in het nabijgelegen natuurgebied de Peel. Het moet een centrum
worden voor moderne en hedendaagse
kunst met de schilderijen van Hendrik
Wiegersma (1891-1969), een vermaard
arts en schilder uit Deurne, tot en met
Gerrit van Bakel (1943-1984), de laat-

Interieurbeeld collectie Pijnenburg met o.a. werk van links Blade en midden JCJ Vanderheyden.
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Aaron van Erp, portret van Henk op 2 maart 1985, olieverf op doek

ste romanticus en voorloper van een
nieuwe tijd. De Peel was voor Gerrit
van Bakel niet alleen zijn grootste bron
van inspiratie, maar letterlijk de bron
van zijn bestaan. De muziekcultuur van
de Peel, met Ernst Jansz als voorman
van ccc inc., mag niet ontbreken. Ook
moet er aandacht zijn voor de geschiedenis van het veengebied de Peel in
vroeger tijden. In de museumpresentatie zijn natuurbeleving en milieu-educatie belangrijke pijlers. Het museum
getuigt van de poëzie van de Peel en is
een trekpleister voor kunst- en natuurliefhebbers. Op voor hem kenmerkende

wijze doet Henk Pijnenburg een appèl:
‘Word wakker Deurne!’
Frank van de Schoor (1954) is zelfstandig kunsthistoricus, gespecialiseerd in de
beeldende kunst van de twintigste eeuw. Van
1991 tot 2015 was hij conservator Moderne
Kunst bij museum Commanderie van St. Jan
en Museum Het Valkhof in Nijmegen. Hij
schrijft over kunst en fotografie.
(f.vandeschoor@fo.nl)
Voor meer informatie over de kunstactiviteiten van Pijnenburg zijn er de nieuwsbrieven:
Privé Domeinen: www.artpijnenburg.nl
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what we did on
our holiday –
een uitgelaten en
confronterende
familiekomedie
Marjeet Verbeek
Het heeft geen zin om boos te zijn op de mensen
van wie je houdt.
Ze kunnen er niets aan doen.
Iedereen op deze planeet is een beetje belachelijk.
Dus moeten we niet oordelen of vechten,
want uiteindelijk doet dat er allemaal niet meer toe.
Opa Gordi

C

onsternatie alom aan het begin van de
zomervakantie wanneer de vijfjarige Jess, de
negenjarige Mickey en de dertienjarige Lottie hun

tassen pakken om samen met hun ouders, Abi en Doug,
vanuit Londen naar de Schotse Hooglanden te rijden om
daar de vijfenzeventigste verjaardag van opa Gordi te vieren.
Die consternatie danken ze aan hun ouders.
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Zij liggen in een vechtscheiding en
maken alsmaar ruzie. En nu vragen ze
ook nog eens van hun kinderen om
die vechtscheiding geheim te houden
voor opa. Lottie ergert zich mateloos en
noteert deze zoveelste leugen van haar
ouders in haar dagboek. Doorgaans is
een film over een vechtscheiding zwaar
van toon. Maar de Britse familiekomedie What we did on our holiday uit
2014, van Guy Jenkin en Andy Hamilton, is juist licht. Want we kijken naar
die vechtscheiding door de ogen van de
drie kinderen. De regisseurs, zelf inmiddels wijzer geworden zestigers, plaatsen
ons terug in de wereld van kinderen.

de grens van kind en puberteit, beseft
Lottie dat het sterkst. Met rollende
ogen vraagt ze zich af wanneer hun
ouders weer eens normáál gaan doen.
Het belachelijke gedrag van hun ouders
en de ludieke reacties van de kinderen
daarop leveren hilarische scenes op,
maar wel met een pijnlijke ondertoon.

Met rollende ogen vraagt ze zich
af wanneer hun ouders weer eens
normáál gaan doen.
Uiteindelijk gaan de ouders zich weer
volwassen gedragen en Lottie speelt
daar een sleutelrol in. Ze krijgt een
belangrijke levensles van opa Gordi
mee. Als enige echte volwassene neemt
hij wel de tijd voor de belevingswereld
van zijn kleinkinderen.

Doorgaans is een film over een
vechtscheiding zwaar van toon.
Voor hén is het leven immers nog
steeds één groot ernstig spel. De regisseurs zijn ervan overtuigd dat juist een
serieuze zaak als een vechtscheiding bij
uitstek geschikt is voor een humoristische benadering: ‘Want zo is het leven.
Dit is wat je je herinnert. In de donkerste crisis is er vaak dat moment van
absurde humor dat er doorheen breekt.’

een derde werkelijkheid
als uitweg
Maar zover is het nog niet wanneer de
kinderen hun tassen pakken voor een
autotrip vol ellenlange files en alsmaar
ruziënde ouders. Jess houdt dat uit door
twee loodzware stenen mee te zeulen:
Norman en Eric heten ze. Als dreigt
dat die twee niet mee op reis mogen,
houdt ze haar adem in – desnoods net
zo lang tot ze flauwvalt. Mickey heeft
zijn Vikingenwereld, dus neemt hij zijn
Vikingzwaard en zijn god Odin mee op
reis, want Odin reist immers de wereld
over op zoek naar gastvrije gezinnen.
En Lottie? Zij heeft haar dagboek vol
leugens om bestwil van haar ouders.
Alle drie de kinderen hebben objecten gevonden waarop ze hun onzekere
gevoelens kunnen projecteren. Ze kennen ze zelfs bezwerende krachten toe.

een kinderperspectief
Vechtscheidingen komen helaas best
vaak voor. Meer nog dan in soepel verlopende echtscheidingen, lijden kinderen van ruziënde ouders aan gebrek aan
zekerheid en veiligheid. Daarom zijn ze
vaak bang en boos. Stel je nu eens voor,
dachten de regisseurs, hoe die kinderen
naar hun ruziënde ouders kijken. Nou,
die gedragen zich dus belachelijk. Die
zijn alsmaar bezig met zichzelf en niet
meer met hen. Met haar dertien jaar, op
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Prachtig om te zien hoe hun kinderlijke
verbeelding een derde werkelijkheid
heeft gecreëerd – een werkelijkheid
vol betekenisvolle symbolen, magisch
en realistisch tegelijk. De stenen van
Jess, de Vikingen van Mickey en het
dagboek van Lottie baren hun ouders
terecht zorgen. Maar wat kunnen zíj
doen als ze alsmaar zelf het probleem
zijn? Dus zien ze machteloos toe. En
juist dat geeft de kinderen vrij spel.

Het pleit voor de regisseurs dat ze deze
verhaallijn in hun film hebben verweven. Er bestaan immers ook onderhuidse vechthuwelijken. De regisseurs:
‘We houden ervan om volwassen
gedrag te observeren wanneer dat het
meest absurd en belachelijk wordt.
Want dat is grappig, en het is universeel. We doen het allemaal, we hebben
allemaal momenten waarop we terugkijkend vinden dat we tekortschoten.’
Opa Gordi is de enige in de film die
dat volledig beseft. Nu hij ongeneeslijk
ziek is, blikt hij terug op een rijk en
spannend leven, met tekortkomingen.
Dat hij ziek is, weten zijn drie kleinkinderen niet. Nog zo’n leugentje om bestwil van hun ouders.

Een werkelijkheid vol
betekenisvolle symbolen, magisch
en realistisch tegelijk.
De regisseurs lieten de kinderen volop
improviseren. Vandaar die uitbundige overvloed aan grappige dialogen,
speelse situaties en komische momenten. Neem de ontsnapte struisvogel
die met regelmaat door het beeld rent.
Hij zou symbool kunnen staan voor de
struisvogelpolitiek van de onvolwassen
volwassenen.

een speelse mystagoog
Op de dag van het grootse tuinfeest
voor Gordi’s vijfenzeventigste verjaardag is het een drukte van jewelste om
alles op tijd klaar te krijgen. Dus neemt
opa zijn drie kleinkinderen mee naar
het strand waar hij vroeger al speelde
met zijn oudere broer Frazer. Hij vertelt
dat die omkwam in de Tweede Wereldoorlog. Later heeft dna-onderzoek
uitgewezen dat 84% Vikingbloed door
opa’s aderen stroomt. Zijn ziel hoort
thuis in zee. ‘Liefst’, zegt hij tegen zijn
kleinkinderen, ‘wil ik een Vikinguitvaart, zonder ruzie!’
Gordi wist al wel van de onderhuidse spanningen tussen Gavin en
Margaret, maar is aangedaan nu hij
hoort van de vechtscheiding van zijn
jongste zoon Doug. Hoe Gordi dat
weet? Door er niet over te mogen spreken, praten Jess en Mickey per ongeluk
hun mond voorbij. De boosheid van
Lottie baart opa de meeste zorgen. Aan

een nog belachelijk stel
Want Doug en Abi zijn niet de enige
ouders die zich in deze film belachelijk
gedragen. Dat doet ook het echtpaar bij
wie opa inwoont. Ogenschijnlijk is Gordi’s rijke, oudste zoon Gavin gelukkig
getrouwd met zijn perfecte huisvrouw
Margaret. Maar niets is minder waar.
Gavin is een control freak in zijn mansion
vol smart technology en Margaret slikt
antidepressiva sinds ze zich te buiten
ging in de lokale supermarkt. Het pijnlijk
hilarische filmpje dat daarvan is gemaakt,
is al tig keer bekeken op YouTube. Hun
gespannen, achttienjarige zoon Kenny
lijdt zichtbaar onder hun gedrag.
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haar geeft hij dan ook de levensles mee
dat het geen zin heeft om boos te zijn op
de mensen van wie je houdt. Iedereen is
immers een beetje belachelijk. Daarom
moeten we niet oordelen of vechten,
want uiteindelijk doet dat er allemaal
niet meer toe.
Spelen en schaterlachend grappen
maken, luisteren en wijs relativeren,
kortom je inleven in de gevoelswereld
van je kleinkinderen, dat is wat opa die
middag op het strand doet. Lottie mag
de pick up besturen, Mickey mag gepassioneerd vertellen over Odin tot wie hij
bidt, en Jess mag op zoek naar níeuwe
zware stenen. Samen mogen ze opa
ingraven in het zand – eindelijk weer
eens vrolijk spelen op het strand!

een vikingbegrafenis voor
opa gordi
Maar even later gebeurt dan toch het
onvermijdelijke. Terwijl de kinderen

langs de kustlijn spelen, verschijnt
broer Frazer aan opa. Die wenkt Gordi:
‘Time to go.’ Glimlachend berust opa in
zijn lot en sterft op zijn lievelingsstrand.
Wat nu? Na eerst zorgvuldig zijn dood
te hebben vastgesteld, besluiten de
kleinkinderen dat Mickey en Jess op
opa passen, terwijl Lottie de volwassenen gaat waarschuwen. Maar terug
thuis ziet ze dat de volwassenen alweer
ruziën met elkaar. Nogal logisch neemt
ze dus maar zelf het heft in handen.
Opa krijgt zijn Vikinguitvaart. Jess,
Mickey en Lottie voeren een Vikingritueel op, alsof het de normaalste zaak
van de wereld is. Strandjuttend zetten
ze een vlot in elkaar, met als zeil een
strandstoel. Lottie rijdt de pick up
om opa met boomstammen naar het
vlot te verplaatsen. Uiterst tevreden
zijn ze. Het was improviseren, maar
het is gelukt. Mickey geeft opa zijn
Vikingzwaard in handen, Jess legt een

een bemoedigend einde

níeuwe steen bij hem en Lottie houdt
een korte afscheidsspeech. Nu de fik
erin! Na Mickeys laatste groet: ‘Have
a good Walhalla’, voert de vloed het
brandend vlot met opa mee naar open
zee.

Terug op het strand nemen kemphanen
Doug en Gavin, samen met familie en
vrienden, eensgezind, én met een goed
gevoel voor humor afscheid van hun
vader. Ze hebben de levensles van hun
vader dankzij Lottie goed in hun oren
geknoopt. Daarna spelen Kenny en zijn
vriendinnetje op hun violen de sterren
van de Schotse hemel. Time to dance!
Voor Doug en Abi is het moment aangebroken om hun kinderen te vertellen
dat ze nog steeds gaan scheiden, maar
vanaf nu op een volwassen manier.
Meteen voegen ze de daad bij het woord
door een uitbundig watergevecht te
beginnen. Vol enthousiasme storten
hun kinderen zich erin – eindelijk
gewoon weer eens spelen met pa en ma.

een samenleving in rep en
roer
Kinderlijke verbeelding kreeg hier
vleugels, maar zo ziet de samenleving
dat niet. De politie stelt een onderzoek
in. De pers krijgt er lucht van en in
no time staan bloeddorstige paparazzi
voor de deur. Ook klopt de mevrouw
van de kinderbescherming aan. Zij
vreest voor een disfunctioneel gezin. Al
snel neemt ze het dagboek van Lottie
in beslag. Maar dat is niet wat Lottie
bedoelde. Hoezo, disfunctioneel gezin?
Het gaat wel om mensen van wie ze
houdt. Plotsklaps grijpt ze in. In een
komische, maar ook diep ontroerende
scene houdt ze de nog altijd ruziënde
volwassenen een spiegel voor. Nu geeft
zij hun de levensles die opa Gordi haar
die middag nog gaf.
Eindelijk ontspannen de volwassenen, waarna Doug en Abi een
wanhopige, maar eensgezinde poging
doen om de paparazzi naar huis te
sturen. Ook díe spontane actie stelt de
mevrouw van de kinderbescherming
gerust: Lottie krijgt haar dagboek
terug. Neef Kenny kreeg van alle consternatie niks mee. Hij werd die dag
verliefd op het meisje van de band die
op opa’s verjaardag Schotse muziek
zou spelen. Zo wist hij zich te bevrijden van het juk van zijn ouders. Opa
Gordi zou trots op hem zijn geweest.

In de donkerste crisis brak absurde
humor door. Het bracht deze familie
een belangrijke levensles in liefdevolle
omgang met elkaar: niet boos zijn,
niet oordelen, niet vechten, maar juist
speels met elkaar omgaan. Was de uitbundige humor in What we did on our
holiday aanvankelijk nog hilarisch met
een pijnlijke ondertoon, aan het einde
van de film is die ontroerend, hartverwarmend én bemoedigend.
Marjeet Verbeek (1960) is theoloog. Zij
heeft zich gespecialiseerd in film, spiritualiteit
en rituelen bij afscheid. Ze is redactielid van
Speling. (marjeet.verbeek@gmail.com)
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wezer vieren,
waarom zou ik?
Kees Waaijman

‘U

itbundig’ betekende oorspronkelijk zoiets als
voorbeeldig, representatief, exemplarisch.
Het beste van een verzameling producten,

bijvoorbeeld fruit, vis of vlees, werd ‘uit de bundel genomen’

en bovenop de stapel of vooraan in de etalage gelegd als
voorbeeldig exemplaar. Vandaar: voorbeeldig, exemplarisch,
uitnemend, uitgelezen, uitstekend. Maar al gauw verschoof
de betekenis in de richting van losbandig: bovenmatig,
buitengewoon, overvloedig, ongeremd, luidruchtig. Deze
betekenis ligt nu vooraan in ons taalbewustzijn, maar de
oudste betekenis blijft meeklinken.
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Het Psalter – in deze bijdrage zoals
te verwachten ons denkraam – geeft
deze twee kanten van de uitbundigheid voortdurend te zien. Want de
oproep zich ‘uitbundig’ te laten gaan
– ‘Vier Wezer, bejubel Hem, juich om
Hem, erken Hem, enzovoorts’ – heeft
doorgaans de vorm van een imperatief
meervoud: een opdracht, een gebod of
aansporing om exemplarisch, voorbeeldig, representatief gedrag te vertonen.

Claus Westermann, een befaamd exegeet die zich langdurig en intensief met
deze twee kanten van het ‘vieren’ heeft
beziggehouden, vraagt zich af: wat is de
zin van die voortdurende oproep in het
Psalter Wezer uitbundig te lofprijzen?
Zijn antwoord luidt, kort samengevat:
(1) vieren is levensnoodzaak, vandaar
de imperatieven; (2) vieren vindt plaats
in de gemeenschap, vandaar de meervoudsvorm; (3) heel de schepping doet
mee en dat vergeten we, vandaar de
herhaalde oproep.1 Het spreekt vanzelf,
maar wordt gemakkelijk weggedrongen: in het Psalter gaat het niet om het
prijzen van mensen of dingen, maar om
de ‘viering van Wezer’. In deze bijdrage
laten we ons leiden door Claus Westermann om zo scherper te gaan zien
dat ‘Wezer vieren’ geen luxe is, maar
levensnoodzaak.

Vieren is levensnoodzaak,
vandaar de imperatieven.
Merkwaardig, een imperatief om jezelf
vrijuit te laten gaan in lofprijzen,
ongehinderd, ongeremd. Want ‘vieren’
is inderdaad: zich ongehinderd, ongeremd en vrijuit laten gaan (uitbundig),
terwijl de imperatieven duiden op iets
dat serieus gewenst, gewild, geboden
is, en daarom als een must functioneert (voorbeeldig gedrag). Dit ongehinderd ‘vieren’ wordt in zijn uitbundigheid verwoord door een keur aan
werkwoorden: prijzen, loven, erkennen, roemen, joelen, schallen, dansen,
deunen, fluiten, jubelen en juichen.
Maar zie, steeds staan deze woorden
in de imperatief-vorm. Wezer vieren
was blijkbaar zo gewenst en geboden,
zo voorbeeldig en representatief, dat
het zelfs de titel van het psalmboek
kon worden: vieringen ‒ tehillim. Het
blijft merkwaardig, deze twee kanten
van het vieren. Zoiets als een schoolkind dat ’s morgens op school komt en
de juf vraagt: ‘Juf, moeten we vandaag
weer doen waar we zin in hebben?’
‘Moeten’ en ‘zin hebben’ – een merkwaardig duo.

levensnoodzaak
De oproep om uitbundig God te loven
en te prijzen is broodnodig, zegt Westermann, omdat we niet genoeg kunnen vieren wat ‘levensnoodzakelijk is,
ons in leven houdt en de gemeenschap
draagt’. Deze levensnoodzaak is voor
hem dan ook de zin van de herhaalde
oproep: ‘Vier Wezer.’ De imperatief
ziet hij rechtstreeks voortvloeien uit de
noodzaak van het leven zelf, waarvan
Wezer het gevierde middelpunt is.
Om dit te begrijpen is het goed
te luisteren naar wat Westermann er
onmiddellijk op laat volgen: ‘Het [vieren van Wezer] moet gebeuren, opdat
God in zijn God-zijn en wel in de hele
volheid van zijn God-zijn erkend,
beaamd, bevestigd wordt.’ Mij puzzelt,
in positieve zin, dat de uitbundigheid
van het vieren gevoed wordt door het
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doel ervan: ‘God in zijn God-zijn laten’.
Vieren geeft hier ongeremd uiting aan.
Het maakt iets wakker in mij wat altijd
al in mij sluimerde: waarom zouden
we God niet God laten? Waarom tegen
‘Wezer’ niet van harte en met heel ons
wezen zeggen: ‘Wees er’? Waarom Hem
in een bepaalde richting pushen of in
een beeld vangen, in een bepaald hokje
dwingen? Waarom Wezer, die ons
wezen laat, ons in ons wezen laat, niet
laten wezen die Hij in wezen is? Steeds
wanneer ik dit stil overweeg, begint er
een vlammetje in mij te gloeien, een
soort opgewektheid waar ik van harte
in verwijl en waartoe ik graag word
opgeroepen. Ze mogen mij er wakker
voor maken.

gebeuren is: als wij God God laten zijn,
maken wij het Hem mogelijk dat Hij
ons mens laat worden. Want onze ‘viering van Wezer’ is steeds ook de viering
waarin Hij ons viert, ongehinderd, vrij.
Wij zijn een bloem in de zon, zei Titus
Brandsma in navolging van de mystieke
traditie. Ik beluister in de imperatief
‘Vier Wezer’ dan ook: ‘Geef de Zon toch
de kans jou te beschijnen, jou te vieren.
Dat houdt je in leven. Daar kom je van
bij. Daar adem je van op. Dat houdt je
levend.’
Is het woord ‘levensnoodzaak’ door
Westermann niet iets te zwaar aangezet? Want blijkbaar wordt de noodzaak
toch niet zo hevig gevoeld dat iedereen
in Nederland en omstreken vurig aan
het vieren slaat. Althans niet op het
eerste gezicht. Blijkbaar is vieren toch
niet zoiets als ademhalen of de hartslag.
Wezer vieren is echt levensnoodzaak,
aldus de gedachtegang van Westermann, omdat het lucht geeft aan wat
ons dieper in het lijf zit dan we op dit
moment beseffen.
Psalm 1 is hiervan een representatief voorbeeld, ook al staat er geen
imperatief in. Deze psalm is ‘uit’ de
‘bundel’ van de psalmen genomen om
als programmatisch voorwoord het
Psalter in te leiden. En zie, midden in
deze toonaangevende psalm staat het
prototype van de mens in het Psalter
als een boom uitbundig te bloeien: ‘Hij
weest als een boom, gestekt aan watergleuven, die zijn vrucht geeft op zijn
tijd en zijn loof verloost niet’ (Psalm
1,3). Dit voorbeeld belicht prachtig de
levensnoodzaak: wie leven wil, voelt de
noodzaak van groei aan den lijve. Dat is
zijn viering ‒ de viering van onze groei,
die levensnoodzaak is. Dat de psalm dit

Steeds wanneer ik dit stil overweeg, begint er een vlammetje in
mij te gloeien.
Ik begrijp nu ook beter waarom Westermann hierop meteen laat volgen,
‘dat dit loven van God enkel in vreugde
gebeuren kan, dat het uitdrukking van
de naar God toegewende vreugde is’. Hij
wijst daarbij op het feit dat het ‘vieren
van Wezer’ doorgaans vergezeld gaat
van vreugde-uitingen als blijdschap,
lachen, juichen, enzovoorts. De zin
van de veelvuldige imperatief Wezer te
vieren is dus de vreugde – wat eigenlijk
onzin is, want hoe kun je nu gebieden
wat spontaan opkomt? De noodzaak zit
dan ook enkel hierin: dat we de levensvreugde vergeten of verdringen.
Verder denkend op deze levensnoodzaak word ik mij er meer en meer
van bewust dat ‘het loven van God’ of
‘de viering van Wezer’ een wederkerig
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beeldend uitdrukt, is geen verdubbeling van de werkelijkheid of luxe, maar
maakt juist zichtbaar waar het werkelijk
om gaat: leven. Omdat ons dit gemakkelijk ontgaat, kan een zetje in rug, een
reminder, een aansporing geen kwaad.

dende muziekinstrumenten; ook deze
horen bij de gemeenschap.’ Ook hier
is de muzikale meerstemmigheid niet
beperkt tot fysiek geluid maken. Ik
proef de ongeremde betekenis van de
meerstemmigheid, want altijd al waren
wij een meerstemmig lied waar de anderen, allen, bijhoren. Door de oproep
Wezer te vieren word ik verlost uit het
door mijzelf opgetrokken isolement. Ik
begroet met vreugde de meerstemmigheid van ieder samenzijn, hoe ergerniswekkend soms ook. Een ondertoon
van jubel kan ik niet meer onderdrukken: gelukkig zijn wij geen marcherend
leger onder aanvoering van één dictator, maar een drom loslopende, vrolijke
fluiters. Deze ‘uitbundigheid’ is voor
mij voorbeeldig en representatief voor
wat een gemeenschap in wezen is.
Een sprekend voorbeeld van zo’n
gemeenschap in de ‘viering van Wezer’
reikt Psalm 22 mij aan. In twee lange
klachten waarmee de psalm begint
wordt de eenzame dood van de rechtvaardige bezongen (Psalm 22,2-22).
Om nooit te vergeten. En dan pardoes
begint het derde deel aldus: ‘Vertellen
wil ik mijn broers jouw naam, midden
in de vergadering vier ik Jou’ (Psalm
22,23). Er was toch helemaal niemand
meer? En nu ineens zijn er ‘broers’ en
een ‘vergadering’. En die ‘broers’ worden
zomaar opgeroepen: ‘Vier Hem’ (Psalm
22,24). Trouwens, het hele derde deel
van de psalm ontvouwt zich als één uitbundige viering die zijn oorsprong heeft
in Wezer en reikt tot in de verre toekomst: ‘Uit Jou is mijn viering in de vele
vergadering’ (Psalm 22,26). Uit de totale
afgang ‒ van de ballingschap in deel
een en twee ‒ wordt de viering geboren waarin ‘het volk dat nog geboren

gemeenschap
De oproep tot vieren is levensnoodzaak.
Dat was één. Als tweede aspect noemt
Claus Westermann: de zin van het vieren ligt in ‘het feit dat het bijna altijd
een gemeenschap is die wordt opgeroepen te loven; dit laat zien dat God
loven zijn eigenlijke bedding vindt in
de gemeenschap’. ‘Gemeenschap’ is hier
niet in beperkende fysieke zin bedoeld:
met meer dan één individu in dezelfde
ruimte verblijven. De oproep Wezer te
vieren raakt de biddende mens zo elementair in het hart dat hij er ‘uitbundig’
van wordt: losgeweekt uit de klemband
van zijn isolement, vrijgemaakt uit zijn
zelfopsluiting, losgeweekt uit zijn geslotenheid. In zekere zin besef ik, met mijn
vierende uitbundigheid naar Wezer toe,
pas heel zeker dat ik niet alleen ben, dat
ik saamhorig ben, dat ik bijeen hoor. De
psalmviering ont-dekt gemeenschap.

Dit laat zien dat God loven zijn
eigenlijke bedding vindt in de
gemeenschap.
Daarom vind ik het ook zo mooi dat
Westermann de muziekinstrumenten
en hun meerstemmigheid er uitdrukkelijk bij betrekt: ‘In het God loven drukt
de gemeenschap haar zelfverstaan, haar
zijn tegenover God uit. Dat is de reden
waarom er juist bij de imperativische
oproep zo vaak sprake is van begelei71

moet worden’ reeds aanwezig is (Psalm
22,32). Dit is de uitbundigheid van een
viering die voorbeeldig is, omdat hier op
uitnemende wijze toekomst wordt gerepresenteerd in een profetisch schouwen.
Hier is exemplarisch present wat voorbij
de horizon van onze blik ligt: een nietvolk, ‘de gebogene in zijn gebogenheid’
(Psalm 22,25).

slotakkoord van het Psalter en het beginakkoord van een buiten-psalmische
viering. Psalm 150 zet achterwaarts de
toon van die schitterende verzameling
van 150 zangen, die allemaal op eigen
wijze, juist in hun verscheidenheid, uit
de band springen. In Psalm 150 wordt,
exemplarisch, alles opgeroepen Wezer
te vieren: het heiligdom, het hemels
baldakijn, alle krachten en sterkten, alle
muziekinstrumenten, om te eindigen
met: ‘Alle adem viere Wezer’ (Psalm
150,6). Vanuit Psalm 1 gezien is de verzameling van de psalmen slechts ‘een
eerste inoefening voor Hebreeuws sprekende mensen’, maar vanuit Psalm 150
‘verwijdt de kring van lezers, bezinners
en bidders zich en wordt heel de wereld
opgeroepen om het halleluja aan te heffen zonder tekst- en liedboek’.2 We worden door de slotpsalm buiten de bundel
van het Psalter gebracht ‒ uitbundig.
Het boek is opgehouden ‘tekst’ te zijn
en opent zich in de buitentekstuele werkelijkheid van een ‘kosmische lofprijzing. (...) De wereldgemeenschap zingt
mee in haar eigen taal. Psalm 150 verstaat het boek dat hij besluit als abc-tje
van het lofprijzen; het is en blijft open
voor iedere denkbare lofprijzing van
God’.3 De slotpsalm besluit het Psalter
door het, buiten zichzelf, te openen in
een ongekende wijdte.

schepping
De stap van gemeenschap naar schepping is voor Westermann niet groot.
Want het is inderdaad opvallend: ‘De
oproep te loven betreft niet uitsluitend
mensen; dit wordt vaak niet voldoende
gezien. In het loven gebeurt iets dat op
God betrokken is, maar waar heel de
schepping bij is; in het loven van God
staat de mens als schepsel in de kring
van de schepselen. (...) De mens in zijn
heelheid als schepsel, in wat hij gemeen
heeft met de andere schepselen. (...)
De ademende, de vreugdevolle, zin-

In het loven gebeurt iets dat op
God betrokken is, maar waar heel
de schepping bij is.
gende mens.’ Vieren is hier schepping:
representatief en voorbeeldig, en dus
uitbundig. Alle schepselen, net als de
veelstemmige instrumenten, zijn mij
als voorbeeld gegeven, uit de massa
genomen, uit de anonieme verzameling
losgemaakt, ze geven mij te denken.
Dit ontketent in mij een losbandige
vreugde om alle schepselen en heel de
schepping. Het is alsof Frans van Assisi
in mij wakker wordt.
Deze voorbeeldige uitbundigheid
doet mij denken aan Psalm 150, het

terugblik
Wanneer ik terugkijk op de vraag van
Westermann wat ‘de zin van de oproep
tot vieren’ is en verder mediteer over
zijn antwoord – het is levensnoodzaak, het gebeurt in gemeenschap, heel
de schepping is erbij betrokken – dan
word ik stil en weet ik niet goed waar te
beginnen. Het meest ontroert mij mis72

schien wel dit, dat de uitnodiging tot
vieren mij deelgenoot maakt van heel
de schepping, al weet ik niet wat ik dan
zeg, want de schepping is zo machtig en
zo groot. Intussen voel ik wel aan wat
Jezus Sirach zegt:

Maar misschien raakt mij wel het meest:
vieren is God God laten, opdat Hij de
kans krijgt ons mens te laten worden.
Wij weten niet wie of wat Hij is. Wij
weten niet wie of wat wij zijn. Wij weten
niet eens hoe wij zullen hopen. We
weten niet hoe of wat te bidden. Ons
verlangen schiet tekort. En toch zucht
de Geest in ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen (Romeinen 8,23-26). Dit
is onze viering, in stille uitbundigheid.

Is niet alles wat Hij maakt begerens
waardig,
om fonkelend in een gezicht te schouwen?
Het leeft en het bestaat voor immer,
naar alle behoeften hoort het al.
Alles is over en weer op elkaar betrokken,
niets heeft Hij gemaakt voor niets,
de ene laat zijn goedheid in de ander
overgaan,
wie wordt verzadigd bij dit prachtig zicht?
(Jezus Sirach 42,22-25)

Kees Waaijman (1942) is emeritus hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Hij
is redactielid van Speling.
(kees.waaijman@titusbrandsmainstituut.nl)

De saamhorigheid van de schepping
ontroert mij, maar niet minder raakt
mij het gemeenschap stichtende van
het vieren, ook wanneer de gemeenschap er fysiek niet bij is, bijvoorbeeld
in het geval van de voorbije generaties
of van de mensen die na ons komen,
en van de mensen die door ons in het
heden onzichtbaar gemaakt worden,
aan gene zijde van onze bovenwereld.
Zij zijn ons nabij als wij de Levende
uitbundig vieren, zoals de eerste christengemeenten, onttrokken aan het oog
van de wereld, ons op het oog hadden
toen ze zwaar te lijden hadden onder
vervolging en onderdrukking. Klein en
kwetsbaar waren ze: ‘Denk maar aan
je eigen roeping, broeders en zusters.
Naar menselijke maatstaf waren er niet
velen geleerd, niet velen machtig, niet
velen van hoge afkomst’, en toch in hun
armetierig samenzijn zagen zij toekomstig leven bloeien en konden zij uitbundig zijn (1 Korintiërs 1,26-28).

Noten

1 C. Westermann, ‘hll / loben’, in: Theologisches
Handwörterbuch zum Alten Testament I,
München/Zürich 1978, 493-502.
2 K. Seybold, Die Psalmen. Eine Einführung,
Stuttgart 1986, 22.
3 Ibidem.
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ingetogen uitbundig
Door Brouns-Wewerinke

H

oewel ik ben geboren in de zomer, hou ik er
helemaal niet van. Als kind kon ik niet tegen de
zon en nog steeds kan ik niet tegen de warmte.

Evenmin ben ik uitbundig van aard. Maar voor dit nummer
wil ik toch wel mijn best doen en eens kijken naar wat
uitbundigheid eigenlijk is. Staat het gelijk aan mateloosheid?
Aan tomeloosheid? Staat het tegenóver gematigdheid?
Tegenóver ingetogenheid? Spontaan zou je dat laatste
kunnen denken, maar ik heb het idee dat uitbundigheid toch
niet zo eenduidig is en dat het begrip iets paradoxaals in zich
bergt.
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Grieks eufrainô, dat komt dicht in de
buurt. Het actieve werkwoord betekent
‘iemand blij maken’, ‘vreugde brengen’
en in de mediale of passieve vorm ‘zich
verheugen’, ‘zich vermaken’. Dit werkwoord komt bij Matteüs, Marcus en
Johannes niet voor. Uitbundigheid in
deze vorm is niet uitbundig gezaaid in
de evangeliën. We laten de eerste en de
derde passage bij Lucas de revue passeren om te zien welke kleur de erin
voorkomende vreugde heeft en hoe de
beoordeling ervan uitvalt. In de eerste
passage vertelt Jezus een gelijkenis:

Volgens Cornelis Verhoeven is het
woord ‘uitbundig’ etymologisch enerzijds te verklaren als ‘buitengewoon’,
met een ontwikkeling in de richting
van ‘overdreven’, ‘luidruchtig’. Anderzijds is uitbundig als afgeleide van het
Hoogduitse Ausbund een toonbeeld,
een uitstekend voorbeeld. Dat ‘overdrevene’ kan komen door de associatie met
‘losbandig’: wat uit de band springt en
zich niet aan bindende afspraken houdt.

Een ontwikkeling in de richting
van ‘overdreven’, ‘luidruchtig’.

Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, en daarom vroeg hij zich af:
Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte
om mijn voorraden op te slaan. Toen zei
hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik
breek mijn schuren af en bouw grotere,
waar ik al mijn graan en goederen kan
opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad,
genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet,
drink en vermaak je. Maar God zei tegen
hem: ‘Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie
zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?’ Zo vergaat het iemand die schatten
verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is
bij God.

Uitbundig is iemand die opspringt uit
de band of de bond die mensen onderling bindt, die breekt met conventies,
met wat normaal is of afgesproken,
aldus Verhoeven.1 Zo beschouwd zit
er op woordniveau al een paradoxale
kant aan uitbundigheid. Enerzijds is
het uítstekend, dus té; anderzijds is het
uitstékend, precies zoals het moet zijn.
Het woord losbandig heeft een
negatieve lading, maar je zou het ook,
letterlijk gezien, positief kunnen opvatten als een vorm van verlossing, van
loskomen uit banden en bindingen die
knellen, uit de verdrukking. Die banden kunnen van allerlei aard zijn: angsten, zorgen, verplichtingen. Dus ook
hier zien we iets paradoxaals.

Lucas 12,16-21 nbv

Wat Jezus hiervan vindt, komt duidelijk
naar voren in zijn commentaar bij deze
gelijkenis: ‘Maak je geen zorgen over
jezelf en over wat je zult eten, noch over
je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel
en het lichaam meer dan kleding.’ De
uitbundigheid die de man in het verhaal zich voorstelt, komt voort uit heb-

verschillende vormen van
uitbundigheid
Na deze verkennende bewegingen
sla ik het Nieuwe Testament open, op
zoek naar teksten die me verder kunnen brengen. In het Lucasevangelie
staat een drietal passages die gaan
over uitbundig feestvieren, in het
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zucht, uit bezorgdheid om zichzelf, uit
zelfgenoegzaamheid. De vreugde wordt
ontmaskerd als schijnvreugde.
Ook in de volgende passage vertelt
Jezus een gelijkenis:

niet heeft omgezien naar de bedelaar,
terwijl die nota bene voor zijn deur
lag. Hij heeft niet gehandeld volgens
de bedoeling van de Schrift, hij heeft
zich niets gelegen laten liggen aan
de nood van anderen. Hij vraagt nog
of Lazarus zijn vijf broers mag waarschuwen, voordat ze dezelfde fout
maken als hij. Maar ook dat gaat niet.
Abraham laat weten: ‘Als ze niet naar
Mozes en de profeten luisteren, zullen
ze zich ook niet laten overtuigen als
er iemand uit de dood opstaat’ (Lucas
16,31). De uitbundigheid van de rijke
man wordt ontmaskerd als egoïsme en
kortzichtigheid. Deze levenshouding
komt hem duur te staan. In zijn voordeel moet gezegd worden dat hij zich
na zijn dood nog wel bekommert om
zijn broers.

Er was eens een rijke man die gewoon
was zich te kleden in purperen gewaden
en fijn linnen en die dagelijks uitbundig
feestvierde. Een bedelaar die Lazarus
heette, lag voor de poort van zijn huis,
overdekt met zweren. Hij hoopte zijn
maag te vullen met wat er overschoot
van de tafel van de rijke man; maar er
kwamen alleen honden aanlopen, die
zijn zweren likten.
Lucas 16,19-21 nbv

Het verhaal gaat verder met de dood
van beide mannen. Eerst sterft de arme
Lazarus en hij wordt opgevangen door
Abraham. Wanneer ook de rijke man
sterft en in het dodenrijk hevig gekweld
wordt, ziet hij in de verte Abraham met
Lazarus aan zijn zijde. Hij smeekt Abraham om Lazarus naar hem toe te sturen
en zijn lijden met water te verlichten.
Maar dat is niet mogelijk vanwege de
grote kloof tussen hen beiden. De rijke
heeft tijdens zijn leven geprofiteerd van
het goede en de bedelaar heeft niets
dan ongeluk gekend. Nu zijn de posities
omgekeerd.

een derde vorm
Tussen deze twee passages met een
bedenkelijke vorm van uitbundigheid, staat een verhaal waarin feestvieren heel anders wordt beoordeeld.

Laten we eten en feestvieren.
Het is het overbekende verhaal in Lucas
15 van de jongste zoon die naar zijn
vader terugkeert nadat hij zijn erfdeel
er doorheen heeft gejaagd met een ‘losbandig leven’.2 Dat is de uiterste uiting
van uitbundigheid, zoals Verhoeven het
woord omschrijft, óver de grens van de
(ethische) conventies. Bínnen die grenzen is er in dit verhaal viermaal sprake
van uitbundigheid. Wanneer de vader
zijn jongste zoon ziet aankomen, rent
hij hem tegemoet en valt hem om de
hals. De zoon wil tegenover zijn vader

De uitbundigheid van de rijke man
wordt ontmaskerd als egoïsme en
kortzichtigheid.
Uit het vervolg blijkt dat de eigenlijke
oorzaak van de onoverbrugbare kloof
tussen de rijke en de arme na hun
dood, is dat de rijke tijdens zijn leven
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schuld belijden, maar krijgt daar nauwelijks de kans toe. De vader zegt tegen
zijn knechten:

drukking van die vreugde. De oudste
zoon is kwaad op zijn vader en jaloers
op zijn broer, maar ook die kwaadheid en die jaloezie zijn relationeel.
De vader zegt tegen hem, misschien
wel voor het eerst: ‘Mijn jongen, jij
bent altijd bij me, en alles wat van mij
is, is van jou’, waarmee hij uiting geeft
aan hun verbondenheid. Of de oudste
broer alsnog tot inkeer komt en deelt
in de feestvreugde, vertelt het verhaal
niet.

‘Breng het gemeste kalf en slacht het.
Laten we eten en feestvieren, want deze
zoon van mij was dood en is weer tot
leven gekomen, hij was verloren en is
teruggevonden.’ En ze begonnen feest te
vieren.
Lucas 15,23-24 nbv

De oudste zoon hoort het uitbundige
feestgedruis wanneer hij terugkeert van
zijn werk op het land en wordt woedend. Hij verwijt zijn vader dat hij nog
nooit ook maar een geitenbokje van
hem heeft gekregen om met zijn vrienden feest te vieren:

ingetogen uitbundig
De nu volgende tekst sluit mooi aan
op de gelijkenissen die Jezus vertelt.
We komen dezelfde elementen tegen,
zij het in een andere vorm. We zien
de begeerte uit de eerste passage en de
kilheid, verwoord als ‘stenen mantel’,
uit de tweede; we zien de angst en de
schuld die in beide teksten een rol spelen. Ook de verlossing van schuld en de
onderlinge verbondenheid uit de derde
gelijkenis komen aan de orde.
De tekst is een fragment uit een ‘litanie’
waarin J.C. van Schagen zich richt tot
‘Vreemdeling’. Na de beden ‘Maak ons
eentonig’, ‘Maak ons langzaam’, ‘Maak
ons stil’, ‘Maak ons gewoon’, telkens eindigend met ‘U alleen behoort ons hart’,
klinkt het:

‘Maar nu die zoon van u is thuisgekomen
die uw vermogen heeft verkwanseld aan
de hoeren, hebt u voor hem het gemeste
kalf geslacht.’ Zijn vader zei tegen hem:
‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en
alles wat van mij is, is van jou. Maar we
konden toch niet anders dan feestvieren
en blij zijn, want je broer was dood en is
weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.’
Lucas 15,30-32 nbv

Er is veel te zeggen over deze passage,
maar in dit verband gaat het om de
beoordeling van uitbundigheid. Terwijl het in de eerder besproken passages juist aan verbinding met anderen
ontbrak, staat het feestvieren hier
steeds in de context van relaties. De
vader is dolgelukkig met de terugkomst van zijn jongste zoon, die verloren was, die dood was. De uitbundigheid van het feestvieren is de uit-

Maak ons los dan, dat wij ongebreideld
komen mogen. Ontbind ons van het
zware slepen der begeerten, maak ons
arm en los.
Maak ons los, dat wij niet sterven in de
stenen mantel onzer waardigheid. Maak
ons veracht en los.
(...)
Maak ons los en kantelend tussen dood
en leven, dat we niets ontzien en dat we
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Ten slotte, wat mijn persoonlijke moeite
met uitbundigheid betreft: laat mij maar
ingetogen zijn, in de teugels van het
omzien naar elkaar, in het tuig van de
ernst vanwege het leed van de wereld;
laat mij maar in het gareel van de zorg
om anderen. Maar laat mij ook uitbundig zijn, ontbonden, bevrijd van de
knellende banden van de angst en van
de zorgen om mijzelf, los van onnodige
bekommernissen en verplichtingen.

niet langer ontzien mogen worden, maak
ons van alle angst en alle schutsel los.
Maak ons los en tomeloos verloren in
de woestijnen Uwer eenzaamheid, dat
wij Uw hand mogen voelen. Wil ons de
doortocht wijzen naar de vergeten zeeën,
waar niets meer volgt en niets meer
vóórgaat, dat wij Uw kinderen worden,
maak ons los.
Maak ons los dan, zoals kinderen en
heiligen los zijn, ze rekenen niet en
vallen met een lach, maak ons van onze
schulden los.
Maak ons los en wandelend op het
water – U alleen behoort ons hart.3

Door Brouns-Wewerinke (1952) is
exegeet Nieuwe Testament en redactielid van
Speling. (dwewerinke@dds.nl)

Het mogen ‘kantelen tussen dood en
leven’ dicht de kloof die er was tijdens
het leven van de rijke man en de arme
Lazarus in de gelijkenis van Jezus.
Daarmee wordt wellicht ook de kloof
gedicht die er is na hun beider dood.
Los, ongebreideld, ontbonden, tomeloos: het zijn woorden die uitbundigheid
doen vermoeden. Maar door de ernst
die eruit spreekt, heeft het fragment ook
een ingetogen karakter. Je zou paradoxaler wijze kunnen zeggen: het is ingetogen uitbundig. Zoals Montaigne (15331592) al zei: ‘In diepe vreugde is meer
ernst dan vrolijkheid. En de hoogste en
volste tevredenheid is eerder ingetogen
dan uitbundig.’4

Noten

1 Cornelis Verhoeven, Dierbare woorden. Beschouwingen over de woordenschat, Budel
2002, 408. Een ‘toonbeeld’ is volgens het Etymologisch Woordenboek oorspronkelijk het
naar buiten gebonden eind van een stuk laken
(stof) dat uit de rol was getrokken als monster, om de kwaliteit goed te laten zien.
2 Het Griekse woord asôtôs, hier vertaald met
‘losbandig’, komt alleen op deze plaats voor
in het Nieuwe Testament. De verwante vorm
asôtia staat in Efeziërs 5,18; Titus 1,6; 1 Petrus
4,4 en wordt daar vertaald met ‘uitspattingen’.
3 J.C. van Schagen, Litanie van de knar, Haarlem 1982, 23-25. Deze bundel verscheen in
een oplage van 500 exemplaren, ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de auteur.
4 Geciteerd in: Marcel Braekers, Meister Eckhart. Mysticus van het niet-wetende weten,
Averbode 2007, 231.
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buiten zichzelf? ‒
titus brandsma over
extases
Anne-Marie Bos

W

ie uitbundig is, laat de teugels vieren en laat
zich gaan. We zijn bovenmate vrolijk of
zwaaien een ander ongeremd lof toe. Het heeft

iets ongecontroleerds. We zijn buiten onszelf van vreugde of
van liefde. We kunnen ook buiten onszelf raken van woede,
maar dat noemen we dan niet ‘uitbundig’. Uitbundigheid
duidt op een in beslag genomen zijn, verrukt zijn over
iets. Binnen de spiritualiteit wordt ‘buiten zichzelf zijn’, ‘in
vervoering zijn’, of ‘verrukt zijn’ aangeduid met het woord
‘extase’. Ex-tase betekent letterlijk ‘buiten zichzelf zijn’. Titus
Brandsma definieert extase in de Katholieke Encyclopaedie
allereerst als ‘een toestand, die het midden houdt tusschen
beschouwing en visioen’.1 Met andere woorden, iets tussen
een staat van gerichte religieuze aandacht en je toevallende
innerlijke beelden. Wat hij in deze omschrijving van extase
laat zien, is dat er zowel een menselijke als een goddelijke
component in betrokken is.
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Titus Brandsma laat deze twee kanten
van de extase naar voren komen als hij
formuleert: ‘De mensch stijgt op tot
God en wordt aan zichzelf onttogen,
soms als met geweld meegerukt naar
de hoogere beschouwing.’2 Extase heeft
dus een actieve en een passieve kant.
Wel kan de mens in die zin buiten zichzelf geraken dat de passiviteit de overhand lijkt te krijgen, maar niet zo dat
het actieve geheel verdwijnt. Brandsma
benadrukt dat de mens in een extatische toestand over het algemeen wel
zijn vrijheid behoudt. Zo blijft de mens
tot handelen in staat, al kan ‘een gedeeltelijke belemmering van het lichaam
hem niet in alles de volkomen vrijheid
laten’.

Hoewel de lichamelijke verschijnselen
vaak grote indruk maken op de omgeving, worden het belang en de betekenis
ervan door bijna alle geestelijke leraren
sterk gerelativeerd.

hoe te waarderen?
Iemand die ervaring had met extases
was Teresa van Avila. Beroemd is bijvoorbeeld de extatische ervaring die
zij in haar autobiografie beschrijft en
die door Bernini is uitgebeeld.3 Teresa
wijst erop dat extases zullen verminderen wanneer iemand de bijzondere
godservaringen die hieraan ten grondslag liggen, beter leert verdragen. Dat
verklaart ook, aldus Titus Brandsma,
waarom in de mystieke traditie niet
zo’n hoge waarde aan de extase wordt
gehecht. Bij heel wat mystici waren
extases niet aan de orde en zeker werden ze niet beschouwd als bewijs van
gevorderdheid.
Een extase heeft voor het geestelijk
leven waarde in zover zij de geest vrij
maakt en verlicht en onontkoombaar
tot beoefening van de deugd aanzet.
Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen, zo benadrukt Titus Brandsma
nogmaals, dat die verlichting, die vrijmaking en die drang tot beoefening van
deugden ook zonder extase mogelijk is
en voorkomt.

Het lichaam reageert dus op de
bewegingen van de geest.
Dat het lichaam gedeeltelijk belemmerd wordt, komt doordat iemand zo
in beslag genomen is door wat de geest
geboeid houdt, dat hij of zij in meer
of mindere mate ongevoelig is voor
wat buiten hem omgaat. Het lichaam
reageert dus op de bewegingen van de
geest. Als voorbeelden van lichamelijke
reacties noemt Titus Brandsma dat de
adem stokt, dat de zintuigen ongevoelig
zijn voor hun gewone prikkels, dat men
geen woord meer kan uitbrengen, dat
de armen slap langs het lichaam hangen, of dat het lichaam koud wordt als
een dode. Dit soort lichamelijke aspecten van een extatische toestand bestaan
in veel gradaties. Soms blijft het vermogen tot spreken bewaard, maar het kan
ook gebeuren dat de extase zo ver gaat
dat het lijkt of de dood is ingetreden.

Het kan ook gebeuren dat de
extase zo ver gaat dat het lijkt of
de dood is ingetreden.
Daar komt bij dat een extase niet
altijd een bovennatuurlijk karakter
draagt. Een extase wordt niet altijd
veroorzaakt door een overweldiging
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aan de vruchten kent men
de boom

van de geest door een goddelijke ervaring, en is niet altijd een verschijnsel
van het mystieke leven. In zijn artikel
staat Titus Brandsma er uitgebreid bij
stil. Zo zijn er kunstmatig opgewekte
extases. De katholieke kerk, aldus
Titus Brandsma, heeft zich altijd
zo sterk mogelijk verzet tegen elke
opwekking van extase. Ook noemt
Brandsma ziekelijke extases, die veroorzaakt worden door ‘pathologische
toestanden’, waarbij mensen in een
geestelijke onmacht vallen, in plaats
van dat hun geestelijke werkzaamheid
wordt gesterkt. Daarom is het onderzoeken, voor zover mogelijk, van de
aard en strekking van de geestelijke
werkzaamheid van belang, als onderscheiding.
Wanneer een extase geen bovennatuurlijk karakter draagt, wil dit volgens
Titus Brandsma nog niet zeggen dat
zij geen betekenis kan hebben. In een
ander artikel namelijk dat hij voor de
encyclopedie schrijft, over mystiek,
benadrukt hij dat we niet moeten denken dat de menselijke werkzaamheid
die ‘tot mystieke toestanden voert’, zelfs
als deze geen bovennatuurlijk karakter
draagt, zonder betekenis is:

Titus Brandsma richt zijn aandacht op
het onderscheiden van betekenis. Binnen het geestelijk leven laat de extase
zich kennen aan haar vruchten. Die
vruchten zijn bijvoorbeeld een deugdzaam leven, een groeiende gehoorzaamheid, liefde en ootmoed. Teresa van
Avila noemt drie vruchten die God in de
extase schenkt: kennis van God, kennis
van zichzelf en een geringschatting van
al het wereldse – voor zover het niet
strekt tot eer en verheerlijking van God.

Binnen het geestelijk leven laat
de extase zich kennen aan haar
vruchten.
Andere vruchten daarentegen stellen
vragen bij de aard van de extase. Bijvoorbeeld als er sprake is van een sterk
zintuiglijk gesmaakt genot, als de extase
in het openbaar plaatsvindt, op vaste tijden of op commando. Ook als de extase
verbonden is met een verward innerlijk
leven, met innerlijke leegte, met onzedelijk gedrag of met zichtbare schade
voor de lichamelijke gezondheid, zijn
dat tekenen dat de extase geen bovennatuurlijk karakter draagt. De vruchten
helpen ons dus de boom te kennen.

Concentratie van den geest op het hoogste en edelste voorwerp zijner beschouwing, zoo innig, dat deze tot extatische
toestanden voert, is in den grond edeler
dan de machtigste dichterlijke bezieling
en de extase van een beeldend kunstenaar. Dat zich daarbij, evenals bij een
dichter of schilder, overdreven, zelfs
ziekelijke toestanden kunnen voordoen,
is niet te ontkennen, maar dan zal toch
vaak het licht de daarop geworpen schaduw overstralen.4

buitengewoon gewoon
Zoals gezegd, binnen het geestelijk
leven gaat het te allen tijde om de godsverhouding en extases zijn daarvoor
niet noodzakelijk. Ze horen bij buitengewone begenadigingen. Wanneer
Titus Brandsma het leven beschrijft van
heiligen en zaligverklaarden bij wie zich
extases hebben voorgedaan, vindt hij
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het belangrijk om ook hun alledaagse
leven te beschrijven. Hij legt uit dat het
in het geestelijk leven gaat zoals in het
dagelijks leven. Daarin hebben we ook
niet altijd een jubelstemming:

ontvangen die – getuige zijn zaligverklaring en mogelijk op handen zijnde
heiligverklaring – erkend zijn als goede
vruchten. Hij geeft hiermee zelf het
voorbeeld dat extases niet noodzakelijk
zijn om deze vruchten te ontvangen in
het geestelijk leven.
In zijn encyclopedisch artikel over
extase staat een kort, opmerkelijk zinnetje waarin Titus Brandsma ook iets
over zijn eigen ervaring lijkt te zeggen.
Hij schrijft: ‘Geleerden blijven vaak
uren door het onderwerp van hun
studie geboeid.’ Hij noemt dit als voorbeeld om aan te geven hoe de concentratie de liefde kan doen ontvlammen.
Naar mijn idee geeft hij hierin bloot wat
de studie van de mystiek met hem doet.
Zij wakkert de liefde aan die in hem is,
de liefde die werking van God is.
In zijn preken, met name bij feesten, laat Titus Brandsma zich soms in
zekere mate gaan. Daar kan hij echt
lyrisch worden. Zijn biograaf Brocardus Meijer getuigt dat Titus als feestpredikant kon preken, ‘vol eerlijke
blijdschap en bijna uitbundig jubelend
van toon en inhoud.’6 Wat opvalt, is
dat hij zijn publiek in het vizier houdt
en hen betrekt in de feestvreugde. Hij
spreekt ze bijvoorbeeld rechtstreeks
aan en benoemt hun vreugde, opdat ze
mogen beseffen hoe begenadigd ze zijn.
Nooit vergeet hij hierbij dat de vreugde
haar bron vindt in de godsrelatie, zoals
hij de prediking bij een eerste mis van
een medebroeder begint:

Het is niet altijd warme, heldere zonneschijn; niet altijd zien wij blij om ons
heen, als hadden wij er behoefte aan,
den menschen te verkondigen, hoe
gelukkig wij zijn. Ach neen, ook in ’t
leven der ziel schuilt de zon van genade
menigwerf achter grauwe, trage wolken,
zwaar van beproeving en duisternis; in
sombere stemming gaat dan de mensch
zijn weg en weet zich maar moeilijk
boven zichzelven te verheffen. Totdat
weer de heerlijke goddelijke liefde alle
nevelen verdrijft en de inwendige vrede
terugkeert.5

Door niet alleen de extases te benoemen maar ook oog te hebben voor de
taaie, weinig vreugdevolle tijden die
ieder in zijn of haar leven ervaart, laat
hij de lezer de menselijkheid van elk
buitengewoon begenadigd leven niet
uit het oog verliezen. Daarmee probeert
hij de afstand tussen het gewone en het
buitengewone te overbruggen, en de
lezer de mogelijkheid van begenadiging
open te laten houden.

titus brandsma zelf
Of Titus Brandsma ooit zelf ervaringen
van extase gehad heeft, is niet bekend.
Hij geeft er zelf geen getuigenis van.
Wel blijkt uit al zijn geschriften dat hij
als wetenschapper niet alleen grondige kennis had van de literatuur over
extases, maar ook de ervaring had van
een levende godsverhouding. Zijn zeer
sterk innerlijk leven deed hem vruchten

Ik ben met U. Onder de vele gedachten,
welke zich op een dag als heden aan mij
opdringen, is er een, die mij op de eerste
plaats van vreugde en dankbaarheid,
van hoop en vertrouwen vervult. Het
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is de gedachte, dat God met ons is, wij
zijn kinderen, zijn uitverkoren kinderen
zijn.7

Hier treedt Titus Brandsma op als
bemiddelaar tussen God en mens – om
zichzelf als bemiddelaar ook meteen
overbodig te maken, door de rechtstreekse band van God met ieder te
benoemen. In die zin is hij allesbehalve
ongecontroleerd en blijft hij te allen
tijde zichzelf.
Anne-Marie Bos (1973) is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker van
het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
(a.bos@titusbrandsmainstituut.nl)

Noten

1 Titus Brandsma, ‘extase’, in: De Katholieke
Encyclopaedie X, 1935, 521-523.
2 Ibidem.
3 Zie ook: Teresa van Avila, Mijn Leven, 29.17.
Het beeld van Gian Lorenzo Bernini bevindt
zich in de Santa Maria della Vittoria te Rome.
4 Titus Brandsma, ‘mystiek’, in: De Katholieke
Encyclopaedie XVIII, 1937, 199-206.
5 Titus Brandsma en Arnoldus Wijtenburg,
Carmels Heiligen II, Oss 1928, 277-278.
6 Brocardus Meijer, Titus Brandsma, Bussum
1951, 280.
7 Titus Brandsma, ‘Ik ben met U’, preek gehouden op 6 juli 1930 te Sneek: https://titusbrandsmateksten.nl/ik-ben-met-u/
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gevoel, intensiteit
en overvloed in de
mystieke beleving –
jan van ruusbroec
Loet Swart

I

n Die gheestelike brulocht geeft Jan van Ruusbroec
(1293-1381) schetsenderwijs een overzicht van mystieke
belevingen en fenomenen, binnen een ordening die

voortgang, groei en verinnerlijking laat zien. Daarnaast
biedt hij een systematische en indringende doordenking van
wat de mystieke ervaring en het mystieke leven inhouden.
In het beschrijvende deel ‒ door Paul Mommaers ooit
een ‘Fenomenologie van de liefdegemeenschap’ genoemd
‒ vindt de lezer een waaier aan specifieke belevingen.
Deels heeft Ruusbroec die ontleend aan andere mystieke
auteurs. Ook wat tot hem kwam in geestelijke begeleiding
en wat hij in zijn omgeving zag, kreeg een plaats in het
grote panorama dat hij heeft opgezet. Putte hij ook uit
zijn eigen ervaring? We weten het niet, maar dat laat zich
raden. Belangrijk is wat telkens weer voelbaar wordt: zijn
bezorgdheid en zorgvuldigheid als gids in de wereld van
het geestelijk leven van zijn tijd. Daarin waren mensen,
vaak groepsgewijs, in een authentieke geestelijke zoektocht
betrokken, maar er werd ook verwarring gezaaid. Bepaalde
ideologische bewegingen propageerden een van de dagelijkse
praktijk losgezongen en dus geïsoleerde, ‘vrije’ mystieke
levenshouding.
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In de Brulocht gaat het steeds weer
om uitzuivering, verankering of verinnerlijking en groei. In het eerste
nummer van deze jaargang bespraken
we de eerste mystieke belevingen zoals
Ruusbroec die schildert. We zagen dat
‘de komst van Christus’ staat voor de
mystieke ervaring in het algemeen. Om
uit te drukken dat in die komst (ervaring) verschillende gradaties te vinden
zijn, spreekt Ruusbroec over een eerste
komst (in het hart en het gevoelsleven), een tweede komst (in de hogere
vermogens) en een derde komst (in het
diepste van ons persoonsleven, onze
‘grond’). Nu ter herinnering nog één
stap: de eerste komst kent zelf weer vier
momenten. Ruusbroec gebruikt hier
het woord ‘wijzen’ (wisen of maniere),
die we ook wel, met een beetje rekkelijkheid, kunnen aanduiden als fasen.
De fase van mystieke omvorming die we
in deze jaargang bespreken is die van de
eerste komst, waarin zoals gezegd het
hart en het gevoelsleven centraal staan.

aarde brengt, en daarmee vruchtbaarheid. De zon komt nu in het teken van
de Tweeling te staan. Half mei begint
er een periode van grotere intensiteit.
Ruusbroec spreekt zelfs van verdubbeling, waarbij hij even speelt met het
begrip tweeling, dat immers ook een
verdubbeling inhoudt: ‘dat is iets tweevuldigs van één natuur’. Meer dan in
de vorige wijze plaatst Ruusbroec de
groei van het gevoelsleven in de bredere context van groei in deugden. In
het woord ‘deugden’ klinkt mogelijk
voor onze oren een zekere braafheid
door. Maar voor Ruusbroec is het veel
meer dan dat. Over de deugden spreekt
hij voortdurend als complement van
het gevoel en de minnebeleving. In het
meer reflectieve deel van de Brulocht
staat ‘deugd’ in de buurt van ‘eenheid’.
Deugd staat voor een actieve gerichtheid op het goede, voor een blijvende
en zich verdiepende verantwoordelijkheid. De mystieke beleving is een
stimulans tot deugdzaam ‒ vruchtbaar
‒ leven. Met woorden als smaec en ghevoel betrekt Ruusbroec de deugden en
het mystieke nu sterk op elkaar. Er is
sprake van een exponentiële groei. Zie
hoe de verdubbeling eigenlijk tweemaal
klinkt: Dit doet wassen ende dubbeleert
alle deuchde tweevoldichlike. In deze
context doet de auteur een markante
uitspraak. Wat Ruusbroec hier zegt,
maakt duidelijk dat de mystieke beleving een volheid en overvloed kent die
elk beleefd en toekomstig geluksgevoel
verre te boven gaat. Verder dan dat kun
je niet gaan, zou je denken:

De zon komt nu in het teken van
de Tweeling te staan.
We doen dat aan de hand van de vierdeling die Ruusbroec in de eerste komst
aanwijst. In het eerste nummer, over
verlangen, stonden we stil bij de eerste
wise van de eerste komst, hier gaat het
over de tweede wise.

zoetheid, smaak, gevoel
Bij de opening van de tweede wijze
herinnert Ruusbroec zijn toehoorders
eraan dat hij de innerlijke komst van
Christus zou vergelijken met de kracht
van de zon, die licht en warmte op de

Deze weelde en deze troost zijn groter
en genoeglijker in ziel en lijf dan al wat
de aarde aan lust en voldoening kan
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dat hij heel wat gekkigheid te horen
zal krijgen: Gheestelijcke dronckenheit
maect inden mensche menighe vremde
maniere. Dan volgt een beschrijving
van een veelheid aan eigenaardige
manieren waarop mensen zich in deze
fase gedragen, de een zus, de ander zo.
Het ontvangen geluk en gevoel brengt
sommigen ertoe te zingen en God
vanuit die overvloed te loven om de
volheid van vreugde. Anderen doet de
geestelijke dronkenschap dikke tranen
wenen van gelukzaligheid. Hier komt
een heel eigen fenomeen uit de traditie
om de hoek kijken: de zogeheten ‘gave
der tranen’, die we kennen uit het oosters christendom en daar een gepaste
uitdrukking heeft gekregen. Wie er
in ‘onze streken’ uitzonderlijk goed in
was, dat was de Engelse mystica Margery Kempe (1373-1440). Zij kon veelvuldig, langdurig en uitbundig huilen.
Nog weer een ander wordt door deze
dronkenschap zozeer bewogen dat
hij zijn handen in de lucht moet steken en moet klappen. Ongetwijfeld
heeft Ruusbroec hier voorbeelden op
het oog. Een later voorbeeld is Maria
Magdalena de Pazzi (1566-1607),
die de stilte van haar Karmelklooster
verbrak en langs de cellen van haar
medezusters rende, ‘liefde’, ‘liefde’ en
nogmaals ‘liefde’ roepend.
Het zijn dus heel diverse uitingen die
Ruusbroec onder de geestelijke dronkenschap rangschikt. Bij de een is dít te
zien, bij een ander weer iets anders. En
bij weer een ander nóg weer iets anders.
Het tweede deel van de tekst staat stil
bij één persoon, die echter de volheid
en overvloed de ene keer op deze wijze,
de andere keer op een andere wijze
ondergaat:

schenken, ook al kon één mens ze alle
ontvangen.

geestelijke dronkenschap
Hoe reagéért de mens op die overvloed? Op de meer algemene paragraaf
over de gevoelige smaak, laat Ruusbroec een passage volgen over een
specifieke mystieke beleving: de geestelijke dronkenschap. De term gheestelijcke dronckenheit kan de auteur
ontleend hebben aan Bernardus, al
lokaliseert deze heilige schrijver de
‘eeuwige geestelijke dronkenschap’ in
de hemel. Bij Hadewijch gaat het ook
over ‘het hemelse’, maar wel in het
hier en nu. Ze noteert de term ‘geestelijke dronkenschap’ bijna terloops,
ruim over de helft van Brief 28. Merkwaardig genoeg komt er in de onmiddellijke context geen woord voor dat
met vreugdevolle gemoedbewegingen samenhangt. Maar dat is wel het
geval in de aanhef van de brief, waar
ze de godsontmoeting benoemt als
verweende (heerlijke, volzalige) feeste
waarin de ziel vier woorden te horen
krijgt, woorden die precies passen
bij Ruusbroecs tweede wijze: Si geven
haere ghevoelicheit. Ende soetheit.
Ende bliscap. Ende verweentheit. De
mens die de aanrakingen van deze fase
ondergaat, ontvangt méér gevoelvolle
smaak en gelukzaligheid dan zijn hart
en zijn lust begeren of bevatten kan.

Een specifieke mystieke beleving:
de geestelijke dronkenschap.
Opnieuw daarom de vraag hoe de
mens op deze veelheid reagéért. Ruusbroec waarschuwt de nuchtere lezer
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horen. Hij kiest daarvoor beelden die
in relatie staan tot de stand van de zon
en het heerlijk warme seizoen. Maar
hij zoekt het in het contrast, zeggende
dat mensen in deze fase toch nog vaak
beheerst worden door rijm (of rijp)
en neveligheid. De warmte overdag is
immers toegenomen en aangenaam
geworden, maar in de vroege ochtend
kan de atmosfeer koud en vochtig aanvoelen en wordt het zicht soms beperkt
door neveligheid. Rijm kan worden
gelezen als iets willen of zich iets verbeelden. De uitbundigheid van hun
geestelijke ervaringen brengt overduidelijk het gevaar met zich mee dat deze
mensen hun gevorderdheid verkeerd
inschatten. De ochtendrijm staat hier
voor zelfoverschatting en verbeelding:
‘Rijm betekent: iets willen zijn of zich
inbeelden iets te zijn of iets voor zichzelf achterhouden of menen dat men de
troost verdiend zou hebben of waardig
zou zijn.’
Ten slotte werkt de raadsman die
Ruusbroec is nog een gelijkenis uit. De
geïmpliceerde lezer van de tekst wordt
nu rechtstreeks aangesproken: ‘Een
kleine gelijkenis wil ik hier aanbrengen,
opdat gij niet zoudt dolen maar u verstandig gedragen in deze toestand.’ De
bij die uitvliegt uit haar korf op zoek
naar bloemen en zoetheid en daar een
zuivere omgang mee heeft, is een voorbeeld voor de mens in deze fase van de
mystieke omvorming. Met deze gelijkenis eindigt Ruusbroec de tweede wise:

Soms meent zo iemand dat de hele
wereld voelt wat hij voelt, dan weer
meent hij dat niemand begrijpt waarin
hij terecht is gekomen. Vaak meent
hij dat hij deze gelukzaligheid nooit
meer kan en zal verliezen. Soms vraagt
hij zich af waarom niet alle mensen
goddelijk worden. Soms meent hij dat
God alleen voor hem alles is, en voor
niemand zo veel betekent als voor hem.
Soms vraagt hij zich af wat dit geluk
wel mag zijn, waar het vandaan komt,
wat hem toch overkomen is. Wat tedere
gewaarwordingen betreft, is dit het
gelukkigste leven dat iemand op aarde
te beurt kan vallen. Soms wordt de verrukking zo hevig dat de mens meent dat
zijn hart het begeven zal onder al deze
overvloedige gaven en hun wonderlijke
uitwerking.

geestelijke begeleiding
De passage over de geestelijke dronkenschap wordt afgesloten met een fragment waarin Ruusbroec de raad geeft
bij dit alles een ootmoedige houding te
betrachten. De effecten van de tweede
wijze zijn heerlijk, maar dat wil niet zeggen dat deze gaven wijzen op gevorderdheid of geestelijke volgroeidheid. Ruusbroec situeert deze belevingen nog steeds
in het begin van het mystieke leven. Ze
helpen de mens zich volledig tot God te
keren en ermee op te houden nog langer
de troost van de wereld te zoeken, maar
tegelijk kunnen ze beschouwd worden
als melc ende soete dinghe. Sterke spijzen
zouden deze mensen niet aankunnen,
laat staan grote bekoring en van gode
ghelaten te sine (door God alleen gelaten
te worden).
In dezelfde geest wijst de meester
op valkuilen die bij de tweede wijze

Beschouw de wijze bij en doe zoals zij.
Zij woont in de eenheid van haar verzamelde gemeenschap; zij vliegt uit, niet
bij storm, maar bij stil en kalm weer in
de zonneschijn, op alle bloemen, waar
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men zoetigheid in vinden kan. Zij blijft
op geen enkele bloem verwijlen, noch
bij enige zoetheid of schoonheid, maar
zij zuigt er honing of was uit, dat is zoetheid en stof die dient voor verlichting,
en brengt het naar de eenheid van de
gemeenschappelijke bijenkorf, opdat het
vrucht zou opbrengen tot groter nut van
allen. Wanneer Christus, de eeuwige zon,
in het open hart schijnt, het doet groeien
en bloeien en het in al zijn inwendige
vermogens doorstroomt met vreugde en
zoetheid, dan moet de wijze mens doen
als de bij: hij zal met een aandachtig verstand en onderscheidend oordeel vliegen
naar al de gaven en op alle zoetheid die
hij ooit gevoelde, en naar al het goede,
dat God hem ooit gedaan heeft, en met
de prikkel van de liefde en van de inwendige aandacht velerlei troost en al het
goede proeven en toch op geen enkele
bloem der gaven zelf rusten, maar beladen met dank en lof terugvliegen naar
de eenheid, waar hij met God rusten en
wonen zal in eeuwigheid.
Loet Swart (1950) was redactiesecretaris
van Speling en wetenschappelijk onderzoeker
van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. (loet.swart.speling@gmail.com)
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als gekken staan
dansen
Ria van den Brandt

Z

omer 1945. De Tweede Wereldoorlog is voorbij
en veel bevrijde kampgevangenen proberen terug
in hun thuisland te komen, in de hoop daar hun

geliefden weer aan te treffen. Zo keren Joodse overlevenden
terug naar Nederland, op zoek naar de plek waar ze het
laatst hebben gewoond. Helaas wordt voor menigeen deze
terugkeer een bittere pil. De ontvangst en opvang van
terugkerende Joden is beroerd. De Joodse getuigenissen
over een kille en niet bepaald empathische ‘Hollandse’
bureaucratie zijn dan ook talrijk. Opgelopen oorlogstrauma’s
worden niet verminderd, maar vermeerderd. Niet zelden
blijkt bij terugkeer dat hun huis tijdens de oorlog is
geconfisqueerd, leeggeroofd en vervolgens bewoond door
vreemde mensen. Moeders, vaders, broers en zussen blijken
onvindbaar, voorgoed verdwenen, vermoord door de nazi’s.
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Wie de loep op de Nederlandse geschiedenis van de repatriëring van Joodse
overlevenden legt, ontdekt talloze treurige verhalen. Waar veel thuisblijvers
de bevrijding wellicht vreugdevol en
uitbundig hadden gevierd, daar werd
het voor nogal wat repatriërende Joden
een ander verhaal. Zo kon het zelfs
gebeuren dat in die naoorlogse periode
Duitstalige Joden voor nazi’s werden
aangezien, bij hun terugkeer aan de
grens werden gearresteerd en opnieuw
achter de tralies belandden. Weg bevrijding. Maar de terugkeer kon ook heel
anders verlopen. Ik denk hierbij aan
de getuigenis van de Joodse tekenares
Riete Sterenberg-Gompertz (19192014).

heb het gehoord.’ Zo hoorde ze vanuit
haar bed hoe de Russen het kamp binnenkwamen, hoe er geschoten werd,
De Internationale werd gezongen, er
opnieuw geschoten werd en opnieuw
De Internationale werd ingezet. Uiteindelijk hoorde ze dat de geluiden
van ‘de moffen’ niet meer in het kamp
aanwezig waren. Dit werd helemaal
helder toen er plotseling ‘een Russische
jongen met een stengun’ de ziekenzaal
binnenkwam en duidelijk maakte dat
de Russen de macht hadden overgenomen. Hoera! De vlag mocht uit, maar
Riete moest in bed blijven.
Onder het Russische regiem knapte
Riete evenwel langzamerhand op. Ze
herinnert zich dat ze van de Russen veel
gort moest eten. Het was voor haar de
juiste voeding om te overleven: ‘Als je
die koortsperiode te boven bent en niet
dood, dan kom je er wel weer bovenop.’
Door haar ziekte moest Riete langer in
het kamp blijven en was haar repatriëring vrij laat. Eenmaal genezen, maar
nog wel in een zwakke toestand, kon
ze in juni 1945 Theresienstadt verlaten.
Omdat veel vlektyfuspatiënten nog niet
konden lopen, was er een trein ‘met ligmogelijkheden’ georganiseerd. Nu was
het niet zo dat de terugreis naar Nederland even snel ging als de heenreis. Het
duurde wel enige weken voordat ze in
Nederland aankwam. Het was een reis
met onderbrekingen en verschillende
vervoersmiddelen. Zo zat Riete na haar
eerste treinreis een week vast in Pilzen.
Van daaruit werd ze naar Eindhoven
gevlogen en naar West-Best gebracht.
En daar moest ze weer een week bivakkeren in een fabriek.
Eenmaal weer veilig met haar moeder in Nederland kon Riete iets doen

Riete was nog geen 21 jaar oud toen de
oorlog begon. Tijdens de oorlog zette
zij haar tekentalent in voor het vervalsen van paspoorten. Ze werd opgepakt
en belandde in kamp Westerbork. Op
4 september 1944 werd ze – samen
met haar moeder – per goederentrein
gedeporteerd naar kamp Theresienstadt in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Vlak voor het einde van de
oorlog kwamen in dit kamp evacuatietransporten aan. Met deze transporten
arriveerden talloze uitgeputte en zieke
mensen in het kamp. Er brak vlektyfus uit. Zoals menig kampgenoot ging
ook Riete de zieken verplegen. Deze
verpleging bleef niet zonder gevolgen.
Ze kreeg zelf vlektyfus. Toen Theresienstadt op 8 mei 1945 werd bevrijd,
lag Riete met hoge koorts in haar bed.
Ze had zich zo verheugd op de bevrijding, maar ze was veel te slap om op te
staan. Vanuit haar bed registreerde ze
alle geluiden: ‘Ik heb het niet gezien. Ik
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waarnaar ze de hele tijd had uitgekeken. In een interview met Dineke Stam
en Bertien Minco vertelt Riete over
haar verlangen om haar zussen weer te
zien. Zouden ze nog in leven zijn? Bij
aankomst in de fabriek kon ze bijna niet
wachten om te bellen en ze deed al snel
haar eerste poging. Ze kreeg meteen
contact. Ja, ze waren nog in leven! De
vreugde was groot. In de verwachting
dat ze haar zussen ‘snikkend om de
hals’ zou vallen, reisde Riete een week
later met haar moeder naar Amsterdam. Daar, op een pleintje, ontstond
een heel andere scène dan ze had verwacht. Toen ze haar beide zussen zag,
vlogen ze elkaar niet snikkend om de
hals, maar gingen ze ‘als gekken staan
dansen’. Er werd niet gehuild maar in
grote uitgelatenheid gedanst. Deze
onverwachte uitbraak van uitbundigheid had Riete niet zien aankomen.
Het werd voor haar misschien wel de
belangrijkste herinnering uit de zomerdagen van 1945.
Ria van den Brandt (1960) is onder
zoeker en supervisor aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen en redactielid van
Speling. (r.vandenbrandt@ftr.ru.nl)
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