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Tenzij anders vermeld, zijn de bijdragen op deze pagina’s
van de hand van Martin Maassen, martin.maassen@doopsgezind.nl

weet ik zo langzamerhand wel.’
‘Een woedend boekje’ heeft Oosterhuis zijn Red hen ook genoemd.
Gezamenlijk beleden woede – in
tientallen gesprekskringen wordt het
pamflet inmiddels besproken en
bediscussieerd – geeft een warm
gevoel van saamhorigheid, maar
verander je de wereld door middel
van woede?
Toch is het goed dat dit pamflet
geschreven is. Immers, het roept ons
lezers en al die deelnemers aan de
gesprekskringen, op partijgangers
van zwakken en armen te zijn.

Alles nieuw, Jabik de Vries, Uitgeverij Kok,
€ 17,95

en Willem Aantjes: ‘Jezus speelt voor
mij een grote rol omdat hij is voorgegaan in dit leven en altijd zorg
heeft gehad om mensen die in de
knel zaten. Maar het kruis betekent
voor mij niet meer het alverzoenende
bloed van Jezus Christus. Jij zult
misschien zeggen dat dit het hart van
het christendom is. Als dat zo is, dan
klopt het bij mij niet meer.’ Bijzonder
om te ervaren hoe Van Rossem in
Maarten! verandert van nationale
knorrepot tot ‘Maarten in Wonderland’ voor wie nog hoop is. Want
volgens Paauwe houdt God van alle
mensen.

Pamflet met boodschap

door Jehannes Regnerus

Het november/december nummer van
Maarten! is voor € 6,95 verkrijgbaar in
de boekhandel

‘Een pamflet is een geschrift dat zich
op felle toon tegen iemand of iets
richt.’ Dat zegt mijn woordenboek.
In een pamflet gaat het over engagement, politiek engagement. En dat
laatste kun je theoloog en dichter
Huub Oosterhuis niet ontzeggen.
‘Politiek engagement begint met
verontwaardiging: in alle verbanden
waar je leeft – werkvloer, familie,
buurt, stad, maar ook heel die
huidige Nederlandse marktsamenleving waarin het meest weerloze
wordt wegbezuinigd – niet kunnen
verdragen dat ook maar één doodgewoon mens oneerbiedig wordt
behandeld (beledigd, gepest,
misbruikt). Politiek bedrijven is dat
mechanisme onderbreken’, schrijft hij
in het als pamflet geafficheerde Red
hen die geen verweer hebben. Oosterhuis’ boodschap over het visioen van
een rechtvaardige samenleving weet
hij met een vlotte schrijfstijl over te
brengen. Maar toch… het steeds
maar weer uit de kast halen van de
Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen uit de jaren zeventig van
de vorige eeuw, of het alweer laten
opdraven van Nelson Mandela,
bezorgt mij het gevoel van ‘ja, ja, dat

alles nieuw

jubileum

‘‘Wil je thee of koffie?’ Ze schoof naar
voren op het bankje. ‘Thee. Maar het
staat er al, hoor.’’ Een jonge vader,
de ik-persoon, ziet hoe zijn dementerende moeder niet alleen het contact
met de wereld verliest, maar ook, zo
lijkt het, met God. Hij merkt ‘meer
en meer dat er weinig is dat bij haar
nog een plek vindt.’ Jabik de Vries
– is deze roman autobiografisch? –
beschrijft in Alles nieuw hoe het
voortsluipende proces van dementie zich ontwikkelt van het onschuldige kopje thee dat al op tafel staat,
tot ‘opeens voel ik dat er spanning in
mijn moeders handen komt, haar
gezicht verstrakt.’ ‘Plots rukt ze haar
handen uit de mijne. Ze stoot een
geïrriteerd geluid uit, en keert haar
gezicht af, kort.’
Heen en weer reizend van Amsterdam naar Friesland en vice versa
neemt de ik-persoon afscheid van zijn
moeder, zijn jongensjaren en zijn
dorp. De mijmeringen tijdens de
lange autoritten beschrijft De Vries
met soevereine, bijna poëtisch te

In 2013 is het 450 jaar geleden dat de
Heidelberger catechismus het licht
zag. Dat was het begin van een beweging die zich tegen de Rooms-katholieke kerk verzette. Ter ere van dit
jubeljaar (450 jaar schijnt voor meer
mensen iets magisch te hebben…)
verschijnt Zondag, een eenmalig
magazine over geloof en zin. De
reformatorische en evangelische
advertenties contrasteren wat met de
open inhoud van het blad. Zo is er
een interview met de ook in doopsgezinde kringen populaire zanger
Stef (‘Papa’) Bos. Bos is na een
‘gewoon gereformeerde opvoeding’
nu ‘volledig’ agnost: ‘Toen mijn
moeder stierf zag ik God in haar
ogen. Het waren ogen van iemand
die kon loslaten in vertrouwen. In die
ogen lag iets besloten wat groter is
dan wij zelf.’ Schrijfster Franca Treur
heeft, zo bleek al uit haar debuutroman Dorsvloer vol confetti, haar
streng religieuze Zeeuwse opvoeding
achter zich gelaten: ‘Of God bestaat,
kunnen we niet zeggen. Maar ik

woede
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Red hen die geen verweer hebben, Huub
Oosterhuis, Uitgeverij Ten Have, € 4,95

noemen zinnen. ‘De identiteitskaart
zouden ze daar wel willen zien, om te
weten of mijn moeder werkelijk is wie
ze zelf niet meer is.’ Tijdens het lezen
van Alles nieuw heb ik me wel regelmatig afgevraagd: waarom deze titel?
De roman gaat toch over verlies,
afscheid, aftakeling? Of heeft de titel
te maken met die raadselachtige
ontmoeting die de ik-persoon aan het
eind heeft met een pastor in een
nieuwbouwwijk? De ontvankelijkheid
voor het ‘hogere’ blijkt toch sterker
dan gedacht. Alles nieuw?

door Jehannes Regnerus

Afscheid, verlies, dementie

De Heidelbergse Catechismus

flirt met EO

Maarten in Wonderland
‘Zijn er ook mensen van wie God niet
houdt?’ vraagt historicus prof. Maarten van Rossem aan Peter Paauwe van
de DoorBrekers, een evangelische
megakerk in Barneveld. Sinds een
tijdje flirt Van Rossem met de Evangelische Omroep. Voor zijn glossy
Maarten! bezocht hij samen met
eo-coryfee Andries Knevel enkele
bijzondere kerkelijke gemeenschappen op de ‘biblebelt’. Het levert een
vermakelijk en lezenswaardig magazine op over megakerken, geloven 2.0

geloof zeker niet meer in de God van
mijn jeugd die mij straks oordeelt en
het kaf van het koren scheidt. Tegelijk
gun ik mensen de vrijheid om daar
wel vanuit te gaan.’ Voor Treur staan
de bijbelverhalen gelijk aan sprookjes.
De glossy Zondag is voor € 7,95 in de
boekhandel te verkrijgen

ongeluk
Aquarellen

De kersverse dopeling Fokke
Veurman uit Aldtsjerk verloor in het
voorjaar bij een ongeluk een van zijn
vingers. Hij kreeg het gevoel ‘iets
positiefs van dit ongeluk te willen
maken’. Veurman schilderde bij het al
eerder door hem geschreven verhaal
‘De Steen’ veertien aquarellen en gaf
deze in boekvorm uit. De steen
begint, door een ongeluk, aan de reis
van zijn leven met op zijn lippen een
brandende vraag. Door de combinatie
van de kleurige aquarellen en de
fijnzinnige tekst ontstaat een
prentenboek dat vooral voor kinderkringen goed te gebruiken is. De
aquarellen van Fokke Veurman
hangen overigens op dit moment in
de Fermanje van Stiens.
De Steen van Fokke Veurman is voor
€ 13,95 te bestellen bij de boekhandel of
via www.veurman.nl (excl. verzendkosten)

burgerlijk

Intelligente overpeinzingen
Pas twee romans geleden brak
Tommy Wieringa door met zijn alom
bejubelde boek Joe Speedboot (2005).
Alleen in 2009 sloeg hij met Caesarion
een nieuwe piketpaal in zijn literaire
karrenspoor. Met Dit zijn de namen
komt er nog eentje bij. Het boek
verhaalt over politiecommissaris
Pontus Beg die worstelt met de
saaiheid van zijn burgermansbestaan.
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Het spirituele dat Caesarion al had,
zet Wieringa in zijn nieuwste boek
nog zwaarder aan. Intelligente
overpeinzingen over het menselijk
bestaan zijn geen zeldzaamheid. Ze
zijn wel lichtvoetiger geworden.
Daarin begint Wieringa steeds meer
op Paulo Coelho te lijken. Dat is
vleiend bedoeld, maar het is ook een
mogelijke valkuil: voor je het weet
ben je niet veel meer dan een fabrikant van tegeltjeswijsheden.
Gelukkig lijkt de auteur te beseffen
wat hij doet en is daar bovendien zeer
bedreven in. Met name de dialogen
zijn ijzersterk. Maar het geneuzel over
gure winden die door de steppe jagen
had hij wel achterwege mogen laten.
In de eerste hoofdstukken moet de
lezer hard werken om door die
gedeelten heen te komen. Afgezien
daarvan heeft Wieringa wederom een
prachtig boek afgeleverd dat op
toegankelijke wijze aan het denken
zet.
Dit zijn de namen, Tommy Wieringa,
uitgeverij De Bezige Bij, € 19,90
door Rob Goossens
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