
 

moed tot lust, draait om dit gat in 
onze ervaring.’ 

Wachten op geluk. Een filosofie van het 
verlangen, Coen Simon, uitgeverij Ambo/
Anthos, € 18,95
door Wieteke van der Molen

met liefde bereid
Taarten bij de Amish

Het leven in een Oude Orde Amish 
gemeenschap is een mooi onderwerp 
voor romantische boeken. Want wat 
zijn de gevolgen als een meisje van 
die Orde verliefd wordt op een 
jongen die niet tot de gesloten 
geloofsgemeenschap behoort? Blijft 
ze haar familie dan trouw of volgt 
ze haar hart? Onlangs verscheen van 
schrijfster Mary Ellis – die een tijd 
te midden van een Amish-populatie 
heeft gewoond – de roman Met liefde 
bereid. Hoewel ook hier het Amish 
meisje Leah verliefd wordt op een 
jongeman ‘van buiten’, slaat het 
woord ‘liefde’ in de titel in dit geval 
op het bakken van taarten. Recepten 
van enkele daarvan zijn in het boek 
opgenomen. Ellis beschrijft het wel 
en wee van de familie Miller. Eerder 
verschenen in deze serie: Vol goede 
moed en Dicht bij huis. De delen 
kunnen afzonderlijk gelezen worden 
en geven lichtvoetig leesplezier. 

Met liefde bereid, Mary Ellis, uitgeverij 
De Groot Goudriaan, € 19,95
door Bart Smits

het vrije woord 
Zonder dominees

Anno 2012 is het kerkelijk geluid in 
het maatschappelijk debat zo goed als 
verdwenen. Dat is althans de con-
clusie van Fennand van Dijk en Joost 
Röselaers in Het vrije woord. Religie en 
politiek in domineesland. 

gekunsteldheid en bedrog: ‘Wie echt 
wil zijn is het per definitie niet’. 
Doorman beschrijft aan de hand van 
anekdotes Rousseau als een vat vol 
paradoxen. Die paradoxen gelden ook 
voor de moderne mens: de kunste-
naar als merk, en de smiley in een 
mailwisseling of chatsessie als 
‘ridicuul atoom van authentiek 
gevoel’. In plaats daarvan pleit Door-
man voor de vooruitgang, ‘als een 
combinatie van traditie en kwaliteit’. 
Juist als de lezer is geprikkeld door 
130 pagina’s paradoxen en schijn-
oplossingen, licht Maarten Doorman 
een tipje van de sluier van zijn eigen 
filosofie op. Die filosofie verdient een 
nadere beschouwing in dezelfde 
leesbare, kostelijke stijl als Rousseau 
en ik!

Rousseau en ik, Maarten Doorman, 
uitgeverij Bert Bakker, € 15,–

geluk
Filosoferen over verlangen

Coen Simon is een ziener, iemand 
die de wereld en zichzelf voortdurend 
beschouwt. Hij heeft de gave filoso-
fische theorieën te herkennen in het 
leven om hem heen. Die inbedding 
van de filosofie in het dagelijks leven 

Liepen de kerken in de zeventiger en 
tachtiger jaren nog voorop in de strijd 
tegen kernwapens en kernenergie, 
in deze tijd zijn de kerken nauwelijks 
meer zichtbaar. Om met theoloog 
Herman Noordegraaf te spreken: 
‘Nederland is geen domineesland 
meer’. Om dat te onderstrepen wor-
den in Het vrije woord theologen van 
velerlei politieke snit geïnterviewd, 
evenals een drietal opiniemakers. 
De Tilburgse (klokkenluidende) pastor 
en pvv-stemmer Harm Schilder wil 
vooral ‘dat de overheid de kerk wat 
meer met rust laat’. vvd-senator 
Heleen Dupuis ziet het liberalisme 
als ‘een verzetsbeweging, net als het 
protestantisme’. GroenLinks senator 
Ruard Ganzevoort wil ‘als gemeente 
met alle verschillen die er zijn samen-
komen rond het heilige’. Sp-stemmer 
Huub Oosterhuis ziet de bijbel als 
een bron voor het socialisme. Terwijl 
filosofe Désanne van Brederode van 
die gedacht gruwelt: ‘Wie is God? Is 
dat Huub Oosterhuis? (..) Hij doet 
precies wat hij de rooms-katholieke 
kerk altijd verweten heeft. Juist door 
politieke en maatschappelijke vraag-
stukken allemaal bij elkaar te willen 
brengen in de dienst, maak je van de 
mensen toch weer een soort kudde-
dieren die het totaalpakket moeten 
nemen’. Jammer dat de auteurs er niet 
voor hebben gekozen de gespreks-
partners van zo diverse pluimage aan 
éen tafel te zetten. Alleen al een twee-
gesprek kan soms veel meer gespreks-
stof opleveren. Nu blijven het soms 
interessante statements van Einzel-
gänger met een bepaalde politieke 
voorkeur. Van Dijk en Röselaers stel-
len voor een theoloog in de Sociaal 
Economische Raad (ser) op te nemen. 
Geloven zij echt dat daarmee de in-
vloed van christelijke gemeenten in 
de samenleving weer zichtbaarder 
wordt?

Het vrije woord, Fennand van Dijk en 
Joost Röselaers, Meinema, € 19,50

te doorbreken. Een eyeopener. En dat 
voor € 15,–.

Het Nederlands Bijbelgenootschap 
(nbg) geeft elk kwartaal het gratis 
blad Met Andere Woorden uit voor ‘hen 
die geïnteresseerd zijn in het vertalen 
van de Bijbel en de geschiedenis 
daarvan’. Redelijk zware kost. In het 
zomernummer de nodige nieuwe 
exegese, bijvoorbeeld over Romeinen 
9: 22-23. Interessant is een artikel van 
oudtestamenticus Meindert Dijkstra 
over bureaucraten in de bijbel. Van 
dienaren van de koning tot hofschrij-
vers en van hovelingen tot stadhou-
ders. Dijkstra pleit er voor om bij de 
revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling 
‘de soms subtiele betekenisverschillen 
in de titels van ambtenaren beter te 
honoreren’.

Een abonnement op Met Andere 
Woorden is aan te vragen via het nbg 
in Haarlem: www.bijbelgenootschap.nl

authentiek
Rousseau en ik

Het is dit jaar 300 jaar geleden dat de 
Verlichtingsfilosoof Jean-Jacques 
Rousseau werd geboren. Rousseau 
werd vooral bekend door zijn filosofie 
van de radicale eerlijkheid en echt-
heid. Terug naar de natuur – het 
ideaal van de authenticiteit. Tegen-
woordig zien we die hang naar het 
‘pure’ belichaamd in programma’s als 
Boer zoekt vrouw, in sporthelden, op 
Facebook (hoe kom ik zo echt moge-
lijk over?), in de toeristenwinkel Sijtje 
Boes op Marken, en in ‘natuurlijk 
voedsel’. De reclame is er van door-
drongen, maar ook de politiek. 
Fortuijn, Roemer en Bolkestein, om 
maar eens enkele dwarsstraten te 
noemen, zijn authentiek. What you 
see is wat you get. Filosoof Maarten 
Doorman laat zien hoe het streven 
naar authenticiteit juist leidt tot 

maakt hem als schrijver bijzonder. 
Zijn boek Wachten op geluk leest 
soepel als vakantielectuur. Zijn be-
schouwingen zijn lichtvoetig en 
luchtig, maar tegelijkertijd peilt 
Simon de kern van het menselijk 
verlangen.
Toch wordt het nergens te abstract 
of gewild theoretisch. In één natuur-
lijke beweging voert hij de lezer mee 
langs de geboorte van zijn dochter, 
Schopenhauer en de wil, zijn eigen 
kleuterliefde, Orpheus en Eurydice, 
pubergefrunnik, gitaarles, het brein-
onderzoek van Victor Lamme, Rudolf 
Steiner en zijn filosofie van de vrij-
heid, schaamte, Habermas, jagen, 
kunst, Descartes, eenzaamheid in 
Nederland, films, autorijlessen, 
Von Kleist, de ziel van wilde vreemde 
dieren (zoals de kat van de buren), 
Levinas, de judoles van zijn vader, 
Hannah Arendt en nog veel meer. 
Bij ieder ander zou dat een warboel 
worden, bij Simon besef je: deze man 
beheerst de materie zo volkomen dat 
hij er mee samenvalt. Dat levert 
pareltjes van beschouwende afstand 
op. Zoals over zijn spelende kinderen: 
‘Dat is wat ik zag: dat dichterbij dan 
dit nooit gaat. We naderen het 
bestaan van onze dierbaren nooit 
meer dan door een venster. Elk 
verlangen naar een ander, van wee-

zomerleesvoer
Voordat we de vakantiekoffers pakken 
is het raadzaam om het zomernum-
mer van het tijdschrift Genoeg tot 
ons te nemen. Het blad is een groot 
pleidooi voor het consuminderen. 
Goedkoop reizen (‘globetrotten voor 
bijna nop’) is het thema. De geïnter-
viewde schrijfster Christine Otten 
begrijpt de boodschap niet meteen. 
Zij vindt ‘genoeg’ een afschuwelijk 
woord: ‘Het is een term die afbakent 
en ik wil juist zoveel mogelijk voelen 
en ervaren.’ De jonge architect Arie 
van Ziel bouwde een verplaatsbaar 
huis voor één persoon. Onder het 
motto: ‘Ik heb ooit besloten evenveel 
geld aan voeding uit te geven als aan 
woonruimte.’ Voor velen van ons zou 
dat tot ernstig overgewicht leiden.

Speciale kortingsactie voor lezers van 
Doopsgezind NL: een jaarabonnement op 
Genoeg met 25% korting (8 nummers 
voor de prijs van 6). Aanmelden via 
internet: http://winkel.genoeg.nl/
abonnementen/3010.html en vul bij 
actiecode in: dnl2012

Telefonisch: 0412 69 17 82: geef aan dat u 
gebruik wil maken van de kortingsactie 
in Doopsgezind NL

Het zomernummer van het magazine 
Flow probeert ons ‘inspiratie, inzich-
ten en oplossingen’ te bieden. Maar 
waarvoor eigenlijk? Het lijkt te gaan 
om een minder druk leven. Om ‘feel 
connected’ en ‘live mindfully’. 
Volgens hoogleraar Bert Musschenga 
is ‘het heel goed om af en toe niet 
nuttig bezig te zijn’. Als slagroom op 
het toetje voegt Flow een vakantie-
schrijfboek bij. Daarin veel lege blad-
zijdes om onze gevoelens op te schrij-
ven en stickers om in te plakken. 
Onder de kop ‘vakantievieren kun je 
leren’ wordt ons aangeraden positieve 
ervaringen te koesteren en routines 

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