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aangrijpend

Antisemitisme in essays

‘Onze kennismaking met Esra verliep
als volgt: hij betrad de kamer met
wijd opengesperde ogen, als een
slaapwandelaar die uit een andere
wereld komt. Hij liet zijn blik verbaasd door de kamer dwalen. Hij was
ernstig en in gedachten verzonken.
Deze ernst en deze peinzende uitdrukking hadden iets beklemmends,
iets wat je wel meer ziet bij kinderen
die gebukt gaan onder ervaringen die
ze met zichzelf moeten uitvechten en
waartegen hun wezen en hun kinderlijke wereld niet opgewassen zijn.’
Esra was in november 1945 het eerste
concentratiekampkind dat kinderpsychiater Hans Keilson onderzocht.
Twaalf jaar was Esra toen hij terugkeerde uit Bergen-Belsen, waar hij
zijn ouders en vijf broers en zussen
verloor. Keilson vroeg zich af of hij,
als onderzoeker van getraumatiseerde
weeskinderen, ‘bij de taal kon komen
die correspondeerde met de concentratiekampwereld’.
Het citaat hierboven is te lezen in één
van de 22 essays van Keilson, gebundeld in Liever Holland dan heimwee
– het eerste geschreven in 1928, het
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laatste in 2008. In 1936 vluchtte
Keilson als Duitse Jood naar Nederland. Hij overleefde de oorlog, in
tegenstelling tot zijn ouders die
werden vermoord in Auschwitz. Naast
passages die op aanstekelijke toon
verhalen over de Nederlandse cultuur, stamppot en Bols en de schoonheid van het Friese landschap, zijn er
de essays die op academisch niveau
ingaan op zelfdestructie, psychotherapie, vooroordelen, antisemitisme. Geen gemakkelijke kost. Een
zinsnede als: ‘De antisemiet zou een
abstract beeld van de Joden hebben,
dat gedistilleerd is uit het prelogisch
bestaan van zijn vooroordeel’ moet je
meerdere keren lezen om te kunnen
begrijpen. Een tweede bezwaar van
de bundel is de reprise. Meerdere
keren komen de waarschuwende
woorden van Keilsons lector in 1934
langs: ‘Maakt dat u wegkomt, ik vrees
het ergste.’
Hans Keilson overleed vorig jaar op
101-jarige leeftijd. Hij heeft ons, zowel
in literair als in wetenschappelijk
opzicht, aangrijpende gedachten en
herinneringen nagelaten.
Liever Holland dan heimwee, gedachten en
herinneringen, Hans Keilson, Uitgeverij
Van Gennep Amsterdam, € 19,90
door Jehannes Regnerus

andere tijden
Predikantenportretten

Bevlogen theologen is het derde boek
in een serie die uitgebracht wordt
naar aanleiding van een onderzoek
naar de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging in Nederland.
Aan de hand van vijftien korte biografieën ontvouwt zich een indrukwekkend beeld van de enorme veranderingen in het sociale bewustzijn in
Nederland gedurende de afgelopen

Bevlogen theologen. Geëngageerde
predikanten in de negentiende en twintigste
eeuw, Paul Werkman en Rolf van der
Woude (red.), Uitgeverij Verloren, € 38,50
door Wieteke van der Molen

open zenuw
Religieus zelfhulpboek

twee eeuwen. Het boek licht vijftien
predikanten uit, van vrijzinnig tot
vrijgemaakt, van communist tot liberaal, tegen de achtergrond van de
sociale misstanden in hun tijd. Ze
hebben gemeen dat zij zich met hart
en ziel (en soms met hun leven)
inzetten voor de verbetering daarvan.
Maar het gaat over zeer verschillende
mensen, tijden en oplossingen. Door
de portretten heen zie je de beweging
uitwaaieren. Die begint bij de zwakken binnen de eigen kring, dient de
verheffing van de mens en de verdieping van het geloof. Aan het einde
van de serie is het geloof – het
evangelie – vooral een persoonlijke
drijfveer van de predikant die betrokken is bij zwakkeren uit hele wereld.
Het boek biedt een uniek inkijkje in
het leven en denken van deze theologen en hun niet geringe invloed
op de enorme veranderingen in de
maatschappij. Van charitas (liefdadigheid) tot verzorgingsstaat en daar
voorbij. Voor de goede verstaander
wordt een drama zichtbaar: hoe meer
de mensen zich verhieven uit de
armoede dankzij de projecten van de
dominees, hoe meer de invloed van
de kerk in de samenleving taande.
Och arme.

Hoe is het mogelijk dat religieuze
onderwerpen het publieke debat zo
kunnen beheersen, terwijl kerken
krimpen en politieke partijen die zich
beroepen op een christelijke grondslag, afkalven? Religie veroorzaakt
stress, zeker als mensen zich ergeren
aan religieuze opvattingen en gedragingen. Tom Mikkers, algemeen
secretaris van de remonstrantse
broederschap, schreef er een ‘zelfhulpboek’ over. Hij onderscheidt
allerlei typen en subtypen van religiestress, maar dat is hier minder van
belang. Het gaat vooral om de open
zenuw die religieuze discussies
schijnen te raken. Mikkers haalt veel
voorbeelden aan om dat fenomeen te
illustreren. Van de Evangelische
Omroep (die van ‘stroper’ ‘jachtopziener’ werd, met programma’s als

The Passion), tot de streng katholieke
activiste Mariska Orban met haar
smakeloze anti-abortus acties.
Uiteraard steekt in orthodoxe en
evangelische kringen regelmatig
homovijandigheid de kop op. Aan
de hand van extremen legt Mikkers
verschillende gevoeligheden bloot.
Om tot een diagnose te komen en als
remedie acht Mikkers het noodzakelijk om spelregels te formuleren. Zo
moeten we erkennen dat er ‘goede en
slechte godsdienst’ is. Teneinde
bruggen te slaan, organiseert Mikkers
in zijn rol als predikant een songfestivalkerkdienst. Onder het motto:
niet alleen Bach, maar ook Bauer.
Want uiteindelijk gaat het om de
‘harmonie tussen alle mensen’. En:
‘godsdienst op zijn best geeft rust en
onthaast. Net als een geliefde van
nature hoort te doen.’ Zo plaatst Tom
Mikkers tegenover de hijgerigheid
van deze tijd een optimistisch beeld
waarin vrijheid en verdraagzaamheid
de boventoon voeren. De vraag blijft
wel of zijn zelfhulpstrategie ook tot
Henk en Ingrid zal doordringen.
Religiestress, Tom Mikkers, Uitgeverij
Meinema, € 15,50; als e-book € 8,99

vervreemding
Singles en de kerk

‘Er is maar één Ware, en dat is Jezus.
Dat is de enige die je altijd perfect
aanvoelt, die je altijd begrijpt en die
onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk van je houdt.’ (p. 52)
De kerkelijke single wil, net als 98%
van alle singles, het liefst een relatie.
Maar wel met een andere christen
natuurlijk. Braaf zitten wachten tot
God de ware bij je laat aanbellen,
werkt slechts zelden. Ook christelijke
datingsites, zoals Funkyfish, en zelfhulpboeken hebben niet altijd het
gewenste effect. Vandaar dat Aukelien

van Abbema, christen, single en
psycholoog, een datingcursus voor
christelijke singles ontwikkelde voor
haar gemeente: Crossroads Amsterdam. Eerst analyseert Van Abbema
singles en de problemen waar ze
tegenaan lopen. Vervolgens wordt de
bijbelse visie op daten en relaties
belicht. Het derde deel bevat vooral
praktische tips voor singles en voor
kerken, ‘zodat we samen, ongeacht of
we getrouwd zijn of niet, de liefde
van God kunnen laten zien, juist ook
buiten de kerkmuren’ (p. 13). Het boek
biedt een intiem inkijkje in de manier
waarop de snelgroeiende evangelische christengemeenschap naar
zichzelf, Jezus, God, de wereld en
relaties kijkt. En dat is uitermate
vervreemdend. De vanzelfsprekendheid van Gods liefde, de centrale rol
voor Jezus in alles, de afkeer van
(medelijden met?) niet-christenen of
andersoortige christenen: het is verbijsterend. En leerzaam. Het boek
confronteert de vrijzinnige lezer
echter vooral met de gapende kloof
in beleving, niet zozeer met singleproblematiek. <<
Single in de kerk. De mythes en de
mogelijkheden; Aukelien van Abbema,
Ark Media, € 13,95
door Wieteke van der Molen
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