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VAN DE REDACTIE

Naar 'boeken' en 'lezen' worden nogal
eens wat onderzoeken en onderzoekjes
gedaan. Het ene leert dat er volop gelezen
wordt, het andere dat er veel te weinig
boeken worden verkocht. Volgens het ene
onderzoek kijkt 'iedereen' alleen maar naar
de televisie, terwij enige tíjd later het ge-
ruststellende eindrapport van weer een
ander onderzoek meldt dat het allemaal
nogal meevalt. Hoe dan ook, er worden
nog steeds (veel) boeken gemaakt en
(kennelijk) gelezen. Ook op het gebied van
levensbeschouwing.
Het leek de redactie goed daarom eens
aandacht te besteden aan 'boeken'. Uiter-

aard werd dit 'zomaar een greep'. Het is,
maar dat zal niemand verbazen, onmoge-
lijk binnen de ruimte van RUIMTE ook
maar enigszins een overzicht te geven van
wat er op de markt is. We zullen proberen
in de toekomst wat Misschien kunnen de

persoonlijk getinte bijdragen van Wout
Huizing en Aly Zantvoord al vast sugges-
ties geven voor eigen keuzen.
Ze maakten een soort 'Top Tien' . Hun
artikelen staan onder 'Het eerste lijstje' en
'Het tweede lijstje'.

S.D.
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Van handschrift tot elektronica

Teksten werden (soms) veranderd

Enige tijd geleden sprak ik met iemand over de mogelijkheid een
jubileumboek te maken, dat zou moeten verschijnen in het jaar
2000. Dat is ínmíddels een jaartal, dat nog wel de klank heeft van
'verre toekomst', maar dat toch over vier jaar al werkelijkheid is. Nu
praten over een boek dat in 2000 moet verschijnen, dat is: je af-
vragen of het 'een gewoon boek' moet worden of niet.
'Gewoon' is dan een boek zoals we dat tot nu toe kennen: een
band, papier, met inkt op papier bedrukte letters, plaatjes, figuren.
etc. 'Of niet' heeft dan betrekking op een andere vorm. Op het
ogenblik is dat CD-rom of CD-i. Computertechnieken dus, die je
Ieest vanaf een beeldscherm en die je dus eigenlijk maar niet meer
'boek' moet noemen.
Nu lijkt het er soms op, dat fabrikanten en handelaren ons eigenlijk
allemaal wel aan CD-rom-apparatuur willen hebben. Je bent niet
meer bij, als je dat ook niet in huis hebt. Je loopt achter ontwik-
kelingen aan. En die gaan zo snel, zegt men, dat straks 'iedereen
CD-rom heeft en geen boek meer leest...'
Inderdaad, ontwikkelingen gaan snel. Als je bedenkt dat pas in
ongeveer 1450 de boekdrukkunst werd uitgevonden en dat men
zich daarvoor vele eeuwen heeft moeten redden met handgeschre-
ven materiaal en dat het na die uitvinding nog eens weer ruim 50ö
jaar heeft geduurd voor er revolutionair nieuwe technische uitvindin-
gen het boekdrukken spectaculair veranderden, dan is wat we nu
dus beleven aan de elektronische snelweg een enorme versnelling
geweest.

Papyrus

Op zíchzelf ís het een boeiend onderwerp, díe ontwíkkelíng van
schrift tot boek: van de kleitabletten van de Babyloniërs en Assyri-
ers en de bast van de papyrusplant, tot het perkament dat al een
paar eeuwen voor Christus was ontwíkkeld en dat later ín Europa
een algemeen gebruikt materiaal zou worden.
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Het gebruik van papyrus en perkament heeft nooit een wijdversprei-
de toepassing gekregen. Voor de verspreiding van kennis bleef de
mondelinge overlevering van groot belang. Voor de komst van de
boekdrukkunst was een boek iets dat menigeen zich niet kon aan-
schaffen. De bijbel lafgeleid van het woord 'biblion', gebaseerd op
'biblos', de naam van de papyrusplant) was dan ook niet in eerste
instantie het boek dat de leer kon verspreiden. Dat gebeurde vooral
door mondelinge overdracht. Door bepaalde geheugentechnieken
konden 'vertellers' ook lange verhalen goed overdragen. Maar beter
waren natuurlijk schriftelijke boodschappen. Die dienden dan, voor
verdere verspreiding, te worden overgeschreven, gekopieerd. Voor
de overdracht van veel door mensen verworven kennis bleef dit
hulpmiddel van de geschreven teksten belangrijker. Het had alleen
een nadeel. Een zich met oveíschrijven bezighoudende schrijver kon
natuurlijk fouten maken.

Veranderingen

In zijn bijdrage 'Informatietechniek en wetenschappelijke kennis'
(in 'Wetenschapsleer, theoretische en maatschappelijke grondsla-
genproblemen', OU,1988) schreef Marc de Mey: 'Het profötypische
ontwikkelingspatroon van een reeks met de hand overgeschreven
teksten is vergelijkbaar met de graduele vervorming en ontaarding
van de opeenvolgende reprodukties van tekeningen ven gezichten
of dieren ín geheugenonderzoek.'(Daarbij 'veranderde b.v. het door-
gegeven tekeningetje van een vogel in dat van een poes.SD)
'Dit patroon', aldus De Mey, ' blijkt ook van toepassing op het af-
schrijven van teksten.
Een verrassend klein aantal generaties van kopieën (dat wil zeggen:
kopieën van kopieën van kopieën, enz.) volstaat om een afbeelding
of een tekst ingrijpend te veranderen. Aantasting en vervorming van
de inhoud of de boodschap zijn kenmerkend voor iedere handschrif-
telijke reproduktie.'
Het zijn niet alleen toevallige kopieerfouten, zoals schrijf- en stel-
fouten, die een tekst veranderen.
De kopïíst was vaak geneigd voorrang te verschaffen aan eigen
inzichten en 'verbeterde' dikwijls een tekst of vulde die aan.

l
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Uiteraard kon dit leiden tot verschuivingen in betekenis van de
inhoud en dus boodschap. Pas met de toepassing van het boekdruk-
ken kon een einde komen aan het kwaliteitsverlies dat verbonden
was aan het kopiëren.

Hoewel de beschouwing van De Mey vooral betrekking heeft op de
verspreiding van wetenschap, is wel duidelijk dat ook de versprei-
ding van de inhoud van het 'boek der boeken', de bijbel, deze
ontwikkeling moet hebben doorgemaakt.
Met betrekking tot de reformatie constateert hij overigens, dat de
boekdrukkunst de periodiek voorkomende schommelingen in opvat-
tingen honderdvoudig versterkte, 'zodat ze leidden tot diepgaande
globale wijzigingen en reorganisaties .' Hij concludeert: ' Luther zelf
bleek verrast door het feit dat reeds na enkele maanden in diverse
steden kopieën en vertalingen van zijn stellingen circuleerden.
De revolutionaire inwerking van zijn ideeën bleek dus meer voort te
spruiten uit de grote verspreiding dank zij de grafische industrie dan
uit de inhoud zelf of uit de revolutionaire bedoelingen van de auteur.

E/ektronische kerk

Niet iedereen zal het eens zijn met deze conclusie waarbij een zo
qro{e rol wordt toegekend aan een technisch fenomeen voor de
verspreiding van het christendom en de ideeën van de reformatie.
In dit soort theorieën komen de woorden inspiratie en Heilige Geest
niet voor... Aan de andere kant, de techniek wordt ook vandaag de
dag graag gebruikt door een bepaald slag evangelisten. Zoals be-
kend wordt in Amerika ruimschoots gebruikt gemaakt van de moge-
lijkheden van televisie.
Volgens de communicatie-deskundige prof.dr. Anne van der Mei-
den, zullen de nog grotere mogelijkheden van satelliet-televisie over
niet al te lange tijd ook in Nederland kunnen leiden tot 'televisie-
kerken', waar veel mensen naar zullen kijken die nu vaak nog heil
zoeken bij de gemeenten van 'hallelujah-mensen' (term van Van der
Meiden).
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En daarmee ben ik dan terug bij het begin. Is er over enige tijd nog
wel plaats voor 'een gewoon boek' ? Of voor Het Boek ? Zullen
onze kleinkinderen nog wel 'gewoon lezen' ...?
Oh ja... het jubíleumboek verschijnt als 'gewoon boek', zo is inmid-
dels besloten...

SIETZO DIJKHU?ZEN

*%%**

Wat is een christelijk boek ?

1 ) 'In een christelijk boek herken je iets van de christelijke bood-
schap.'

2) 'In de moderne literatuur zie je een decadentie en je merkt dat er
bij een probleem geen uitzicl'it wordt gegeven, bij een christelijk
boek is dat anders. Je kunt best boeken hebben waar God niet bij
name genoemd wordt, maar waarin je toch - met alle twíjfels - als
het ware een handreiking wordt geboden. Er is een open, of een
wat positief einde...'

3) ' Onder christelijke boeken vallen natuurlijk ook de boeken die
explicíet uitleg geven aan de christelijke boodschap. (...) niet alle
boeken waarin God voorkomt zijn christelijk te noemen. Als mensen
niet de mogelijkheid geboden wordt hun persoonlijke ervaringen te
verwerken, ze dicht gesmeerd worden, noem ik dat anti-christelijke
boeken.'

6



[)rie antwoorden op de vraag 'Wat is een christelíjk boek?' , zoals
die werd voorgelegd aan een groepje mensen die te maken hebben
met boeken en uitgeven/verkopen. Het waren bestuursleden van de
Stíchtíng Chrístelijk Lectuur Kontakt, een boekhandelaar en een
uitgever. In het blad 'INZAGE', het boekenmagazine 'op het terrein
van levensbeschouwing, theologie en filosofie', dat aandacht
schenkt aan de boeken welke door acht (als 'christelíjk' bekend
staande) uitgevers worden uitgegeven, voerden ze een gesprek over
deze en andere vragen.
Aanleiding voor het gesprek was de publieksbeurs van C.L.K. in
Barneveld, die eind vorige jaar is gehouden. D Stichting Christelijk
Lectuur Kontakt heeft als doelstelling: ' de belangen te bevorderen
van bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van
produktie, promotie en distributie van christelijke lectuur' en werd
opgericht in 1975.
De geciteerde uitspraken zijn van resp. Piet de Kruifll), Corrie
Vroon-Scherpenzeel (2) beide bestuursleden van CLK en drs.Cees-
Jan Visser, hoofduitgever van Kok.(3).

Boekentafel

Het verslag van het gesprek in INZAGE ( geschreven door Douwine
Zoutman) bevatte meer ïnteressante uitspraken of 'mededelingen'.
Zoals: 'Er ziin uitgevers en boekhandels die uitsluitend christelijke
boeken en muziek en aanverwante artikelen verkopen. Het meren-
deel van die wínkels ís ergens uit ontstaan, dat kan een uitgegroei-
de boekentafel van een kerk zijn, of het initiatief van een interker-
kelijke commissie. Er is dan meestal een stichting die de boekhan-
del beheert en er zijn vrijwilligers die de wínkel runnen.'
En : 'Er zijn situaties waarin de algemene boekhandel de klandizie
voor zijn 'christelijke hoekje' verloor op het moment dat zich een
evangelische boekhandel ín zíjn buurt vestigde'.
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De grens

Waar ligt de grens tussen wat als 'christelijk' verkocht kan worden
en wat niet ?

Boekhandelaren denken daar heei verschillend over, zo bleek. Som-
migen hebben de koran in de winkel staan en dat lokt kritische
opmerkingen uit van de klanten, die vinden dat zo'n boek niet thuis-
hoort in een christelijke boekhandel.
Piet Vroon: 'Ik vraag me wel eens af, of je de mensen die zoekend
zijn toch niet iets moet aanbieden. Die gaan nu allemaal naar de
algemene boekhandel. Onder hen zijn er die zich voor theologische
boeken interesseren, en die kopen ze daar dan ook. Die groep moe-
ten we niet verliezen..'

Zendingsdrift ?

Moet of mag een boekhandelaar zendingsdrift hebben ?
Men richt zich op de kring waarin me zich beweegt, zo was de
conclusie, en dat wordt beschouwd als het missionair aspect.
Anderzijds; 'Het gaat er om dat je een ingang vindt bij mensen die
niet geloven en van wie je graag wilt dat ze gaan
geloven. Ik denk, dat de christelijke boekhandelaar graag het chris-
telijke boek onder de mensen wil brengen. In al zijn breedte. Daar
zitten bij velen missionnaire motieven achter, maar om economische
redenen moet dat assortiment uitgebreid worden. Ik denk dat het
vooral gedreven mensen zijn (De Kruif)
De gesprekspartners waren het er tamelijk goed over eens, dat men
zich niet moet afscheiden van de algemene markt. En de auteurs ?
Er is geen tekort aan goede auteurs. Het is alleen moeilijker om aan
te sluiten bij wat er leeft bij de menseí'í, waar mensen gevoelig voor
zijn. Daarop moeten vooral uitgevers bedacht zijn en die zouden
weleens wat beter naar de boekverkopers kunnen luisteren.
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Het zou dus wel goed zijn als aspirant-boekkopers nadrukkelijk hun
wensen uitspreken tegenover de boekhandelaar, wanneer zij in
'hun' winkel niet de boeken vinden die ze zoeken. Voor de discussie

is het dan goed, zich niet te laten afschepen met het gebmikelijke
"We kunnen het wel voor u bestellen..." !

SIETZO DUKHUIZEN

***%%

Het eerste lijstje

BOEKEN DOORVORSEN : AFMATTING...

"En overigens, míjn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen eínde
aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting van
het lichaam." (Prediker 12:12)

November 1975. Ik was uitgenodigd voor miin eerste gesprek met
de Commissie voor de Opleiding. De Baptisten Gemeente Harlingen
had mij officiëel aangemeld als seminarium-student in spe. In no-
vember 1975 reisde ik af naar "De Vinkenhof" voor het kennisma-

kingsgesprek. Vooraf had ik een kleine vragenlijst moeten invullen,
met allerhande vragen. Eén vraag is mij altijd bij gebleven: "Kunt u
zeggen, welke theologische werken u reeds gelezen heeft?"
Erg veel kon ik niet noemen, maar ik bedacht er twee en vulde
keurig in: de cursus "De helpende hand" van de NBJB (1948!) met
als auteurs o.a. G.Vegter, J.Reiling en J.Broertjes.
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Het tweede "theologische werk" vond ik "De planeet die aarde
heette" van Hall Lindsey. Over dit boek voerde ik nog een kort
gesprekje met de voorzitter van de toenmalige CvdO, ds.Bouritius.
Ik gaf aan te twijfelen aan de vele getallen en het berekenen van de
"eindtijd", zoals Lindsey deed.

Lezen een hobby

Nu, ruim 20 jaar later, zou de lijst met "theologische werken" schier
onafzienlijk zijn, zeker als ik alle boekjes en brochures mee zou
rekenen die ik in de afgelopen 20 jaar heb gelezen. Want ondanks
de waarschuwing van Predïker, is schrijven en vooral lezen miin
hobby.
De meeste boeken die ik lees raken de theologie of vragen die bin-
nen het pastoraat aan de orde komen. Dat betekent dat ik het niet
eenvoudig vind een "top tien lijstje' op te stelien.
Ik doe een greep uit mijn boekenkast naar boeken, die mij dierbaar
zijn geworden, maar kies bewust qéén studieboeken.
Beknopt wil ik aangeven wat dit boek bij míj heeft losgewoeld of
aangereikt. De volgorde van de genoemde boeken plaats ik in de
tijd, waarin ík het boek las en geeft dus níet een rangorde aan.

1. Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof

Deze ündertitel heeft het boekje van C.J.Labuschagne "Wat zegt de
bijbel in Gods naam?" (1 977). De theologiestudie was voor míj pas
begonnen, toen dit boekje verscheen. Het is een poging om de
resultaten van de moderne bijbelwetenschap en het geloof in God
met elkaar in verbinding te breiigen. Eigenlijk is het een duidelijk
pleidooi tegen fundamentalistische bijbeluitleg. Eerlijk worden vra-
gen besproken die aan de orde komen, wanneer je als gelovige de
traditionele kerkleer wilt belijden, maar tegelijk niet goed weet hoe
die te rijmen met je eigen levensgevoel, als mens van deze tijd.
Op de achterflap staat:"De auteur laat zien dat het mogelijk is volle-
dig modern mens te zijn en in God te blijven geloven, juist door de
bijbel op een wetenschappelijke wijze serieus te nemen."
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Dit boekje gaf mij belangrijke aanzetten om eerlijk de vragen binnen
de tlieologie-studie aan te gaan en zette vragen bij fundamentalisme
en biblicisme.

2. het bevrijdende woord

Al snel raakte ik binnen de Unie betrokken bij de discussie rondom
"de vrouw iíi het ambt". Dat bracht mij ertoe me nader te oriënteren
op feministische theologie. 'Het bevrijdende woord", een handlei-
ding voor een niet-sexistische interpretatie van de biibel (1978)
opende mijn ogen om vooral de bijbel te lezen als een boek van
bevrijding voor mannen én vrouwen. Veel traditionele beelden en
gedachten over God en Jezus moest ik heroverwegen, maar het
werkte bevrijdend.

3 en 4. "Waar gebeurd"

Steeds vaker ontdekte ik dat in theologische discussies de vraag
centraal stond of de bijbel "echt gebeurd" is, "waar is" en "onfeil
baar" of "betrouwbaar" genoemd kan worden. Karel Deurloo
schreef in 1981 een aardig boekje onder de titel "waar gebeurd",
over het onhistorisch karakter van bijbelse verhalen. Waarheid is
méér dan alleen historische waarheid. De bijbel wil een boodschap
vertellen! Deurloo staat kritisch ten opzichte van de 'historische
kritiek', de theologische benadering, die ook ín veel theologische
boeken terug te vinden was.
Deze nieuwe kijk was inspirerend.

In zekere zfö kwam voor mij in het verlengde van deze discussie de
ontdekking, dat ook de dopersen in vroeqer eeuwen al de nadruk
legden op de vraag in hoeverre de Schrift ín hun éigen leven door-
werkte. Hoe "uíterlijke Schrift" ook innerlijk kon worden. In 1982
promoveerde dr.0.H.de Vries op de "Leer en praxis van de vroege
dopers". Zijn openingscollege van het nieuwe cursusjaar was ont-
Ieend aan één der doperse denkers: "Ik begrijp de waarheid, voorzo-
ver ik erdoor gegrepen ben.'
Objektieve waarheden worden pas waar, wanneer ze subjektief
(h)erkend worden en jezelf in beweging zetten. Die ontdekking is
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richtinggevend geweest voor al mijn verder gelovig denken en theo-
logiseren. De les van dr.O.H. de Vries in de door de Unie uitgegeven
cursus "praktisch gemeentewerk" over "Het Woord van God" (les 1
en 2 van de lessen bijbelkunde) werkt deze gedachte voor mij op
een zeer inspirerende manier uit.

5. Stru«:turele analyse

Aan het einde van mijn studie moest ik zelf gaan schrijven: een
eindskriptie. Ik wilde het boek Esther gaan bestudereíi, mede vanuit
een feministische kijk op dit boek. Maar duidelijke impulsen gaf
deze studie mij door het werk van dr.J.Fokkelman aan de faculteit
der letteren in Leiden. Hij probeert de structuur van een tekst te
ontdekken. Geen enkel woord staat op die plek in het verhaal "toe-
vallig". Elk verhaal, elk onderdeel heeft betekenis en is een eenheid.
Geen historisch-kritische kijk op bijbelverhalen met verschillende
"bronnen" en "redakteuren". De tekst, zoals die voor ons ligt, heeft
ons iets te vertellen en is prachtige literatuur. De bijbelschrijvers zijn
meestervertellersl

"Oog in oog met Jakob" (1981 ) is voor een breder publiek een zeer
toegankelijk boekje, waarin hij zijn benadering uitwerkt voor de
verhalencyclus rondom Jakob.

)

6 en 7. Kushner

Rabbi Kushner had een besteller begin tachtiger jaren: "Als het
kwaad goede mensen treft." Vanuit eigen ervaringen - zijn zoontje
overleed aan een ernstige ziekte - doet hij verslag van zijn zoektocht
en nadenken over God en het lijden. De "waarom-vraag" staat cen-
traal. Doet God ons al het kwaad aan? Wat betekent de leiding van
God voor mensen?

Zijn stelling is dat God niet de almachtige is, die ons ook het kwaad
zendt (denk aan zondag 10 van de catechismus, waartegen in die
tijd ook Maarten 't Hart fel over schreef), maar een God, die met
ons meelijdt.
Een pastorale houding, die mijzelf heeft geholpen een weg te vinden
in de vele situaties, waarin die waarom-vraag bovenkomt.

?l
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Ook zijn tweede boekje "Niets meer te wensen en toch niet geluk-
kig" (1986) maakte veel in rnij los. Uiteindelijk maakt hij duidelijk
dat we vreugde mogen hebben in de dingen die voorbijgaan. In het
betrekkelijke van alledag ligt de vreugde van het bestaan. Die
grondgedachte heb ik vastgehoudeíi.

8 en 9. Geloven in eigen groeikracht

Een boekje dat telkens weer boeit door de eenvoud, maar tegelijk
doür de visie op de mens, is "Vertel met...wat heb je in huis?" van
Seef Konijn. In korte hoofdstukjes laat hij zien hoe mensen kurinen
werken aan een positief zelfbeeld en mogen geloven in eigen moge-
lijkheden en groeikracht.
Seef Konijn schreef vele boekjes, waarin deze zelfde benadering
telkens weer is terug te vinden.

Veel theologischer en steviger onderbouwd is de benadering van
Eugen Drewermann, de duitse theoloog/psychotherapeut. In zijn
boek "Dieptepsychologie en exegese" maakt hij zijn uitgangspunten
duidelijk (pittig boeki). De resultaten van zijn benadering zijn te
Iezen in talloze andere boeken en boekjes.
Hij neemt afstand van het dogmatisch geloven en wil de bijbel uit-
Ieggen als een bron om angst te overwinnen en toegang te krijgen
tot de (universele) verlangens van mensen. Daarbij legt hij verbin-
dingen met andere wereldgodsdiensten en dromen, sprook- jes,
sagen en legenden.

10. credo

In mijn "top-tien" lijstje kan de naam van Hans Küng niet ontbreken.
Tijdens mijn studie las ik boeken van hem over de Kerk, het
Christen-zijn en "het eeuwige leven".
In 1992 verscheen "credo" ("ík geloof"), waarin hij de apostolische
geloofsbelijdenis toelicht voor tiidgenoten. In wezen een samenvat-
ting van al zijn werken tot dan toe, maar meesterlijk compact weer-
gegeven en zeer aansprekend, ingaand op vragen van de huidige
tijd.
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relaties

Tot slot wil ik nog twee boeken noemen, die mijn kijken naar eigen
relaties en relaties van anderen zeer heeft be'ínvloed en heeft gehol-
pen om te ontdekken hoe dikwijs patronen insluipen en mensen
klem kunnen zetten.

Lillian B.Rubin schreef "intieme vreemden" (1983) over echtgeno-
ten, die vaak jarer'ilang vol goede wil elkaars leven delen, maar toch
merken op bepaalde momenten dat ze vreemden voor elkaar zijn. Zij
brengt de verschillen in de "mannen"- en "vrouwenwereld" onder
woorden en heeft mij veel stof tot nadenken gegeven. Haar opmer-
kingen hebben zeker doorgewerkt in mijn eigen relatie.

1

1

"De stad van Axen" van Ferdinand Cuvelier (1985) is een als roman
geschreven "gids bij menselijke relaties". De stad kent 6 wijken, die
corresponderen met 6 grondhoudingen die mensen kunnen innemen
ten opzichte van een ander. Rondlopend in de straatjes en steegjes
van deze stad ontdek je de kracht, zwakheid en spanningsvelden
die zich voor kunnen doen in relaties tussen mensen. Het biedt een

kader om allerhande patronen, gebeurtenissen, conflicten en reac-
ties van mensen te kunnen beoordelen en heeft mijzelf dikwijs
geholpen bij het begeleiden van mensen of het bemiddelen in con?
flicten.

WOUT HU?ZING

l

j

l
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Het tweede lijstje

DOGMATIEK GESCHREVEN DOOR
OUDERE MANNEN ?

Een boekenlijst samenstellen is leuk werk, zo heb ik ontdekt. Mis-
schien zit het ook wel een beetje in me, dat soort lijstjes. Eén van
de dingen die ik nooit oversla in de zaterdageditie van 'De Volks-
krant' is de top 10 die elke week samengesteld wordt: elke week
twee andere mensen over elke week weer een ander onderwerp.
Toch viel het me tegen om het ene boek boven een ander boek te
zetten, het heeft denk ik toch meer met een stemming op een be-
paald moment te maken voor welk boek je kiest.
De cursief gedrukte zinnen zijn citaten uit de genoemde boeken.

Zo'n 15 jaar geleden las ik voor het eerst Catharina Halkes, Met
Mirjam is 'het begonnen (Kok, Kampen). Het was het eerste boek
dat ik las over feministische theologie (het was trouwens ook zo
ongeveer het eerste Nederlandse boek op dat gebied). Het geeft
allereerst weer wat feminisme beweegt, wat feministische theolo-
gie kan zijn en in het tweede deel van het boek werkt ze dit prak-
tisch uit; waarbij Maria en ons omgaan met Maria een grote plaats
krijgt.
'äbraham is de wegtrekker-in-geloof in het Oude Testament, Maria
de visionaire omkeerster-in-geloof in het Nieuwe Testament."

>

ï

Bij boeken over dogmatiek ( = de leer van het christelijk geloof) had
ik altijd het idee dat ze geschreven werden door oudere mannen die
in hun donkere-eikehouten-studeerkamers dikke sigaren aan het
roken waren. Na de 'verplichte nummers' heb ik ook andere dog-
matische boeken gelezen en één daarvan was Dorothee Sölle, Den-
ken over God (Ïen Have, Baarn».
Ze schrijft over o.a. zonde, schepping, genade en wie Jezus voor
ons kan zijn in een taal die (meer) van onze tijd is en bovendien is
ze niet zo zeer op zoek naar een mooi en sluitend verhaal, maar ook
wat dat voor mensen kan betekenen.
'Elij ons klinken veel formuleringen te afstandelijk en te verheven, is
verkondiging werkelijk altijd dezelfde onveranderde en onverander-
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/ijke boodschap van Gods liefde? Maar wat zou dat voor een liefde
zijn die in dergelijke herhaalde betuigingen zonder oog voor de reële
situatie van de ontvangers uit de hemel neerdruppe/t? Het kan toch
niet'alfijd hetzelfde liedje' zijn? "

Een paar jaar geleden was er eeri studieweek in Rüschlikon waar
Elisabeth Schüssler Fiorenza een aantal lezingen gaf. We hadden
haar theoretische deel uit Ter herinnering aan haar (Gooi en Sticht,
Hifüersum) nog weer eens gelezen en dat bleek eerlijk gezegd wel
erg prettig: ondanks dat ze al jaren in de Verenigde Staten woont
heeft ze nog altijd een erg zwaar duits accent. Ook bij haar is het
tweede deel een praktische uitwerking.
Ze schrijft over de geschiedenis van vrouwen die in de aanvang van
het christendom christen werden.

"Het patriarchale patroon van onderworpenheíd tracht de spanning
tussen de christen-gemeente en de heidense patriarchale fami/ie te
verminderen, het was vooral de bekering van vrouwen en slaven die
dat soort politieke spanningen tussen de christenbeweging en de
heidense samenleving veroorzaakte. Het ging hier om een conflíct
van waarden en verbondenheden tussen de christengemeente en
het patriarchale gezin."

I

Er zijn maar weinig docenten die ik ontmoet heb die zo enthousiast
over hun vak zijn dat 'k het idee heb dat ze me jarenlang zullen
blijven inspireren. Eén van die docenten was Fokkelien van Dijk-
Hemmes. Ze gaf enthousiast les, genoot als 'haar' studenten iets
'ontdekt' hadden en ze wist je op je gemak te stellen en dat terwiil
ze zelf allesbehafüe zelfverzekerd was.

Vandaar dat er in deze lijst een boek van haar De dubbele stem van
haar verlangen niet ontbreekt.
Het zijn 14 artikelen die ze in de loop van haar leveíi heeft geschre-
ven, verzameld door Jonneke Bekkenkamp en Freda Dröes.
Bijbelverhalen komen opnieuw tot leven als je je vragen stelt als:
wie spreekt er, tot wie eri waar gebeurt dat, wie handelt, wie ziet
en spreekt iemand over zichzelf of over een ander.
Naar aanleiding van Genesis 18: "Sommige commentatoren menen
dat Abrahams lach een gelovige, blíjde lach was. Sara's lach zou
daarmee in scherp contrast staan. De tekst geeft, lijkt mi4 geen

&
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aanleiding tot deze verondezstelling. Beiden achten de kans op
nakomelingschap definitief verkeken. De woorden van Sara maken
dat onthullend duidelijk"'Nadat ik versleten ben, zou aan míj wel-
lust zijn? En ook míjn heer is oud'. Een nuchtere reactie van een
oude vrouw op, in haar ogen, belachelíjke mannenpraat."

Het is niet altijd de tekst zelf van boeken die een indruk bij je ach-
terlaten, vaak is het ook wat je naar aanleiding van het lezen er zelf
mee doet, of hoe het je helpt je mening over iets te vormen of -wat
minder spectaculair- als je in discussie gaat met de tekst.
Dat overkwam mij bij boeken van Julia van Norwích, Showings;
Hildegard van Bingen, Symphonia en Theresa van Avila, The interior
castle. Vrouwen die zo'n 7 tot 8 eeuwen geleden leefden: Julia
leefde als non in een aanbouwsel bij de kerk in Norwich waar ze
niet uit kon, maar waar ze wel met allerlei mensen kon spreken die
daarvoor soms hele reizen maakten; Hildegard stond aan het hoofd
van een klooster in Bingen en schreef met koningen en de paus, ze
had verstand van geneeskunst, schreef over haar visioenen en haar
composities komen vandaag de dag op cd uit.

Hetzelfde gebeurde me bij De Hemel - een aardse geschiedenis,
Colleen McDannel en Bernhard Lang (Gottmer, Haarleml Het geeft
de (een) geschiedenis vveer hoe mensen in de loop der eeuwen over
de hemel gedacht hebben. Niet altijd even bijbels, blijkt; wel vond ik
het een uitdaging om er zelf eens over na te denken.

Verder: Thomas Merton, Thomas Kelly, Fulbert Steffensky die ook
over spiritualiteit geschreven hebben. Alhoewel de nederlandse
vertaling van het boek van Thomas Merton, Overpeinzingen van een
christen (uit de begin jaren 60) zo oubollig is, dat het niet erg spiri-
tueel meer is.

Het boek De kleur paars, van Alice Walker waar een prachtige pas-
sage over God in staat is riu niet wat je zou noemen een 'stichtend'
boek, wel mooi. Het gaat over de zussen Celie en Nettie: arm,
zwart, geminacht en uitgebuit. Celie wordt uitgehuwelijkt aan een
oudere man die haar misbruikt. Maar ze wist hoe zij moest overle-
ven, ze had weinig nodig om het te redden. Dan komt de minnares
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van haar man, de flamboyante blueszangeres Shug, in haar leven.
Zij geeft Celie de moed om te vragen, te lachten, te spelen en -
uiteindelijk - lief te hebben. Zo staat er op de achterkant van het
boek.

Immers, geloven heeft met het leven te maken, dag in dag uit, en
zo kun je ook niet altijd precies de scheidingslijn leggen bij boeken
die gáán over God en geloven die je wél bepalen bij God en geloven
én bij boeken die niet gaan over God en geloven en die je daar dan
niét bij zouden kunnen bepalen.
Vandaar ook: Connie Palmen en Milan Kundera. Benoïte Groult en
Paul Theroux. Om maar eens vier totaal verschillende schrijfsters en
schrijvers te noemen.

ALY ZANTVOORD s

b
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Irene's column

MIJMERINGEN

Ik consíateer dat ik oud begin te worden. Het gaat me allemaal wat
al te snel momenteel. De behoefte aan rust wordt groter en hoewel
m'n arbeidsverleden gering is, begin ik toch de jaren naar mijn
pensioen af te tellen. Nu het 1996 is geworden komt plotseling ook
het jaar 2000 schrikbarend nabij. Schrikbarend ja, want ik ervaar
dat ik er tegenop zie de voor mij vertrouwde twintígste eeuw achter
me te laten. Ik ken ook geen andere en wie wel. De ontwikkelingen
gaan steeds sneller, evenals de jaren lijkt wel. Nog maar nauwelijks
is de zomer achter de rug of de vakantie voor het volgend jaar
wordt weer gepland. Ik doe daar hard aan mee. De vakantie voor
het hele jaar ligt praktisch vast. Evenzo een groot deel van de be-
stemmingen.
750 Milioen toeristen reisden afgelopen jaar kris kras over de aarde.
De reisindustrie is binnenkort de belangrijkste, las ik. Ik proef de
waanzin ervan maar ontkom er evenmin aan, laat me mee opjagen
door de massa en de goede economische omstandígheden. Díep in
mij kruipt schuldgevoel om wat we het milieu aandoen en onze
medewereldbewoners onthouden. Wat zoeken we toch, welke
Ieegten willen we opvullen? Een kennis geeft ín Nederland alles op,
haar huis, haar baan, om sober te gaan leven in een oosters-reli-
gieuze gemeenschap in de V.S. Enige jaloezie overvalt me. Niet
meer zo nodig van alles moeten en hoeven. Wat zou dat heerlíjk
zijn. Toch is het eigenlijk raar dat je daarvoor al je wortels moet
doorsnijden. Er moet toch een middenweg zijn? Alleen, ik vind het
moeilijk die te vinden en ontdek meer en meer, dat de middenweg
vaak de moeilijkste is. Ví)ör mij had men dat allang ontdekt: niet
voor niets heet het de gulden middenweg. Daar gaan de brede en
de smalle weg!

IRENE DE GRAAFF
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HALLO JONGENS EN MEISJES,

Met ingang van dit nummer gaan wij ons ook een beetje aanpassen
aan het thema van het blad "RUIMTE" en deze uitgave is een boe-
kennummer. Daarom voor jullie een paar goochelboekjes.

Er is een heel klein goochelboekje dat heet "HOKUS POKUS" Het is
uit de serïe Humpies, uitgegeven door Van Holkema & Waren-
dorflUnieboek B.V. in Houten. In het boekje zijn 20 trucjes beschre-
ven waarbij door middel van sterren is aangegeven of een truc
makkelijk of moeilijk is te maken en te vertonen Alleen bij een paar
trucjes wordt vuur gebruikt en dan moet je heel voorzichtig
zijn en je vader of moeder even vragen om je hierbij te helpen. Dit
boekje kun je bij de boekhandel bestellen. (Een boekje voor kinderen
van 5 tot 10 jaar.)

l

Het tweede boek vind ik zelf leuker. Het heet: " Magie met Mar-
tijn", Martijn is een goochelkonijn en vertelt door middel van veel
gekleurde tekeningen met tekst hoe de trucjes gemaakt en vertoond
moeten worden, het is een geweldig fleurig boek. Er staan niet
alleen ongeveer 35 trucjes in, maar ook hoe je een show in elkaar
zet, de bijpassende muziek en kleding moet zoeken enz. Voor jon-
gens en meisjes die goochelen tot hun hobby willen maken een
echte aanrader. Het boek is uitgegeven door: "Icob in Alphen aan
de Rijn". Wil je di't boek hebben kun je het beste naar boekwinkel
De Slegte gaan bij je in de buurt. Hebben ze het daar niet dan kun je
het daar wel bestellen via de boekenzoekservice. (Bij De Slegte in
Groningen lag nog een hele stapel van deze goochelboeken.) Een
boek voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

l

De laatste twee boeken zijn boeken voor de jongens en meisjes
welke meer willen dan in het boek "Magie met Martijn" staat, dus
voor de echte goochel-liefhebber.

Het zijn de boeken "SPECTACULAIRE KAARTTRUCS en SPECTA-
CULAIRE GOOCHELTRUCS", twee mooie goochelboeken waarin
door middei van kleurenfoto's met een zeer heldere tekst wordt
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uitgelegd hoe de trucs gemaakt en vertoond moeten worden. Het
z3jn twee boeken voor degene die zeker weet dat goochelen zijn of
haar hobby wordt. De boeken mogen op de boekenplank van een
goochelaar niet ontbreken.
De boeken zijn uitgegeven door : "REBO Productions iíi Lisse". Je
kunt ze bestellen bij de boekhandel, maar ik heb ze ook al zien
Iiggen in Witte boekhandels of Hallen, dus winkels waar ze boeken
ver beneden de prijs aanbieden. Je moet maar eens gaan kijken
wanneer je deze boeken wilt hebben.
(Deze twee boeken zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.)

Als jullie meer over goochelboeken willen weten of de ISBN-num-
mers van de bovengenoemde boeken moet weten kunneii jullie m3j
altijd schrijven.

Nog even de oplossing van het raadsel van vorige keer: In vreemde
landen moet je hem hebben, je maakt het met je voet, en in de
bergen ga je erover heen, de oplossing : "EEN PAS".
De volgende keer weer een raadsel of puzzel.
Zo, jongens en meisjes, dit was het! Allemaal de hartelijke groeten
en tot de volgende keer.

Jullie oom Henk.
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RUIMTE(VREES) IN EUROPA

Direct iia de Ruimte-ontmoetingsdag in Zwolle, wachtten er andere
ontmoetingen voor me in Moldavië.
Mijn vraag vooraf is deze keer nog nadrukkelïjker dan bij de vorige
bezoeken, namelijk: hoe zijn de ervaringen van 'Zwolle' te verenigen
met het gedachtengoed van onze geloofsgenoten in dat verarmde
Iand?

Een land dat als vroeger buitengewest van de USSR op cultureel
gebied ook weinig te bieden heeft ?
Eerder dan ik had gedacht raakte ík in Moldavië beland ín een dís-
cussie over 'liberale theologie'.
Tussen alle praktische problemen door (kleding-verdelen, projecten
ontwikkelen op medísch en onderwijskundig gebied) doemt altíjd,
en soms zeer heftig, de vraag op over de toelaatbaarheid van voor
hen nieuwe ideeën en inzichten op het gebied van geloof en leven.
Wat verder verwijderd van eigen haard verschílt het gesprek trou-
wens ook weinig van die welke we 'thuis' moeten voeren. Tot
vervelens toe helaas.
Wie zijn ogen hier de kost geeft hoeft er niet aan te twijfelen dat
vele 'zaken', zoals hoofddoekjes voor vrouwen, de onderdanigheid
van vrouwen en het collectieve denken, hier snel zullen veranderen.
Het is , voor mij althans, weerzinwekkend, om in alle armoede coca
cola, caballero en camel uitbundig reclame te zien maken. Tekenen
van de vrije, liberale ontwikkeling, volgens mijn Amerikaanse reisge-
noot.

De drie C's van die produkten hebben de C van het communisme
overwonnen. De C van Christus is ook hier net zo verborgen en
ongrijpbaar aanwezig als bij ons, zo is mijn voorzichtige conclusie.
Maar goed ook.

l

l

Een eerste begin

We hebben nog maar een pover begin gemaakt met de verkenning
van elkaars opvattingen. Op veel gebieden heerst er in mijn stand-
plaats Kishínev, ( bíjna een miljoen inwoners;) een chaos.
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Ook de gesloten gemeenschap van de Unie van Baptisten ontkomt
niet aan deze verwarring, hoe graag sommigen dat ook zouden
willen.

Veel verschillen tussen ons zijn terug te voeren op culturele ver-
schillen en we spreken nogmaals af, dat voor de nabije toekomst
nog beter in kaart ts brsngsn.
De invloed van de Hervorming is bij onze geloofsgenoten nauwelijks
te bespeuren.
Ze ervaren het daarentegen als een belediging wanneer ik ze betitel
als orthodoxe baptisten.
Het blijkt, dat we ondanks dezelfde naam, zeer verschillende opvat-
tingen met ons mee dragen, vaak ook gebaseerd op de grote ver-
schillen tussen de westerse en oosterse leefwereld.

Vrijheid

Toch willen we elkaar blijven ontmoeten, waarbij de hulpverlening
even wordt vergeten.
De vrijheid, in gebondenheid in Christus, moet genoeg zijn.
Je vastleggen op bijbelteksten is een verleiding die niet alleen in de
ontmoeting met oosteuropese geloofsgenoten alle leven kan vernie-
tigen.
De kans dat het misgaat zit er steeds weer in. Wie de verschillen
niet uit de weg gaat zal pijnlijke ervaringen voor alle betrokkenen
niet kunnen ontlopen.
Het is goed met elkaar aan de slag te gaan en van daaruit d ge-
sprekken aan te gaan. Die methode zou ook 'thuis' wel eens het
beste kunÏen werken.

Geen super-ge/ovigen

In Moldavië heb ik geleerd, soms door schade en schande, dat we
elkaar in Europa niet op een voetstuk moeten plaatsen.
Natuurlijk is de onderdrukking zwaar geweest en zijn er veel offers
gebracht. Maar een van de jonge mensen zegt, niet zonder reden,
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'Neem ons gewoon als mensen, die in diepste vvezen ín níets ver-
schillen van jullie: gelovig, maar soms ook zeer ongelovig.
Mensen gaan soms ook hier hun eigen gang , laten de ander links
liggen.

Soms, moet ik tegen ze zeggen, zijn jullie uitermate liberaal, omdat
er van gelijkwaardigheid, broederschap en vrijheid in evangelische
zin, niets of weinig is te bespeuren.
Het citeren van zoveel bijbelteksten verandert daar weinig aan.
De doorwerking van het evangelie in oost en west is blijkbaar ook
weer niet zo sterk aan cultuur gebonden.
Als de wereld een 'global village' is geworden, dan is Europa de
straat waar we elkaar nog regelmatig zullen ontmoeten.
Daarbij biddend en werkend, dat wel.

JAN AALDRING
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VAN HET BESTUUR.

Het is goed, dat er ook geregeld beíichten van het bestuur in het
blad RUIMTE opgenomen worden. Zo wordt iedereen een beetje
meer betrokken bij het proces waarin beleid ontwikkeld wordt,
zodat het ook een breed draagvlak kan krijgen.

Allereerst:

We zijn zelf heel tevreden over de laatste ontmoetingsdag, zowel
over het 'zoemen' en de aanbevelingen voor het beleid van RUIMTE,
alswel over het thema en de inbreng van ds. Nico ter Linden. Hijzelf
had ervaren, dat er een heel warme sfeer was van mensen, die heel
open stonden voor zijn verhaal.

Wat betreít het beleid van RUIMTE, en de betekenis van RUIMTE
voor de eigen leden, maar ook binnen onze Baptisten Gemeenschap
en daaraan gekoppeld de wijze waarop we onze P.R. zouden kun-
nen voeren, willen we twee aanbevelingen uitvoeren:

1 . Alle leden van RUIMTE wordt gevraagd, of ze er bezwaar
tegen hebben dat hun naam op een lijst komt, die ter beschikking
gesteld wordt aan de leden van RUIMTE. Het komt er dus op neer,
dat je naam dan bekend wordt bij je medeleden.
Op de ontmoetingsdag is namelijk gebleken, dat men wel behoefte
had om meer kontakt te hebben met medeleden van RUIMTE. Dat
hoefde dan niet per se in een regionaal (georganiseerd) verband,
maar zou ook heel goed persoonlijk kunnen plaatsvinden met bijv.
iemand uit de buurt. Vandaar de gedachte aan een ledenlijst, ter
beschikking van de leden van RUIMTE.
Aan de andere kant kunnen we ook begrijpen, dat sommigen er
(nog) moeíte mee hebben, dat hun naam op een voor meer mensen
toegankelijke lijst komt. Vandaar de mogelijkheid om te kennen te
geven niet op de lijst vermeld te worden.

2. We willen een brief schrijven naar de uniecommissie en naar
alle gemeenten, met wie wij kontakt hebben, waarin we het pro-
bleem aan de orde stellen van mensen, die aan de rand van de
gemeente terecht gekomen zijn, of de gemeente verlaten hebben.
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We willen op een voorzichtige manier de vraag stellen of het moge-
lijk is, dat RUIMTE naar die mensen wat te bieden zou kunnen heb-
ben.
We zijn ons bewust van de voetangels en klemmen, aan de andere
kant willen we zonder bedreigend te zijn toch ons bestaan aanwezig
en beschikbaar laten zijn binnen onze uniegemeenschap.

Tot slot van onze 'berichten':

l

I

I
l
l
l

I

De kollekte tijdens de viering van de ontmoetingsdag heeft f 539
opgebracht. Dit bedrag is inmiddels al gearrïveerd op de plaats van
bestemming!
Die bestemming is dit jaar heel konkreet een mevrouw met de naam
Malashoe, die na gevangen genomen te zijn geweest in Saoedi-
Arabië (omdat ze christen was) en na verbeurdverklaring van al haar
goederen, teruggestuurd is naar Eritrea.
Zij kan van dat geld een computercursus volgen in de plaats waar
zij woont om snel vveer een baan te kunnen krijgen en haar eigen
leven weer verder vorm te kunnen geven.
Heel konkreet, heel persoonlijk en ook 100% op de plaats terecht
gekomen, via een kontakt van Grieta Olijslager.
Zij is u erg dankbaar en ís al druk op zoek naar een goede cursus.
Zij laat u hartelijk groeten.

l

Piet Brongers, voorz.
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