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Redactioneel bij ‘Woede’

De emotie ligt dicht aan de oppervlakte in deze editie van 

Contextuele Berichten, zoals onmiddellijk te zien is aan de 

foto’s die Marleen Berg ook deze keer weer aanleverde.

Woede is er in vele vormen en in dit nummer wordt dan 

ook een breed spectrum besproken. Als we facetten over 

het hoofd hebben gezien, laat het ons weten. Wellicht ont-

staat er dan op termijn een editie met de titel ‘nóg bozer!’

Voor nu hebben we gekozen voor de onderdrukte woede 

zoals die zich kan voordoen in een kerkelijke gemeente en 

een voorbeeld van explosieve woede, in dit geval in een 

instelling. Daarnaast is er de bespreking van de woede van 

Achilles: over de gevolgen van het uitblijven van passende 

zorg voor militairen. De rubriek ‘Uit de kast’ brengt ons 

bij het con$ict in Noord-Ierland. In alle artikelen klinkt de 

vraag: wat zit er achter die woede? Verdriet, machteloos-

heid, geleden onrecht? Op dat laatste denkt Nel van Doorn 

vanuit haar persoonlijke ervaring door en zij raakt daarbij 

ook aan het verhaal van Job. Paulien Couvée bespreekt 

een ander bijbels verhaal: wat leren we van Jezus’ woede? 

Opnieuw Aangesproken biedt ons weer een helder kader 

van waaruit we verder kunnen denken (of op terug kunnen 

grijpen).

Tot slot was er bij sommigen wellicht enige woede (of ten-

minste lichte irritatie) toen bleek dat we vergeten waren in 

het zomernummer de foto en de namen van de geslaagde 

cursisten van de leerjaren 2017-2019 te plaatsen. Onze ex-

cuses daarvoor! Deze keer is er alsnog een plek voor deze 

afgestudeerden en feliciteren wij hen graag langs deze weg.

Met dit stormachtige nummer gaan wij de herfst in. 

Mendie Hofma

Inhoud
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OPNIEUW AANGESPROKEN

Leer boosheid 
‘relationeel’ lezen en het 
wordt constructief!

boos?’ En ga op zoek naar de betekenis van een 

uiting van woede: wat gee1 iemand door boos te 

worden, welk (relationeel) onrecht wordt daarmee 

aangekaart / zichtbaar gemaakt? Of, keerzijde: op 

welk destructief recht leunt iemand door zich zo 

sterk af te bakenen? 

In ons contextuele denken over omgaan met 

woede en boosheid zien we de he3oom in het 

besef dat het relationeel-ethisch tot actie aanzet. 

Boos-worden voert in eerste instantie richting 

Om erin te komen

Woede (de emotie) of boosheid (het fenomeen) 

– we gebruiken de begrippen min of meer als 

synoniemen – is contextueel bezien een krach-

tig signaal van relationeel onrecht. Het hee1 

met zelfa3akening te maken. Je wordt boos als 

iemand over jouw grens heengaat, je integriteit 

schendt, of, krachtens loyaliteit, een grens over 

gaat in bejegening van een voor jou belangrijke 

ander. Vraag is dus altijd: ‘voor wie word je zo 
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