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Dominee laat vibrators lustig zoemen
Evert Jan de Wijer nodigt
romanlezers uit om de Bijbel
opnieuw open te slaan. En
daagt theologen uit om de
moderne literatuur niet te
verwaarlozen.

‘D

Tekst: Jan Offringa

e moderne mens knielt
niet meer, hij léést; hij
leest het raadsel van zijn
ongevraagde bestaan.”
Met dit citaat van theoloog Miskotte
opent Evert Jan de Wijer zijn boek
God op het boekenbal, om vervolgens moderne romans in gesprek te
brengen met bijbelse verhalen. Een
waagstuk dat hem prima afgaat en
een speelse kruisbestuiving oplevert
(zie ook p. 28 e.v.).
Predikant De Wijer schrijft met
vaart en humor. Een vette knipoog
zit in het slothoofdstuk over Vijftig
tinten grijs van schrijfster E.L. James. Deze ‘porno voor mama’ ontlokt hem de ontboezeming: “Op
seksueel gebied hang ik graag de
tolerante dominee uit. (…) Laat,
wat mij betreft, duizend vibrators
zoemen! Als alle deelnemers er
een beetje aardigheid in hebben,
is het mij allemaal best. Al zou ik
het prettig vinden, mede vanwege
mijn nogal visuele instelling, dat
mensen dat soort ervaringen

Erik Borgman e.a.
In Liefde en
Rechtvaardigheid

Verloren, 165 blz.,
€15,-

Evert Jan
de Wijer
God op het
boekenbal
Skandalon, 208
blz.,, € 18,50

beperken tot hun slaapkamer of
sm-kelder en mij daar verder geen
deelgenoot maken.”
Met instemming volgt De Wijer
Kluun, als deze schrijver de antireligieuze dictatuur van de media
wil doorbreken in zijn essay God is
gek. Bij ‘de geharnaste atheïsten’
Pauw en Wittman won Kluun op
punten. Maar De Wijer kan niet
meegaan in een te harmonieus
en naïef hiernamaalsgeloof, dat
Kluun en anderen koesteren.
Dat zit ook in de anekdote over
een vrouw die ervan overtuigd
is ooit haar geliefden terug te
zien. “Zeker”, krijgt zij als reactie,
“maar ook die mensen waarvan

we helemaal niet hielden”.
In het gesprek met Tonio, het
indringende boek van A.F.Th. van
der Heijden over zijn verongelukte
zoon, komt de vraag naar God en
het lot ter sprake. De Wijer gaat
de pijn niet uit de weg en erkent
royaal dat het leven vol willekeur
zit. Toch blijft hij volhouden: “Het
leven is tragisch maar uiteindelijk geen tragedie. Tegenover het
leven als tragedie en het blinde
noodlot als laatste verklaring voor
alles wat een mens overkomt,
meldt zich God (…) die de hele
wereld in zijn hand houdt. God en
lot staan uiteindelijk diametraal
tegenover elkaar.”

.

Marga Klompé wilde ‘goed werktuig’ zijn
“Beëdiging in de Tweede Kamer. Dit moment
zal mij bij blijven. Hoop dat God mij de kracht
geeft om mijzelf te blijven en in deze sfeer iets
uit te dragen van Liefde en Rechtvaardigheid.”

Met deze notitie, gedateerd 12 augustus 1948,
opent Marga Klompé (1912-1986) haar ‘Dagboek 1948-1949’. Het dagboek, dat in deze
uitgave integraal wordt gepubliceerd, biedt
in korte notities inzicht in haar vele beslommeringen en besprekingen. Ze vindt haar werk

als parlementariër belangrijk en boeiend, maar
maakt amper woorden vuil aan haar rol als
vrouw. Wellicht mede daarom werd zij in 1956
Nederlands eerste vrouwelijke minister. Haar
katholieke geloof was een voortdurende bron
van inspiratie. “Veel gebeden”, noteert ze in
haar dagboek. En: “Zal ik een goed werktuig
zijn? (...) Apostolaat en Gods Rijk in alle harten
zal het devies zijn.” Bezieling en politiek kunnen dus tóch samengaan. (JvH)
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Kort Recensies
Antoni Folkerts &
Heinz Kimmerle
Heer Bommel in Afrika
Auteur en tekenaar Marten Toonder walgde van het protestantisme van zijn jeugd. Hij was “erg
gelovig, maar niet in christelijke
zin”. De auteurs, filosoof en Afrikakenner, zien veel overeenkomsten tussen Toonders universum
en het Afrikaanse animisme: “Wie
B(ommel) zegt, kan ook A(frika)
zeggen.”
Garant, 111 blz., € 20,Jos de Heer
Jezus’ geestkracht wereldwijd
Vierde en laatste deel van een
commentaar op het evangelie
volgens Lucas en het bijbelboek
Handelingen, van dezelfde Lucas.
De Heer schrijft met kennis van
zaken, even toegankelijk als
spiritueel. Zo maakt hij de oude
woorden nieuw.
Skandalon, 816 blz., € 54,50
Maarten den Dulk e.a. (red.)
Verlegen om ene goed woord.
Onderweg met Gerrit de Kruijf
Gerrit de Kruijf (1952-2013) was
hoogleraar christelijke ethiek aan
de Protestantse Theologische
Universiteit. Wetend van zijn
ziekte boden vrienden en collega’s hem enkele maanden voor
zijn dood deze bundel aan. Over
aanspraak, argumenten, adviezen
en het gesprek in ethiek, kerk en
publiek debat.
Boekencentrum, 176 blz., € 17,50
Martine Buitink
Als een weg door werelden
Aan het kloosterleven van Martine Buitink (1939) kwam een einde
toen ze in de jaren ‘60 deel ging
uitmaken van een religieuze communiteit van mannen en vrouwen.
Ze werd uit de congregatie gezet.
Maar haar franciscaanse leven
zette ze energiek voort. Deel 36 in
de reeks MemoReeks met ‘verhalen uit het katholieke leven’ levert
wederom een boeiend tijdsbeeld.
Valkhof Pers, 208 blz., € 18,50

‘Ik ben soms tot tranen
geroerd door het licht’
“Dit dikke boek is me echt
dierbaar, als een soort
bijbel, een openbaring
voor mij. De analyse van
het licht in het werk van
Rembrandt is fenomenaal”, zegt Cornelis
Maarten Corbijn van Willenswaard (1959), beter
bekend als fotograaf/
filmmaker/schrijver
Corbino.

‘D

Henri Alekan
Des Lumières et
des Ombres
Ed. du Collectionneur, 1996,
antiquarisch

Corbino: “Ik ben zelf ook een donkere fotograaf.”

e beroemde Franse cineast Alekan
beschrijft hoe je (kunst-)licht
kunt maken, hoe je ieder shot duiding en diepte kunt geven door te
spelen met licht. Celluloid is veel strenger
dan ons oog, dat is maar een allemansvriend. De kunst is om die beperking van
gevoeligheid van film in iets geweldigs om
te zetten. Alekan, in 2001 overleden, legt
aan de hand van veel voorbeelden uit waar
het licht in het beeld nu feitelijk vandaan
komt, zoals ook bij Rembrandt met zijn
vele donkere partijen. Mijn fascinatie voor
beeld heeft te maken met het feit dat ik tot
mijn zesde jaar ziek ben geweest. Ik kon
niets anders doen dan plakken, knippen
en kijken. De historische en bijbelse etsen
van de tekenaar Isings zijn op die manier
in mijn geheugen gegrift. Als ik ze zie,
ben ik soms tot tranen toe geroerd, zoveel
doet het met me. Op de pastorie van mijn
ouders ben ik in een zwartwit wereld
opgegroeid met allemaal donkere meubels
in huis. Ik ben zelf ook een donkere fotograaf, een beetje een rare fotograaf want ik
gebruik nooit flitslicht en ook geen statief.
Maar wél zogenaamd ‘continu-licht’, als
op een filmset. Jammer genoeg ben ik het
boek momenteel kwijt.” (Cees Veltman)

Een kostbaar testament
“We hebben geen kennis van de dood anders
dan levenskennis. Daarom: de dood van dichterbij. Je loopt eromheen. Je nadert hem.
Maar je kent hem niet. Een heeft hem gekend, maar die heeft er niet veel over verteld.
Hij ging er niet dieper op in. Hij kwam er met
een nieuwe leven uit. Wat het was om dood te
gaan en dood te zijn, vond hij blijkbaar niet de
moeite waard.”
In februari 2012 bleek theoloog Gerrit de Kruijf
te lijden aan een hersentumor. Bijna zestig
was hij toen. “Achteraf, nu ik gebroken ben, zie
ik scherp hoe vitaal ik me voelde en heimelijk
dacht op mijn 60ste zo ongeveer halverwege
te zijn”, schrijft hij in deze notities die hij in de

eerste maanden na de fatale diagnose maakte.
De Kruijf had gehoopt op een verlenging, maar
overleed in januari van dit jaar. Hij werd getroost door poëzie en Psalmen. En door zijn geloof. Hij getuigt: “Ik heb in mijn leven de handen
vol aan de dood, maar in de hoop op leven.” Een

kostbaar geschrift. (JvH)
Gerrit de Kruijf
De dood van dichterbij
Boekencentrum,
76 blz., € 12,50
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