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Omarmde
onzekerheid
Het bestaan is kwetsbaar. Niets is
zeker. In dit nummer van Kerk in Den Haag gaat het
over onzekerheid. Niet als een negatief begrip,
eerder positief. In de zin van: onderweg zijn,
worden, vertrouwen en hopen.

ACHTERGROND

A

LS DE BLAADJES VAN DE BOMEN

vallen is één ding zeker: dat het
onzeker is ofje zult meemaken
dat je in het voorjaar weer jong en fris
groen zult zien. Niemand weet zeker
of hij morgen nog leeft. Dat is misschien een nare gedachte. Maar vooral
is het zo'n existentieel gegeven dat je
dat het beste maar kunt accepteren.
Anders heb je geen leven.
Misschien moetje de onzekerheid niet
alleen accepteren, maar zelfs omarmen. Het kwetsbare bestaan is per definitie ongewis. Wie daartegen vecht,
leeft vanuit de angst. Maar als je levenshouding is: 'ik zie wel wat er gebeurt', kan dat een bevrijding zijn. Behalve vervelende kunnen er dan ook
onverwacht mooie dingen gebeuren.
In dit nummer van KDH staan daar
voorbeelden van. Pionieren, dwalen,
zelfs verdwalen, geen huis en meubels
hebben - en dan komt er iets bijzonders op je pad. Genade.

Manna voor één dag
Als ik aanbiedingen 'twee halen één
betalen' zie, speelt altijd weer het dilemma op: hoeveel sla ik in? Ga ik inderdaad, zoals een supermarkt aanmoedigt, hamsteren? Of vertrouw ik
erop dat er weer een nieuwe aanbieding komt, voordat mijn voorraad op
is? Dat vraagstuk wordt al in de Bijbel
besproken in het verhaal waarin het
volk Israël manna voor één dag krijgt.

Zodra men - uit angst, want je weet
maar nooit - het brood dat uit de hemel viel ging vergaren en bewaren, bedierf het. Geen zorgen voor de dag van
morgen. Vertrouw op God.

Waarom zou mij dat
nfét overkomen?
De franciscaan en hoogleraar franciscaanse spiritualiteit en theologie Theo
Zweerman (1931-2005) introduceerde de
term 'het verzekeringssyndroom'. Hij
erkent dat we in onze westerse samenleving niet ontkomen aan sommige verzekeringen. Wie die niet afsluit, brengt
zijn medemens in ernstige moeilijkheden, schrijft hij. Toch blijft voor hem 'de
vraag of wij moeten meedoen met de
zucht naar steeds verder reikende verzekering en veiligstelling'. Want zijn
we ooit veilig? In plaats van je verregaand te verzekeren en verontwaardigd
te zijn als jou toch onheil treft, kun je
beter erkennen dat het bestaan wankel
is. Niet je afvragen 'waarom moet mij
dat nou overkomen?' maar: 'waarom
zou mij dat niét overkomen?'.
Een redactielid vertelde hoe ze in haar
werk soms moeders krijgt die een
coach zoeken voor hun puber of adolescente zoon of dochter 'omdat hij/zij
zo onzeker is'. Ze zei: 'Wat is het probleem? Is dat niet normaal dan? Het te-

Blaadjes op het Lange Voorhout.

kent onze samenleving dat onzekerheid gezien wordt als ongewenst.'
Een ander redactielid noemde dit motto van de Tsjechische schrijver en politicus VáclavHavel (1936-2011): 'Kies het
gezelschap van degenen die de waarheid zoeken, maar ren weg van degenen die haar gevonden hebben.' En iemand anders citeerde Romano Guardini, de in 1968 overleden priester-filosoof: 'Niets is ons gegeven op de wijze

in 1948) van de dichter Roland Holst
op, met name deze strofe:
Wij zijn maar als de blaren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind-

MARGOT

C. BERENDS

Hamsteren
of vertrouwen
van zekerheid, alles op de wijze van het
begin, het onderweg zijn, het worden,
het vertrouwen, de hoop, de vraag.'
Ten slotte stuurde een redactielid het
gedicht Zwerversliefde (gepubliceerd

Inslaan, want je weet maar nooit.

Frank Mulder over
'de drang naar perfectie'

Godfried Bomans:
teloorgang van katholieke zekerheden
Godfried Bomans (1913-1971) was in zijn tijd een katholieke beroemdheid. Hij schreef
zestig boeken, tal van artikelen voor dag- en opiniebladen en was op radio en tv (onder
andere als de eerste sinterklaas). In een brief uit 1968 aan vriend A. van Roon schreef hij
dat 'geen vernieuwing in de katholieke kerk mij te hoog gaat en ik met name de ontwikkeling in het celibaat met voldoening gadesla'. Toen Bomans dit noteerde stond het verplichte priestercelibaat ter discussie. In dat jaar verscheen In de kou: over hun roomse jeugd
en hoe het hun verderverging, waarin hij openhartig discussieert met geestverwant Michel
van der Plas over de teloorgang van katholieke zekerheden. In de Maranathakerk geeft
Paul Casparie een voordracht over Bomans in het licht van de actualiteit.
WOE. 21 NOV. 14:30-16:30

De blaadjes die ik noemde in mijn eerste zin, schreeuwen erom om gekoesterd te worden. De nog groene die aan
de bomen zitten, én de dode, dorre,
warm-oranje d ie inmiddels op de
grond liggen.

Kunstmatige intelligentie, biogenetische vernieuwingen, robotisering: steeds meer techniek zou erop gericht zijn om ons niet alleen te
helpen maar ook te verbeteren. Voorstanders
van vernieuwing spreken van vooruitgang. Zijn
daar kanttekeningen bij te plaatsen? Volgens
Frank Mulder, boekenschrijver en journalist
voor dag- en opiniebladen, bieden verhalen over
bijvoorbeeld de 'Doos van Pandora' en 'Toren
van Babel' diepe existentiële wijsheden. Hij verkent 'onze drang naar perfectie' en vertelt over
denkers als Ellul, C.S. Lewis en Tao.
MA. 5 NOV. 19:30-21:15
TRIUMFATORKERK.

U. € 7. CHRISTUS

ÛRG./OPGAVE: DEZINNEN.NL

Spelen op zeker: lezingen over
genen, gezondheid en geluk

De Kloosterkerk wijdt twee avonden aan het onderwerp
'genen, gezondheid en geluk'. Eerst met een discussie tussen twee hoogleraren, Martina Cornel (geneeskunde) en
Matthias Smalbrugge (Europese cultuur en christendom).
Het is intussen mogelijk om in de baarmoeder het DNA
van embryo's aan te passen, zodat aangeboren afwijkingen of ziektes zich niet ontwikkelen. Die mogelijkheid
roept ethische en godsdienstige vragen op. Is het vooruitgang? Wordt leven zinniger en volmaakter als we de onzekerheid van onvolmaaktheid bestrijden?
De tweede avond is een lezing door prof. Aad Tibben. Hij vertelt wat huidige kennis van de genetica te zeggen heeft over
onze gezondheid in de toekomst. En welke gevolgen dat kan
hebben voor ons denken over levensduur en -vervulling.

U.
DONDERDAG

8 EN 15 NOV, 20:15-22

U. € 5.
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Conferentie over
religie en wetenschap

De zeggingskracht van
christelijke tradities

Is er een relatie tussen religieuze en wetenschappelijke kennis? Kan spiritualiteit bijdragen aan
gesprekken over bijvoorbeeld ethiek, gender en
milieu? Die vragen staan centraal bij de jaarlijkse Interfaith Conference, een initiatief van Initiatives of Change, het internationale studentenpastoraat en het Haags studentenpastoraat. Prof.
Cees Dekker, deskundige op het gebied van nanotechnologie, geeft een lezing. Daarnaast kunnen deelnemers gedachten uitwisselen bij 'dialoogtafels' en in een 'levende bibliotheek' met
verhalenvertellers. De voertaal is Engels. Dekker
spreekt en schrijft regelmatig over het snijvlak
van wetenschap en religie.

Hebben eeuwenoude christelijke tradities nog
zeggingskracht? Stephan van Erp, rooms-katholiek theoloog, filosoof en hoofddocent systematische theologie (KU Leuven), stelt deze vraag in
zijn lezing centraal.
Do. 15 NOV. 20-22 U. DUINZICHTKERK. 0RG.
DEZINNEN.NL, CHRISTUS TRIUMFATORKERK,
DUINZICHTKERK.

Maand van herdenken met lichtjes en stilte

ZA. 17 NOV. 10 U. € 5/10 (MET LUNCH).
INTERNATIONAL lNSTITUTE OF SOCIAL STUDIES,
KORTENAERKADE 12. OPGAVE:
IOFC.NL/INTERFAITH-CONF-2018

Rond 1 en 2 november, met Allerheiligen en Allerzielen, worden overal ter wereld overleden dierbaren herdacht. In veel kerkgebouwen klinken zondag tijdens de viering de namen van de overledenen. Op vrijdag 2 november (Allerzielen) zijn verscheidene kerken geopend om een kaarsje
aan te steken, naar muziek te luisteren, in gesprek te gaan, stil te zijn. Voor alle kerkadressen
en tijden, zie: kerkindenhaag.nl.
Op de begraafplaatsen St. Barbara en St. Petrus Banden is op 2 november 16-17:30uur een katholieke mis, met brandende fakkels en muziek van Vocaal Ensemble Casuquo. Zondags november is in Den Haag een herdenking voor vluchtelingen die aan Europese grenzen zijn omgekomen. Ook daar zijn kerkelijke organisaties bij betrokken. Info op allerzielen.eu.

Waarom christenen op Trump stemmen
Miljoenen Amerikanen geloven dat Donald Trump zijn presidentschap dankt aan zeven goddelijke ingrepen. Hoe kan dat? Godsdienstwetenschapper en religiejournalist Robin de Weverschrijft voor Trouw
over deze groep. Hij ontdekt en duidt kerkelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten die volgens hem
ook in Nederland in opkomst zijn. Bijvoorbeeld de vermenging van religie en nationalisme, maar ook
de steeds moeizamere omgang met waarheidsvragen. Kun je nog een debat voeren als politiek een stammenstrijd wordt en opponenten zich opsluiten in een eigen ideologische wereld? Lezing en gesprek.

Islamitisch erfgoed
in Gemeentemuseum
Dat het culturele erfgoed van Europa ook islamitisch is, bewijst de expositie 'Glans en Geluk' in
het Gemeentemuseum. Aan de hand van zo'n
driehonderd voorwerpen presenteert het museum de ornamentiek van islamitische kunst (in
Europa) uit de periode 900-1900. Daarnaast
brengen schrijvers, koks en musici een ode aan
het zintuiglijke karakter van de objecten uit de
collectie. Tot maart 2019.

ZA. 17 NOV. 15 U. € 7. HOUTRUSTKERK.

Iemke Epema: geloof
een realistische optie?
De Canadese socioloog Charles Taylor staat bekend om zijn publicaties over secularisatie en
'het zelf'. Zijn vraag is of geloven nog een realistische optie is. Iemke Epema is gepromoveerd op
het werk van Taylor en heeft dat in relatie gebracht met het denken van de Nederlandse theoloog Erik Borgman en anderen. Haar lezing is
onderdeel van een serie waarbij wordt ontdekt of
een gelovige levenshouding mogelijk en existentieel verrijkend is.
MA 12 NOV. 19:30-21:15 U. € 7. CHRISTUS
TRIUMFATORKERK. 0RG./OPGAVE: DEZINNEN.NL

Nieuw kerkjaar:
Lucasevangelie
Elke evangelist legt andere accenten op het leven van Jezus.
Wat is het eigene van het Lucasevangelie in vergelijking
met de andere evangeliën? Inleiding door dr. Nico Riemersma. In de protestantse kerken staat in het nieuwe kerkelijke jaar (vanaf 2 december) dit
evangelie centraal.

Diensten aan Zee viert jubileum
Dit jaar bestaan de 'Diensten aan Zee' in de Scheveningse Bethelkerk veertig jaar. Initiatiefnemer en
organist Sander van Marion bedacht de liturgische formule als alternatief op 'de (reformatorische) eredienst waar soberheid vele jaren troef was'. Bij de diensten klinken gitaren, violen, drums, orgels, noem
maar op. Jubileumviering met organist Sander van Mar ion, het Concert Choir van de Amerikaanse Kerk,
trompet en bugel. Hapjes en drankjes na afloop.
Zo
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NOV. 17 U.

Do. 29. Nov. 20-22 u. BOSBESKAPEL. OPGAVE: 325 1599
N.RIEMERSMA@PLANET.NL

advertenties

DOE MEE!

op facebook.com/kerkindenhaag
Deel nieuws en opinie over (een) kerk, zingeving,
cultuur. Blijf op de hoogte van nieuwe stukken op
kerkindenhaag.nl.

Reinboud Schoemaker,
LETSELSCHADEADVOCAAT

Uw letsel mijn zorg

Abonnement op KDH?
• Maandelijkse portie inspiratie
op de deurmat.
• 10

070 - 40 43 34 6
ADVOCAAT@REINBOUDSCHOEMAKER.NL
WWW.REINBOUDSCHOEMAKER.NL

nummers voor€

19,50.

Opgave: info@kerkindenhaag.nl
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Irene Kap inga gaf haar vaste baan op

'Juist als ik loslaat, komen de mooiste
dingen op mijn pad'
INTERVIEW Irene Kapinga gaf haar baan op voor een ongewis bestaan als begeleider van wandeltochten. Ze heeft er geen moment spijt van gehad.
'Ik geef me over aan angst en onzekerheid en ben een tevreden mens.'

W

ELKE LEASEAUTO MAG JIJ?

Hoeveel bonussen heb je
gekregen? Wanneer gaan
we de aandelen verkopen? Ooit waren het vragen waar Irene Kapinga
(53) de dag wel mee doorkwam. Ze
werkte bij grote beursgenoteerde bedrijven als Wolters Kluwer en KPN
en was gewend aan 'geld dat tegen
de plinten omhoog spatte'.
De wereld van het grote geld bleek

'Nooit eerder
zo'n ontspannen
dag gehad'
niet die van Kapi nga en ze stapte
over naar de kinderopvang, waar ze
als manager verantwoordelijk was
voor 'human resource', bedrijfsvoering, inkoop, huisvesting en ICT. De
combinatie van overmatige inzet op
haar werk en de intensieve zorg voor
haar twee kwetsbare kinderen leidde ertoe dat Kap inga twee jaar geleden 'van de ene op de andere dag omviel'.
Nu zegt ze: 'Ik ben mezelf gewoon
kwijtgeraakt, heb niet voor mezelf
gezorgd.' Kapinga leed aan een
burn-out, die ze aanvankelijk dacht
in tien dagen te kunnen overwinnen. In plaats daarvan gaf ze zichzelf toestemming 'in het zwarte gat
te vallen' en huilde ze onafgebroken, een week lang. Een depressie
sloeg toe en Irene Kapinga duikelde
diep de afgrond van haar eigen angsten en onzekerheden in. 'Ik kende
mijn eigen kracht niet meer, ik zag
alleen maar zwakte. Ik wist ook niet
meer wat ik leuk vond.' Eén ding

wist ze wel: 'Ik wil de Camino gaan
lopen.'

Bed en warme douche
'El Camino de Santiago', de beroemde
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, wierp Kapinga terug naar het
basale niveau van leven bij de dag. Het
werkte louterend. 'Ik heb geleerd te
genieten van het heel kleine. Een bed
en een warme douche na een dag met
regen. Een dak boven je hoofd.' Dat
genieten was niet vanzelfsprekend.

'Als calvinistisch meisje houd ik graag
de controle. Alles doen wat je moet
doen, keurig binnen de lijntjes lopen.
Vooral niet genieten.' De tocht zette
alles in een ander daglicht. 'Het bracht
me in contact met mezelf, met wat ik
echt nodig heb.'
Dat is niets anders dan liefde. 'Ik denk
dat het daar over gaat. Liefde van de
ander, maar ook liefde van mezelf.
Mijn allergrootse verlangen is contact
met de bron in mijzelf. Het verlangen
om vanuit aandacht en vertrouwen te

leven. Aandacht voor andere mensen,
voor de natuur, voor mijzelf.' Dat zulke inzichten komen door voor een leven zonder ingebouwde zekerheden te
kiezen, neemt Kapinga voor lief. 'Onzekerheid is een groot thema, ik word
af en toe bevangen door angst en onzekerheid. Juist door me eraan over te
geven en de regie los te laten, ben ik
weer een tevreden en gelukkig mens.
Meestal.'

Verdwaald
Inmiddels begeleidt ze wandelreizen
en broedt ze op plannen om als coach
andere mensen een zetje in de goede
richting te geven. Rode draad daarbij

is het laten vieren van de teugels. 'Juist
als ik loslaat, komen de mooiste dingen op mijn pad.' Zoals tijdens de
wandeltocht waarbij Kapinga en haar
groep 'vijfentwintig keer verdwaalden'. 'Ik was iets minder gefocust en
het werd een mooie route. We hebben
enorm gelachen.' Een dame meldde in
veertig jaar wandelen nog nooit zo'n
ontspannen dag te hebben gehad.
Zulke ervaringen doen Irene Kapinga
geen moment" terugverlangen naar
projectbegrotingen en tevredenheidsonderzoeken. 'Groter dan dit wordt
het niet. Het grote zit in het kleine.'
MATTHIJS

TERMEER

Het gros weet het zeker:

Er is leven

na de dood
ACHTERGROND Ooit was het ge-

loof in een leven na de dood voorbehouden aan religieuze mensen.
Het lijkt erop dat daartegenwoordig ( ook of vooral?)in buiten-kerkelijk Nederland geen twijfel
meer over bestaat.
ot in de jaren vijftigkregen de
meeste Nederlanders een protestantse of katholieke begrafenis. Bij de uitvaart lag de nadruk op
vastomlijnde liturgische formules, en
doctrines legden het lot van de ziel
vast. We zouden God loven aan zijn
troon, in het hellevuur creperen of na
een wasbeurt in het vagevuur alsnog
naar wit licht gaan. Dat was ooit.

T

Applaus
Een groot onderzoek onder leiding
van antropoloog Eric Venbrug wijst op
een historische ommekeer. Het geloof
in de ziel is niet verminderd, maar de
ziel is verhuisd naar onze eigen belevingswereld.
We doen vaak net of overledenen bij
hun uitvaart aanwezig zijn. Een

atheïstische kennis van mij sprak zijn
overleden vrouw persoonlijk toe: 'Ik
weet datje hier bent.' Alsof helderzieners als Derek Ogilvie, met prime time
op tv, hem dat in de mond gelegd hadden. De familie van die kennis gaf
Ansje zelfs applaus - haar sterrenstatus kon toch niet onder doen aan die
van André Hazes of de overledenen
vanMH17?

'Ik weet dat
je hier bent'
Doden begraven met gebeden voor
hun zielenheil? Welnee. Het woord
'huldiging' doet meer recht aan de
huidige beleving. We prijzen overledenen alsof ze een wedstrijd gewonnen
hebben en de tijd voor een carrièreswitch is aangebroken.

Energie
Een enquête op kerkindenhaag.nl bevestigt dat het geloof in een nieuw leven breed gedragen wordt. We laten
religies minder vaak invullen hoe we

De tijd van voorgoed afscheid nemen is straks misschien definitief voorbij.

dat leven voor ons zien. Zo zegt een katholiek: 'We blijven bestaan als de
kracht van een mooie herinnering.
Maar die kracht is reëel. Noem het
geest of ziel.' Een humanist met protestantse wortels verklaart: 'Alles bestaat uit energie. Na het aardse leven
verlaten mensen en dieren het lichaam. Ze keren terug naar de dimensie of sfeer van waar ze ooit kwamen.'
De antwoorders hebben elk hun persoonlijke theologie: 'Ik heb een bijna
dood-ervaring gehad', 'Ik geloof dit op
grond van de Heilige Schrift', 'Bij een
uitvaart kreeg ik een mystieke ervaring', 'De mens is geschapen naar
Gods beeld en gelijkenis - God is overal'.

Zelfs wie een spiritueel leven ontkent,
wil als ziel door de dood gaan. En dat
kan! Apps als SafeBeyond, GhostMemo of MyGoodbyeMessage verzamelen het leven lang berichten, geluidsopnames en filmpjes, die de gebruiker

Het maken van
een ziel kost veertig
tot negentig euro
heeft uitgewisseld of ingestuurd. Dierbaren kunnen die desgewenst tot 25
jaar na iemands dood ontvangen. Of
wil je een praatje houden bij het huwelijk van je achterkleindochter? Alvast

haar kinderen condoleren? Dat gebeurt trouwens al: de app-bedrijven
groeien harder dan uitvaartondernemingen. Het maken van een ziel kost
veertig tot negentig euro.
Laten we nuchter erkennen dat niemand weet wat er na de dood gebeurt.
Wekunnen hoogstens hopen herinnerd
te worden. Het liefst als geliefde wezens
die iets goeds of moois van zichzelf
overgedragen hebben. Wie wil niet bezielen -een ziel zijn? Met dat verlangen
branden zelfs degenen, die het hiernamaals een troostrijk verzinsel vinden,
kaarsjes voor hun dierbaren.
ROBERT

REIJNS

