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Goudmijntjes 

Het is belangrijk en heel interessant om meer te weten over het geloofsleren van mensen. Hoe 
worden mensen gelovig of ongelovig, wat verandert er op dat gebied in de loop van hun 
leven? Welke omstandigheden en welke mensen zijn van invloed op de groei en de 
wijzigingen in het geloof? Ik kan daarvoor studie maken van ouders die hun kinderen “iets 
van het geloof” proberen mee te geven, zoals hedendaagse ouders dat vaak bescheiden en 
voorzichtig onder woorden brengen. Ik kan kijken naar godsdienstonderwijs op scholen en 
naar de geloofsoverdracht door catecheten en pastores. Word je daar nu gelovig van en hoe 
werkt het eigenlijk? Als we om ons heen kijken zien we dat gelovig zijn, - worden en het wel 
of niet blijven uitermate onberekenbaar is. We weten niet goed wat van invloed is op gelovig 
of ongelovig zijn of worden. De essays van de wedstrijd voor de lezers van Volzin zijn wat 
dat betreft goudmijntjes. Mensen in hun derde levensfase die terugkeken, nadachten over wat 
ze (mee)kregen en wie ze ontmoetten, afwogen wat van waarde was maar ook wat hen 
beschadigde en belemmerde. Ik heb de redactie van Volzin - en via hen de inzenders voor de 
wedstrijd persoonlijk - gevraagd de essays te mogen lezen. Ik mag ze gebruiken voor nader 
wetenschappelijk onderzoek en doe hier alvast verslag van een aantal zaken die mij opvielen. 

Schrijven als ordenen en opruimen  

In de essays worden opmerkingen gemaakt over het proces van schrijven en over het effect 
dat het op deze manier terugkijken op je leven en je geloof heeft. Half Nederland is bezig een 
boek te schrijven, velen houden voor kortere of langere tijd een dagboek of blog bij  en 
sommigen schrijven zelfs nog brieven. Schrijven doet wat met mensen en dat blijkt ook uit de 
essays. Een mevrouw zegt dat zij eerst een tijd heeft rondgelopen met de vraag of ze wel of 
niet mee zou doen. Toen is ze er voor gaan zitten, heeft het in een twee weken durend proces 
opgeschreven en achteraf  was ze opgelucht. Omkijken was in een aantal opzichten pijnlijk 
maar het nadenken over en ordenen van het verleden werkte als een soort schoonmaak. 
Achteraf had het haar goed gedaan.  
De essays zijn typische  life–documents. In het vertellen over hoe het was en hoe het 
geworden is, ordenen mensen wat er in hun leven gebeurde en wat daarin belangrijk was. Het 
zijn niet alleen de feitelijke verhalen over hoe het ging en hoe het leven is verlopen. In het 
vertellen maar ook in het weglaten waarderen de schrijvers hun levens, ze geven al 
vertellende zin en betekenis. De filosoof Ricoeur liet zien dat wij onze identiteit construeren 
door over onszelf te vertellen. Op een gelegen moment maken we een verhaal over onszelf en 
middels het verhaal vertellen we wie we zijn. We geven aan waar de plot zit, waar het bij ons, 
op dat moment maar vooral ook terugkijkend, om draait. In de essays van de wedstrijd 
Bewaren of wegdoen gaan de plots over wat je van je geloof wilt bewaren en wat er 
terugkijkend weg kon of alsnog waardeloos geworden blijkt. De schrijvers construeren hun 
geloofsidentiteit, geven ons daar inzicht in en dat leert ons iets over wat het betekent 
(on)gelovig te zijn, te worden en te blijven.  



Geen offertheologie 

De schrijvers zijn Volzinlezers. Dat is een speciaal publiek, veelal hoog opgeleid, goed op de 
hoogte van wat er in Nederland en de wereld aan de hand is, mensen met een mening en 
mensen die weten wat ze willen. Onder de inzenders zijn opvallend veel theologen, bijna een 
kwart van alle deelnemers deden op de een of ander manier een theologische studie. Er zijn 
mensen (mannen) die na de middelbare school theologie gingen studeren maar de 
meerderheid deed dat later in het leven, onder invloed van de tijdgeest, Vaticanum II en de 
theologische vernieuwingen in de protestantse kerken.  
De schrijvers karakteriseren hun opvoeding, ergens in de jaren tussen 1920 en 1955  als 
traditioneel, vast en orthodox en soms als massief. Er zijn mensen die hun jeugd als akelig 
beleefden en mensen die zich hun opvoeding als warm en vreugdevol herinneren. Er is veel 
wat mensen achter zich willen laten en de dogmatische, vaste en vaak als bekrompen beleefde 
kant van geloof van hun jeugd hoort daar bij. Verrassend was het aantal keren dat de afkeer 
van de verzoeningsleer onder woorden werd gebracht. Er zijn heel veel woorden waarmee dit 
dogma aangeduid en uitgelegd kan worden en die worden allemaal gebruikt: erfzonde, 
verzoenend lijden, verlossingsleer, verlossingstheologie, verlossing door het kruis, 
genoegdoening, offer en nog allerlei varianten daarop.  

En van de ‘vaste overtuigingen’ zeg maar ‘de leer’, die mij is overhandigd? Laat ik er 
tenminste één noemen die voor mij is verdwenen en wel deze: dat Jezus omwille van mijn 
zonden gestorven is. Dat er een God zou bestaan die zich oneindig beledigd voelde en daarom 
genoegdoening eiste. Daar kan ik niets mee. Wanneer ik God open ruimte mag noemen, dan 
zie ik tenminste wel één mens die de opdracht om mens te zijn heeft volbracht en die mens 
mag en kan ik dan ook Leidsman noemen. 

En de verlossing door het kruis? Het bloedig offer heeft me altijd tegengestaan; Jezus
is voor mij de mens, die liefde uitstraalt en mededogen..Hij is het kind van Kerst en de mens 
van Pasen, in wie hoop en vernieuwing gestalte krijgen.. Een tegenkracht in een 
verschrikkelijke wereld. 

Jezus is dus de vooral de mens aan wie wij kunnen zien hoe het leven geleefd kan worden. 
Dat de verhouding tussen God, toch de liefdevolle Vader, en zijn Zoon Jezus wat het aardse 
deel betreft uitgelopen zou zijn op een door God geëist offer, is voor moderne mensen op zijn 
minst overbodig en vaker onverteerbaar.     

De inspiraties

Tegenover de afkeer van de verzoeningsleer staan de inspiratie van het praktisch geloof, het 
doen van religie en het zo goed mogelijk voor de medemens zorgen 

 Waar het in essentie om gaat is, dat ik zo goed mogelijk voor mijn medemensen zorg. Door 
aandacht, zorgvuldigheid, attent zijn, geld schenken aan de 3e wereld. Ik wil graag 
meewerken aan een samenleving waar ieder mens tot zijn recht mag komen. Op eigen, 
bescheiden wijze: ik ben maar een druppel in die oceaan van mensen. En god? Dat idee 
gebruik ik met name als inspiratiebron. 

Onder invloed van de tijdgeest van vernieuwing en verandering wordt God ontdekt in andere 
mensen. God is hier aanwezig, God is daar waar recht en gerechtigheid geschiedt, waar 



bevrijding is. Velen denken na of zij mee kunnen gaan met het godsbeeld God gebeurt en 
waar dit overwogen wordt, vindt het weerklank.  
Vertrouwen als synoniem voor geloof hebben sommigen al in hun jeugd meegekregen, 
anderen hebben het gedurende hun leven met moeite en pijn verworven. Het is wel een 
grondwoord, in de betekenis dat het het enige is wat nodig is en gekoesterd wordt. Met 
vertrouwen wordt niet vanzelfsprekend godsvertrouwen bedoeld maar wil men een 
levenshouding aanduiden. Vertrouwen in het leven, vertrouwen in medemensen, vertrouwen 
dat het goed komt.  
Naast de aardse geloofsinspiratie komt ook de transcendentie voor. Als mensen iets willen 
zeggen over God buiten ons, God als de fascinerende en onbegrijpelijke omvattendheid van 
ons bestaan, gebruiken de essayschrijvers uitdrukkingen als aangeraakt of gevonden worden 
en de woorden Mysterie en Mystiek. Deze woorden schrijft men opvallend vaak met 
hoofdletters en daarmee worden het godsnamen. Het zijn namen die het onzegbare aanduiden. 
De schrijvers die van zichzelf zeggen dat zij uitkijken op het einde van het leven gebruiken 
deze woorden om uit te leggen wat hen rest, wat er van het geloof in hun leven is 
overgebleven en waar zijn hun vertrouwen in leggen voor “het laatste der dagen en het diepste 
geheim”. 

Verschillende boeken over God hebben me in de loop der jaren ertoe gebracht alle beelden 
over God, inclusief de z.g. Drievuldigheid, als menselijk begrensde voorstellingen uit een 
voorbije periode een plaatsje in mijn privé-museum te geven. Ook abstracties zoals 
almachtig, algoed, alwijs e.d. liggen daar opgeslagen. Ik ben me er steeds meer bewust van 
geworden dat we te maken hebben met een onuitsprekelijk Mysterie Aller Mysteries. Daaraan 
geef ik me nu over, zonder enige pretentie, zonder me af te vragen wie of wat eronder schuil 
gaat. Zonder woorden ook.

Alle individuen samen 

Wat de essayschrijvers gemeenschappelijk hebben, is dat zij geïndividualiseerd zijn. Deze 
generatie mensen hebben geleerd zelf na te denken. Vaak wordt er in de essays iets gezegd 
over “het mensonvriendelijke instituut kerk”. De wil om zich te onttrekken aan de macht van 
het instituut dringt de mens om zelfstandig, om volwassen te worden. Maar het is ook net zo 
goed andersom. Mensen gaan zelf nadenken en worden dan kritisch naar het instituut kerk, zij 
maken in toenemende mate voor zichzelf uit wat belangrijk, waar en waardevol is. 
In de essays maakt het fenomeen individualisatie deel uit van een grappige paradox. Enerzijds 
varen we meer op onszelf, we hebben voor onszelf leren denken, ook als het om geloof gaat. 
We zijn daar blij mee, we voelen ons volwassen en verantwoordelijk, weg uit de kleine en 
kinderlijke wereld van toen. Maar we hebben dat wel allemaal ongeveer op dezelfde manier 
gedaan en de tijdgeest is een onmiskenbare factor geweest. Wij, 55-plussers delen dat zelfs 
met andere generaties. Mijn collega Leo van der Tuin heeft over Nederlandse jongeren tussen 
de 18 en 25 jaar geschreven dat zij “ieder voor zich” leven maar wel allemaal dezelfde kant 
op gaan. Diezelfde beweging valt ook waar te nemen in de levensverhalen over Bewaren of 
wegdoen. Mensen denken ieder voor zich maar hebben dat individualisme weer 
gemeenschappelijk. 
Wat de leden van deze generatie ook delen, hun levens waren vaak te rijk om in één essay 
samen te vatten. Het wedstrijdthema Bewaren of wegdoen bood een focus en bracht hen tot 
een ordening wat van waarde was en wat waardeloos bleek. De essays vertonen sporen van  
schrijfplezier, maar groter is het cadeau om 180 levensverhalen op een rij te mogen lezen.     


