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Mijnheer de rector, dames en heren,

We vieren vandaag voor de 125ste keer de dag van de arbeid, althans in Europa. U herinnert
zich de ontstaansreden: overuren! Uw spreker van vandaag is verheugd dat aan het aantal
overuren dat theologen gewoonlijk maken, voor hem binnenkort een eind zal komen, indien
althans zijn familie en andere krachten hem helpen bij het bewaken van zijn agenda.
In het jaar van zijn emeritaat (1985) werd Hélder Câmara, de Braziliaanse bisschop die naar
verluidt binnenkort zalig verklaard zal worden, door de VU geëerd met een bijzondere
interuniversitaire leerstoel voor vrede en gerechtigheid. Ik neem daarvan vandaag afscheid
als bijzonder hoogleraar.
Om ook na mijn emeritaat in de voetsporen van de bisschop te blijven treden is geen slechte
zaak.
Hélder Câmara is bijna honderd geworden. Dat deed me denken aan een fragment uit een
roman van de vorig jaar overleden Colombiaanse nobelprijs winnaar, Gabriel García
Márquez. Een negentigjarige grijsaard bevindt zich met een veel jongere, indrukwekkende
vrouw op de dansvloer en wordt getroffen door een genadeloze orakelspreuk: 'Wat je ook
doet, dit jaar of binnen honderd jaar, je zult voor eeuwig en altijd sterven', waarop hij bijna
ter aarde stort. ´Zij maakte zich geschrokken los uit mijn omhelzing: 'Wat is er met u?' 'Niks,'
zei ik, terwijl ik probeerde mijn hartkloppingen te bedwingen. 'U doet mij sidderen.'
´Sindsdien nam ik het leven niet langer de maat in jaren maar in decennia. Het decennium
van mijn vijftigste was beslissend geweest, omdat ik me er toen bewust van werd dat bijna
iedereen jonger was dan ik. Dat van mijn zestigste was het intensiefste, omdat ik vermoedde
dat ik geen tijd meer had om vergissingen te maken. Dat van mijn zeventigste was
angstaanjagend, omdat er een grote kans was dat dit het laatste was.´1 Welnu, ik ben in mijn
zestigste en hoop nog veel tijd te hebben om gemakkelijk herstelbare fouten te maken.

We leven op een moment waarop het lijkt dat de wereld in brand staat. Bloedbad volgt op
bloedbad. Miljoenen mensen zijn op drift. Velen verdrinken. Wellicht met uitzondering van
de perioden van de kruistochten en de Westerse kolonisatie van de wereld, heeft de relatie
tussen het lezen, of beter: gebruik van Heilige Schrift en het handelen van gelovigen zich
zelden gewelddadiger gemanifesteerd dan op dit moment. Wat Mieke Bal ooit over de Bijbel
zei, geldt voor alle Heilige Boeken, het zijn ook gevaarlijke boeken. ‘Ze zijn uitgerust met het
vermogen te doden’.
Ik wil vandaag met u terugblikken op een project dat antwoorden zocht op de vraag op
welke wijze het lezen van Heilige Schrift heilzaam, transformerend, bevrijdend kan zijn. Ik wil
kort terugblikken op de geschiedenis van dit project, stilstaan bij een paar resultaten en
vervolgens vooruitblikken.

Terugblik
Het project van grensoverschrijdend bijbellezen begon bescheiden, zo’n 15 jaar geleden, in
een huiskamer in Utrecht. De vier mensen die daar waren hadden allemaal Latijns Amerika
ervaring. Ze waren in aanraking gekomen met die hermeneutische grondervaring waarachter
niet terug te vragen is: de confrontatie met weerloos leven dat voortijdig verloren gaat. Een
ervaring zo indringend verwoord door de profeet Ezechiël wanneer hij spreekt over de
geboorte van Israël (Ez. 16:4-5 NBV).

1 Gabriel García Márquez, Herinnering aan mijn droeve hoeren, Amsterdam (Meulenhoff) 2004 60 (oorspronkelijke
titel: Memoria de mis putas tristes).



2

Op de dag dat je geboren werd,
Was er niemand om je navelstreng door te snijden
of om je schoon te wassen,
niemand om je met zout in te wrijven
of in doeken te wikkelen.
Niemand deed een van die dingen voor je,
niemand keek naar je om,
niemand had medelijden met je.
Op de dag dat je geboren werd,
werd je ergens op een akker achtergelaten,
zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

Het was deze ervaring die ons met de vraag confronteerde: is het mogelijk dat er andere
manieren van leven zijn? Het antwoord van Ezechiël op die vraag is belangrijk geweest.
Ezechiël zegt ‘ja’, er is een andere mogelijkheid, namelijk als er een Ander voorbijkomt en
bereid is je te zien in je absolute nood.

Toen kwam ik voorbij,
En zag hoe je in je bloed lag te spartelen.
Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat:
Leef!
Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat:
Leef!

(Ez.16:6 NBV)

Het was de ethische dimensie van deze ervaring die ons op gang bracht.
Verantwoordelijkheid voor de ander en de wens om het leren zien te blijven oefenen.
Tegelijkertijd was er sprake van een meer epistemologisch moment. We waren allemaal
bezig geweest met het lezen van de Bijbel in de krottenwijken van Managua en Santiago. We
hadden gezien hoeveel er te leren is van gewone lezers. Van hen die in dit soort situaties van
permanent conflict en dictatuur de Bijbel lezen en … blijven geloven. We hadden geleerd,
mede van onze Latijns Amerikaanse collega’s, dat er geen reden is waarom professionele
lezers hun epistemische plaats en agenda niet mede laten bepalen door inzichten en vragen
van gewone lezers, van de armen.
Het project dat we zouden ontwikkelen en dat we Door het oog van een Ander. Intercultureel
bijbellezen zouden noemen, was daarmee in sterke mate biografisch bepaald. Het inter
stond voor het inzicht dat grensoverschrijding en het betrekken van het vreemde bij het
interpretatieproces niet uit de lucht valt, maar georganiseerd moet worden. Cultureel stond
voor het inzicht dat de invloed van cultuur en heersende leestradities op
interpretatieprocessen aanzienlijk is. De ontmoeting met het vreemde, zo hadden we zelf
geleerd, is nodig omdat tekst en context elkaar gemakkelijk in gijzeling kunnen houden.
In het proces leerden we ook het belang van de tekst te relativeren en het belang te zien van
rituele, niet-materiële momenten in grensoverschrijdende interpretatieprocessen. Het tekst-
gecentreerde gesprek kan ook hardvochtig zijn en is vaker georiënteerd op macht dan op
ontmoeting.
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De centrale onderzoeksvraag was: ‘Wat gebeurt er als christenen uit radicaal verschillende
culturen eenzelfde bijbelverhaal lezen en daarover met elkaar in gesprek raken? Kan het
intercultureel lezen van bijbelverhalen een katalysator zijn voor nieuwe vormen van dialoog
en identiteitsvorming?’

Met die onderzoeksvraag betraden we een nieuw onderzoeksveld, zo zeiden we — af en toe
wat al te pontificaal. We noemden het ‘empirische hermeneutiek’. Empirische hermeneutiek
is een vorm van receptiekritiek gericht op het verstaan van bijbelteksten door huidige,
gewone bijbellezers. We hadden ten dele ook wel gelijk. Onderzoek naar de relatie tussen
het lezen van teksten en het gedrag van lezers. wordt wel in de antropologie, nog weinig in
de hermeneutiek gedaan.
Empirisch onderzoek dat er wel is, laat zien dat bijbellezers graag binnen de veilige grenzen
van de eigen heersende leestraditie blijven. Weinig wordt gekeken naar hoe de schade die
bijbellezen óók oplevert, beperkt kan worden of naar de vraag welke heilzame effecten
grensoverschrijdend bijbellezen kan hebben.

Die laatste vragen werden als uitdaging opgepakt en een project werd geboren dat
ontmoeting wilde organiseren in niemandsland, op een plaats waar niemand
eigendomsrechten kan claimen en waar regels opnieuw moeten worden uitgevonden en
beproefd.

Resultaten, een selectie
Levert het lezen ‘door het oog van de ander’ een script op voor heilzame verandering bij
lezers? Ik sta stil bij een aantal resultaten, moet mij daarin echter zeer beperken. Een
overzicht hiervan en verwijzingen naar gepubliceerde onderzoeksresultaten in de
uitgebreide versie van deze rede bieden soelaas.

Kwantitatief
Wat in een huiskamer begon, groeide uit tot een internationaal project van formaat. Ik zal de
verleiding weerstaan te veel in statistieken te treden. Slechts dit: groepen uit meer dan 40
landen namen deel, een paar duizend gewone lezers. Een omvangrijk internationaal
collectief werd gevormd (Intercultural Bible Collective). Een stroom publicaties verscheen
waaronder een heel stel dissertaties en een nieuwe serie monografieën (Intercultural Biblical
Hermeneutics Series). Een paar duizend pagina’s empirisch materiaal. Een website.

De kleine transformatie
Ons onderzoek laat zien dat bijna alle ontmoetingen verandering als effect hebben gehad.
Voor de waardering van de resultaten hangt echter veel af van hoe men verandering of
transformatie definieert. Hoe massiever men de begrippen definieert, des te minder sporen
zien we ervan in de leesverslagen.

Zoals bij alle interculturele communicatie, gaat het ook hier om een weerbarstig en langdurig
proces dat uithoudingsvermogen en spiritualiteit vergt. Groepen wisselden van
samenstelling, uitwisselingen werden voortijdig afgebroken. Er is nog te weinig
vervolgonderzoek gedaan om blijvende effecten van verandering te kunnen meten. De
meeste groepen wilden uitgedaagd worden. Dat alles dwingt tot bescheidenheid. Echter,
een te veel aan bescheidenheid kan ook het visioen vernietigen dat men wilde dienen.
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Wanneer men kijkt naar kleine veranderingen, het effect van kleine daden van liefde, naar
perspectiefwisseling, naar momenten van disclosure of, zoals Daniel Schipani het zo mooi
uitdrukt, naar ‘eureka momenten,’ dan moeten we zeggen dat er van veelvuldige en
veelkleurige transformatie sprake is geweest.

Factoren voor groei
De factoren voor verandering komen deels overeen met wat we ook kennen uit onderzoek
naar interculturele communicatie in het algemeen. In ons onderzoek ontdekten we het eigen
gewicht van religieuze factoren: het geloof en de bijbeltekst. Deze bleken niet slechts
instrumenteel, maar gaven een eigen verdieping en dimensie aan het gesprek. Verandering
trad vooral daar op waar sprake was machtsafstand en kwetsbaarheid en de bereidheid het
eigen verstaansproces te relativeren. Stagnatie trad op waar sprake was van gevoelens van
superioriteit ten opzichte van de andere lezer die niet als ‘gelovige’ of ‘volwaardig gelovige’
werd erkend.

Veranderingen op drie niveaus
Op drie niveaus werd verandering geconstateerd: dat van de tekst, van de (perceptie van de)
ander, van het zelf.

De bijbeltekst
Partnergroepen droegen nieuwe kennis van de tekst aan. Daarmee werd de tekst rijker,
anders, nieuw. Groepen werden geconfronteerd met het eigen onvermogen de tekst ‘uit te
putten’. Het ‘inifini’, het onvoltooide van het eigen interpretatieproces manifesteerde zich.
De tekst veranderde van strijdtoneel en slagveld in een ontmoetingsplaats.

De ander
In de ontmoeting tussen groepen werden ook beschrijvingen van context en een
groepsprofiel uitgewisseld. Dit leverde nieuwe kennis op van de situatie van de
partnergroep. De perceptie van de andere lezer veranderde. Vooroordelen verdwenen
omdat de partner niet meer gereduceerd kon worden tot de categorie Colombiaan, Ghanees
of Nederlander. De ontdekking van de vaak diepgaande asymmetrie tussen groepen — arm-
rijk, veilig-bedreigd, vrij-onvrij — bleek een belangrijke katalysator voor verandering

Meer nog dan sociale verschillen bleken verschillen in interpretatiestrategie productief voor
introspectie en verandering. Ik bedoel het volgende. In het empirische materiaal zijn
significante verschillen in tekstbenadering te vinden tussen groepen uit bij voorbeeld
Nederland en groepen uit het Zuidelijk halfrond. Die verschillen kunnen worden
teruggebracht tot een paar kernzaken.

Ik klamp daarvoor voor een moment aan bij Hans Frei en zijn beroemde boek The Eclipse of
Biblical Narrative.2 Zoals bekend maakt Frei in zijn boek een onderscheid tussen twee
leesmogelijkheden van bijbelverhalen. Een tekstbenadering gericht op het realistische
karakter van bijbelverhalen — ze menen wat ze zeggen — en een moderne, gericht op de
historische achtergrond van de tekst. Frei stelt beide mogelijkheden ook chronologisch
tegenover elkaar: voor en na de Verlichting, of liever Verduistering (Eclipse). De

2 Hans W. Frei, The Eclipse of Biblical Narrative: A Study in Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics. New Haven:
Yale University Press, 1974. Voor Ricoeur zie mijn dissertatie 85-109.
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fundamentele omkeer is, dat na de Verlichting de wereld van de lezer te groot blijkt
geworden om nog slechts geplaatst en verstaan te kunnen worden binnen de horizon van
het bijbelverhaal. Het realistisch lezen maakt plaats voor een manier van lezen
geconditioneerd door de obsessie met de vraag naar de historische betrouwbaarheid van de
verhalen. De intrigerende vraag die Frei dan stelt is of deze eerbiedwaardige en eeuwen lang
toegepaste interpretatiestrategie van voor de Verlichting geen toegang gaf tot aspecten van
de tekst die door het post-verlichtingsdenken niet meer gezien worden.
Die vraag is intrigerend omdat in ons empirische materiaal nogal wat sporen te vinden van
Frei’s typologie van het contrast tussen het realistisch lezen van het bijbelverhaal — ik
vermijd het woord pre-modern — en een ‘moderne’ benadering.
Ik geef een voorbeeld.

De tranen van Maria Magdalena
Een aantal groepen uit Nederland het met partnergroepen in het Zuiden het verhaal van
Johannes 20 gelezen. Het is het bezoek van Maria Magdalena en de discipelen aan het lege
graf. Het verhaal begint met de zin: ‘En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala
vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf
weggenomen’ (Joh 20:1 NBG).

Een Nederlandse groep leest het verhaal zeer geïnteresseerd in de historische details en
achtergrond van de tekst: in welke context schreef Johannes dit, wie behoorden tot zijn
doelgroep, hoe zat het met de steen, was Jezus nu een persoon van vlees en bloed, of
hebben ze meer ‘een gezicht’ gezien, of zo? In het leesverslag komt men de volgende
conversatie tegen:

— Is dit nu een verhaal dat door het NOS journaal opgenomen had kunnen worden, met
beelden en woorden?
— Nee. Hoogstens bij een of ander emotioneel programma. Maar niet in het journaal, denk
ik.
— Ik bedoel: is dit zo echt gebeurd dat je het had kunnen opnemen met een camera?
— Johannes is toch iemand … van de mystieke teksten? Wat is de zin van dit verhaal … is er
iemand die er echt in gelooft…vroeger geloofde ik dat ook zo, maar nu denk ik: nee…

Waar de Nederlandse groep het ‘realistische’ begin van het verhaal niet heeft opgemerkt —
het was nog donker, vroeg in de morgen — is een Indonesische groep diep onder de indruk
van wat Maria doet.

‘Dat je als vrouw alleen terwijl het nog donker is naar een graf gaat! Bij de graven wonen de
geesten. Mensen zijn bang voor geesten.

Een Peruaanse groep leest de tekst vanuit de eigen context van geweld en verdwijningen:

De tocht die we met de tekst ondernamen bleek een gevecht te zijn, omdat we eerst, voor we
rationeel konden nadenken over de tekst, het leven en de pijn verborgen achter de tekst
voelden… het was een gevoel van gebrokenheid. De tranen van Maria Magdalena en haar
hartverscheurende klacht ‘we weten niet waar ze hem gelegd hebben’, werd de wanhopige
schreeuw van de mannen en vrouwen van de Andes en de Amazone, die jarenlang
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rondtrekken met hun pijn in de wrede zoektocht naar het lichaam of de overblijfselen
daarvan van hun geliefden die hun door geweld ontnomen zijn.

Ik meen dat deze laatste citaten een vorm van realistisch lezen van de tekst weerspiegelen.
Men treedt in gesprek met de personages uit het verhaal, men leest het verhaal als een
artikel in de krant.
Tegelijkertijd laten ze zien dat Frei’s pre-modern, realistisch lezen niet kan zonder dat er toe-
eigening plaatsvindt en de wereld van de lezer bij dit proces betrokken wordt.

We delen Frei’s droefenis over de teloorgang van de aandacht voor de sensus literalis niet. In
de eerste plaats gebeurt het op een bepaalde manier nog steeds. In de tweede plaats dit: In
ons project hebben premodern en modern lezen elkaar veelvuldig ontmoet. Het
eindresultaat is dat naar beide kanten het spectrum van leesmogelijkheden verbreed wordt.
Aan de ene kant wordt ontdekt dat de prijs voor uitstel van toe-eigening en voor het lezen
onder het epistemologisch statuut van de historische betrouwbaarheid van de tekst, hoog is.
Aan de andere kant ontdekt men dat toe-eigening ook prematuur kan zijn en dat er ook nog
zoiets is als een tekst, met een eigen structuur en grammatica.

Het zelf
Veel hebben we geschreven over de veranderingen die de lezer zelf ondergaat in het proces.
Soms blijken de effecten van grensoverschrijdend bijbellezen zelfs indrukwekkend. Ik beperk
mij hier tot twee voorbeelden van de bijzondere dimensie die het proces krijgt in situaties
van conflict, geweld en straffeloosheid. Beide voorbeelden hebben te maken met een
cruciaal element in interculturele communicatie: angst.

Zuid Afrika
Collega Louis Jonker heeft in de West Kaap van Zuid Afrika een empirisch hermeneutisch
project uitgevoerd waarbij 8 groepen met verschillende huidskleur en culturele achtergrond
dezelfde bijbeltekst lezen (Lucas 11:1-13), daarover met elkaar in gesprek raken en ten slotte
elkaar ook bezoeken. De tekst gaat over gastvrijheid: ‘Wie van u zal een vriend hebben die
midden in de nacht bij je komt en je weigert hem gastvrijheid?’ Deelnemers wordt aan het
begin van het proces een gestructureerd interview afgenomen. Wanneer deelnemers wordt
gevraagd of ze de Zuid Afrikaanse natie als een familie en gastvrij ervaren, is het antwoord
overweldigend negatief. Er is juist een gebrek aan Ubuntu. Angst en wantrouwen zijn
sleutelwoorden.
Aan het eind van het proces, nadat groepen elkaar ook bezocht hebben, worden twee
vragen aan de groepen voorgelegd: is jullie kennis van en houding ten opzichte van de ander
veranderd? Nu zijn de antwoorden overweldigend positief:

De bijbel heeft onze houding veranderd
Het proces bracht ons een gevoel van nabijheid
Onze misvattingen over de ander veranderden
Onze kennis van hun levenswereld nam toe
We ontdekten elkaar als mensen

Jonker benadrukt in zijn conclusie hoezeer deze wijze van lezen van bijbelverhalen
interculturele communicatie faciliteert. De tekst, nu gelezen door het oog van de ander, is
van fundamenteel belang.
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Colombia
Een tweede voorbeeld komt uit Latijns Amerika. In dit voorbeeld spelen niet zozeer culturele
verschillen een rol, maar eenzaamheid en angst. Onlangs publiceerde collega Henk Vijver,
door KerkinActie uitgezonden naar Colombia binnen het kader van het project ‘geloven in
verzoening’, een indrukwekkend boek over het geweld in Colombia. De getallen stemmen
tot diep pessimisme en wanhoop. Toch is dat niet de uiteindelijke conclusie van Vijver. Er is
ook reden tot optimisme. De bronnen daarvoor zijn vooral het verzet van vrouwen en de
literatuur, de verhalen. Zolang de verhalen worden verteld en gelezen, zullen zij de
verbeelding van mensen stimuleren en zullen zij daardoor het denken en doen van de
mensen veranderen’, aldus Vijver.3

Ik meen dat wat Henk Vijver hier zegt in bijzondere mate kan gelden voor bijbelverhalen.
Henk Leene, mijn promotor, heeft ooit eens zo prachtig geschreven: ‘het vertrouwen van
christenen heeft in de traditie de vorm aangenomen van het luisteren naar een verhaal.’4

Welnu, de kracht en duurzaamheid van dat vertrouwen zijn de afgelopen jaren beproefd
binnen het kader van een project intercultureel bijbellezen in situaties van straffeloosheid.5

In vier Latijns Amerikaanse landen (Perú, Colombia, El Salvador en Guatemala) werden
leesgroepen gevormd. Alle deelnemende groepen leven in een context van absolute
straffeloosheid en waren diep getraumatiseerd. De groepen lazen het korte verhaal uit Lucas
18 over een weduwe die naar een rechter gaat die haar geen recht wil doen, werden
gekoppeld en lazen het verhaal opnieuw vanuit de ervaring van de partner groep. De
resultaten van dit project laten zien hoe in dit gezamenlijk lezen een theologie van
herinnering vorm krijgt, hoe eenzaamheid overwonnen wordt, hoe het proces bijdraagt aan
traumaverwerking en aan bewuste en durende volharding. Twee resultaten noem ik met
nadruk, namelijk het overwinnen van de angst en volharding als vorm van geweldloos verzet.
Ook hier is angst een sleutelwoord in de leesverslagen. Een eerste resultaat van het
gezamenlijk lezen is dat angst overwonnen wordt:

Wat de weduwe ons leert is dat we door moeten gaan. Of de angst maakt een einde aan ons
leven of wij overwinnen de angst en krijgen ons leven terug.

Een tweede resultaat is volharding, perseverancia. ‘Welk doel dient het het ongeluk van een
vrouw als deze te kennen’, vraagt een groep uit El Salvador. Het antwoord is: ‘Om door te
gaan met de strijd’ (‘para seguir luchando’). Volharding is voor deze groepen het tegendeel
van passiviteit, zwijgen of vergeten. Men bedoelt met volharding ook aanklagen en met de
aanklacht is het herinneren verbonden, en in het herinneren ligt het gedenken.

Dit helpt ons ons niet machteloos te voelen en de hoop te voeden. De nieuwe generaties
hebben het nodig dat ouderen hen vertellen wat ze beleefd hebben, dat ze de stilte verbreken
en de doden ‘uitbraken’ (que vomiten los muertos) …

Het lezen van Heilige Schrift, zo mag men concluderen, hoeft niet noodzakelijkerwijs uit te
monden in geweld dat geweld wil beantwoorden. Het kan ook, juist in situaties van conflict

3 Henk Vijver, De kolonel krijgt eindelijk post. Verhalen over geweld en verzoening in Colombia, Vught (Skandalon) 2015 169.
4 H. Leene, De Stem van de Knecht als Metafoor. Beschouwingen over de compositie van Jesaja 50, Kampen (Kok) 1980 27.
5 Het project werd door de organisatie Solidaridad en andere instanties gefinancierd en gecoördineerd door de theologe
Maria Berends.
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en geweld en als element van een posttraumatische spiritualiteit, het effect hebben dat men
volhardt in de geweldloze strijd om recht en gerechtigheid.

Niets veranderd?
Het is begrijpelijk dat onderzoekers onder de indruk waren van de resultaten van dit project.
Tegelijkertijd vroegen ze zich hoe duurzaam de resultaten van verandering zouden zijn.
Welnu, we hebben op een van die plaatsen van angst vervolgonderzoek gedaan. Na 4 jaar
zijn we terug geweest. Een middelgroot dorp in een van de conflict zones in het Noorden van
Colombia. Ze waren er weer die vrouwen en mannen, arm en voor de gelegenheid prachtig
uitgedost. We vroegen hoe het ging. Niet best. De huidige burgemeester was nog corrupter
dan de vorige, zo ook de commissaris van politie, en de nieuwe priesters leken erg op de
onrechtvaardige rechter die van God en de mensen niets wilde weten. In de week dat we er
waren werden er vijf lijken in de straten gevonden. Van maatschappelijk verandering of
verzoening was geen sprake. De weduwe waren ze echter niet vergeten. De ogen begonnen
te stralen toen zij weer ter sprake kwam. De reacties laten een blijvend effect zien. Het laat
zich samenvatten in drie kernwoorden: bewustwording / perspectiefverandering;
gemeenschapsvorming; volharding.

We waren een groep benauwde vrouwen, als een uitgedroogde boom, die door deze ervaring
water kreeg en tot volle bloei kwam

Fundamentalisme
Natuurlijk zijn er in ons empirische materiaal ook sporen van fundamentalistisch lezen te
vinden. Lezen dat overleeft door reductie; door de gedachte dat teksten slechts één
betekenis hebben waarvan men zelf de eigenaar is. Het is lezen dat slechts reproductief wil
zijn en niet begrijpt dat zelfs de zogenaamde ‘texts of terror’ die we in alle Heilige Boeken
tegenkomen, vanuit receptie-kritisch perspectief gezien een heel andere, juist heilzame en
transformerende functie kunnen hebben. We maken ons geen illusies dat intercultureel
bijbellezen een bastion tegen fundamentalisme zou kunnen zijn. Niettemin ontdekten we
dat soms zelfs het fundamentalistische hart verzacht kan worden. Dat kan, en dat is een
belangrijke conclusie, wanneer juist die gevaarlijke tekst, uitgerust met het vermogen te
doden, uit het gesprek verdwijnt, men geconfronteerd wordt met de wond van de ander,
van de vijand, en de plaats van de tekst wordt ingenomen door ritueel.
Henk Vroom schreef ooit: ‘Christenen geloven niet in een boek, maar in de levende God
waarvan de teksten getuigen’ (cursivering van mij, HdW). Waar lezers van Heilige Schrift dat
begrijpen, ontstaat ruimte voor het humane. De confrontatie met absolute kwetsbaarheid,
zoals dat kind weggeworpen op het veld, kan — soms, heel even — het verharde hart
verzachten.
Ik besluit met een voorbeeld daarvan, uit datzelfde Colombia. Het gaat over een kolonel van
het leger die in een pension zit in Bogotá. Hij zit in een rolstoel, want is zijn benen
kwijtgeraakt toen hij op een landmijn van de guerrilla trapte. De kolonel hoort dat er in het
pension een nieuwe gast is gekomen. Een vijand, een guerrillastrijder die lijdt aan
geheugenverlies. Hij besluit hem te doden.

‘In mijn kamer laadde ik mijn pistool en verborg het onder een witte poncho die keurig
opgevouwen op mijn schoot lag. … Ik keek naar mijn hand. Die was vast genoeg om hem
neer te schieten. Ik reed naar de deur deed die langzaam open, ik kromp even in elkaar toen
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hij kraakte. Na een snelle blik naar beide kanten reed ik door de smalle gang. Ik was niet
zenuwachtig. Mijn hart klopte niet sneller dan anders en ik snakte niet naar adem. Mijn
handen duwden de wielen voort tot ik nog amper vijf centimeter van de kamer van mijn
slachtoffer was verwijderd. Ik hoorde hem kuchen, de bastaard. Ik gaf drie klopjes op zijn
deur, met mijn linkerhand. Mijn andere hand lag onder de poncho en omklemde het pistool
zo stevig dat het pijn begon te doen. Hij kuchte weer. Zo meteen maak ik een eind aan zijn
gekuch, dacht ik. Het bleef even stil. Toen hoorde ik een bekend geluid, maar voordat tot me
doordrong wat het was, ging de deur opeens open en daar was hij, vlak voor me, de nieuwe
pensiongast, de ex-guerrilla, het monster. Hij had geen benen, alleen stompjes, en ook hij zat
in een rolstoel.
We staarden elkaar zwijgend aan. Alsof we naar onszelf in een spiegel keken.
‘Hallo’, zei hij uiteindelijk, en er lag een vriendelijke glimlach op zijn gezicht. ‘Vicente Gómez,
tot uw dienst,’ voegde hij eraan toe, en stak me zijn hand toe.
Ik liet mijn pistool los, dat nog steeds verborgen lag onder mijn poncho, en onwillekeurig
wachtte ik heel even voordat ik hem de hand schudde. “Jesús”, zei ik “Jesús Martinez. Ik huur
de kamer aan het eind van de gang.”
“Leuk kennis met je te maken,” zei een van ons.
“Het genoegen is geheel aan mijn kant,” antwoordde de ander’.6

Een goddelijke ervaring
Tot slot nog een woord over de hoofdtitel van deze rede: ‘Het was een goddelijke ervaring.’
Ik weet niet of ik, op dit moment en op deze plek, mijn werkervaring zo onder woorden had
durven brengen. Nee, het is een uitspraak van een van deelneemsters op die plaats van
angst waar ik het zojuist over had. Het volledige citaat is: ‘Ik hoop dat deze ervaring wordt
herhaald, dat ze verspreid wordt. Het was een goddelijke ervaring. Ik vind er geen woorden
voor om uit te drukken wat dit in mijn leven heeft betekend’.
Ik meen dat een dergelijke uitspraak duidelijk maakt wat het (gezamenlijk) lezen van Heilige
Schrift ook kan zijn en hoe het afleggen van de weg van de oude tekst naar het huidige leven
van mensen tot een ervaring van transcendentie, tot een experiencia divina kan worden. Ik
stel mij tevreden met het feit dat hier niet achter terug te vragen is en ik neem deze
woorden in eerbied en ontzag tot mij.
Ze helpen mij de Schrift lief te hebben.

Vooruitblik
Ik heb begrepen dat ons onderzoek zal worden voortgezet via een nieuw Centrum voor
onderzoek naar Scripture and Contexts. Dat is uniek in Nederland. Ik ben daar zeer verheugd
over, vooral ook om het meervoud: contexten. Dat betekent dat onderzoek naar cross-
textual lezen — Bijbel en Koran bij voorbeeld — kan worden ingesloten.
Er is veel te doen. We zijn nog maar net begonnen. De 12 promovendi en promovendae wier
pad ik nog mag volgen, zullen in de komende jaren veel bijdragen aan nadere verfijning van
onderzoeksmethoden en het organiseren van nieuwe ontmoetingen: tussen dader en
slachtoffer, ontmoetingen binnen de Nederlandse grenzen.
Verheugd ben ik ook dat niet zal gebeuren wat Hélder Câmara overkwam. Hij was nog niet
met pensioen of zijn werk werd tot de grond toe afgebroken. Omdat dat niet het geval lijkt,
waag ik het te dromen. Ik zie voor mij een Nederlandstalige uitgave van een klein bijbelboek,

6 James Cañón, Het dorp van de Weduwen, Amsterdam (Meulenhof. Ned. vertaling Ernst de Boer) 2006 127-8.
(oorspronkelijke titel: Tales from the Town of Widows, Harper & Collins 2006).
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met als wolkjes bij de tekst inzichten van die andere lezers. Ik zie voor mij een hermeneutiek
voor fundamentalisten. Ik zie voor mij een Nederlandstalig handboek voor contextueel en
grensoverschrijdend bijbellezen, waarin althans een deel van het verzamelde empirische
materiaal een plaats kan krijgen.
Alle vertrouwen heb ik erin dat wie de tot dusverre verrichte arbeid verder zullen dragen dat
zullen doen met nieuwe accenten, geïnspireerd door wat ze zullen ontvangen.

Dankwoord
Het is een goed, maar ook ingewikkeld gebruik om aan het eind van een afscheidsrede
woorden van dank te uiten. Hoe moet men dat doen wanneer het gaat om een weg van
zoveel jaren in binnen en buitenland, waarop zovelen je pad hebben gekruist, zovelen je
hebben geïnspireerd, bemoedigd en onderwezen? Ik durf mij te beperken omdat ik weet dat
de vele niet genoemden mijn dankbaarheid kennen voor wat zij in mijn leven en loopbaan
betekend hebben.

De huidige afdeling Zending van ICCO/KerkinActie en voorlopers noem ik in de eerste plaats.
Ik heb het als een buitengewoon voorrecht ervaren een werkgever te hebben gehad
waarmee je op zo inspirerende wijze zo lang — 35 jaar — lief en leed en vooral ook de
verbondenheid met het Zuiden kunt delen. Piet Gilhuis en Rommie Nauta, en in jullie de vele
medewerkers van de afdeling Zending met wie ik zo intensief heb mogen samenwerken: ik
dank jullie wel.

Bestuur en curatorium van de Stichting Dom Hélder Câmara leerstoel en de daarin
vertegenwoordigde instellingen ben ik dankbaar voor de jaren van intensieve samenwerking
en steun. Dat dit werk van ontmoeting tussen Noord en Zuid zich zo heeft kunnen
ontwikkelen is ook vrucht van jullie inzet, trouw en verbondenheid met het visioen van de
gerechtigheid dat misschien wel uitblijft, maar niet liegt.

Bij al die zaken als het maken van boeken, het organiseren van internationale projecten en
conferenties, het welkom heten van buitenlandse studenten kan men niet zonder steun en
ondersteuning. Daarom: Ward, Marleen, Maria, Marijke, Hilde, Annemarie, Sara, Willemien,
Noortje, Ruben en Janet: zonder jullie was die droge boom nooit tot bloei gekomen. Dat
jullie hier bijna allemaal zijn vandaag is een wonder en beschouw ik als een teken van onze
verbondenheid. Ik dank jullie wel.

Vanaf 1991 ben ik verbonden geweest aan de faculteit godgeleerdheid. Het is een
gezegende en inspirerende werkplek, niet in de laatste plaats vanwege de collega´s, van de
vakgroep en daarbuiten, het OBP, en haar onvolprezen decaan Wim Janse. Ik dank jullie
zeer.

In dankbaarheid denk ik ook terug aan de jaren dat we nog ´boven´ zaten. Voor de
intensieve en inspirerende samenwerking wil ik in het bijzonder bedanken: Gerben Heitink,
zolang bij internationalisering van de faculteit betrokken en Niek Schuman, kamergenoot en
inspirator. In eerbiedige gedachtenis noem ik mijn promotoren Henk Leene en Henk Vroom.

Dear Daniel, Knut, Eric and Rainer you honoured me very much with your presence here
today. We have journeyed for a long time together, and that has not come to an end, I am
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sure. Thank you for your companionship and all that I have learned from you. I wish you a
safe return home.

Studenten maken het leven van een docent zinvol en spannend. Dank aan hen die hier en in
het buitenland mijn lessen volgden en beter maakten.

Toen ik aantrad zei ik iets wat ik vandaag graag wil herhalen: Wat als een kostbare vogel
hoog uitstijgt boven wat hier vandaag gebeurt, is de aanwezigheid van mijn kinderen,
dragers van de herinnering aan hen beiden die hier vandaag ook hadden moeten zijn.

En Yael die, meer dan ik zelf misschien ooit in staat zal zijn te doen, geleid door de liefde
grenzen is overgegaan en met wie ik elke dag opnieuw het interculturele avontuur tot een
goed einde probeer te brengen. Ik kan melden dat ook dat een bijna goddelijke ervaring is.
Mil gracias amada mía.

Ik heb gezegd.


