‘Het gevoel dat
ik het allemaal
in mijn eentje
moet doen, ben
ik kwijt’
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‘Met het delen van
brood en wijn
verplicht je je tot hoop’
Anja Meulenbelt (69) maakte naam als feministe (‘De schaamte
voorbij’), actievoerster voor de rechten van Palestijnen en politica
voor de Socialistische Partij. Ze schreef zo’n veertig boeken. Met
geloof en kerk had ze niets tot ze Huub Oosterhuis leerde kennen. In
2001 liet ze zich door hem dopen. “In mijn leven domineerden analyse
en onzekerheid. Geloven is niet-weten en toch vertrouwen. Je mogen
toevertrouwen en het gevoel hebben dat dat ontvangen wordt, is voor
mij heel bijzonder. Het is een hele stap in mijn leven om dat te durven.”

S

trijden voor rechtvaardigheid
staat in het leven van Anja
Meulenbelt centraal. Voor het
verkleinen van de kloof tussen
rijk en arm. Voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. En voor de
positie van onderdrukte bevolkingsgroepen zoals Palestijnen. Vroeger vond ze
dat dat niets met geloven te maken had.
Integendeel. “Ik verzette me enorm tegen
het instituut kerk, want dat vroeg van
arbeiders om zich neer te leggen bij hun
positie, was tegen voorbehoedmiddelen
en abortus en verbood protestanten en
katholieken om met elkaar om te gaan.”
Sinds ze op haar 51ste de Amsterdamse
Studentenekklesia van Huub Oosterhuis
ontdekte, realiseert ze zich dat ze in
feite altijd heeft geloofd. “Huub noemde
mij een geroepene. Toen ik tegensputterde, vroeg hij: ‘Heb je wel eens het gevoel
dat je ergens als geroepen komt?’ Ja,
dat herkende ik, moest ik toegeven. Dat
verbond hij met geloven. Zo beschouwd
zijn je inzetten voor rechtvaardigheid
en geloven twee kanten van dezelfde

medaille. En zit de Socialistische Partij
(SP), waarvoor ik in de Eerste Kamer
heb gezeten, eigenlijk vol met diepgelovige mensen. Zij zetten zich immers
allemaal als gekken in voor een betere
wereld, soms tegen beter weten in.”
Daar heb je op zich geen kerk voor
nodig, laten vele SP’ers zien. Meulenbelt was daar zelf ook lange tijd van
overtuigd. Inmiddels ziet ze in wat die
haar te bieden heeft. “Als politica en
actievoerster moet ik altijd strijdvaardig
zijn. In de kerk is er ook ruimte om stil
te staan bij wat dat strijden met me doet.
Ik kan me verdrietig voelen omdat de
situatie in Gaza maar niet verbetert, en
tegelijk hoop houden om door te gaan.
Daarbij voel ik me gesteund door verhalen over Jezus, die bleef vasthouden aan
zijn principes. En door andere leden van
de ekklesia, die net als ik vinden dat we
ons moeten uitspreken tegen de ‘schender’ en de ‘ploert’. Een van de voorgangers noemt die ploert zelfs onomwonden
premier Rutte. Zo’n linkse kerk past bij
mij.”

Zoetsappige Jezus

Meulenbelt kreeg een seculiere opvoeding, net zoals haar vader die had gehad;
haar moeder distantieerde zich van het
gereformeerde geloof van haar jeugd.
Godsdienst vonden haar ouders achterlijk. Bijbellessen op zaterdag vonden ze
voor hun dochter wel een goed idee, bij
wijze van algemene ontwikkeling. “Ik
maakte er kennis met een saaie Jezus, een
zoetsappige, lieve man. Niets van dat revolutionaire dat ik later over hem hoorde.
Dat zijige sloeg bij mij niet aan.”
Andere culturen en religies konden haar
wel bekoren. “Ik was niet weg te slaan uit
het Tropenmuseum in Amsterdam. Daar
ging ik als kind vaak in mijn eentje heen.
Al die goden en rituelen vond ik waanzinnig interessant. Veel spannender dan mijn
beeld van het christendom. Ik heb zelfs
voor een verjaardag een fotoboek over
verschillende godsdiensten gevraagd.”
Haar rechtvaardigheidsgevoel zag Meulenbelt bij haar ouders niet terug. “Mijn
vader zette een groot bedrijf op. Ik zag
hem als een echte kapitalist, al bleek
later dat hij oudere werknemers die nog
maar weinig presteerden niet ontsloeg.
Mijn moeder praatte neerbuigend over
onze werkster. Mijn ouders waren heel
ongelukkig met elkaar en interesseerden
zich in mijn ogen nergens voor. Toen ik op
mijn twintigste was gescheiden van een
gewelddadige man en aan mijn – inmiddels ook gescheiden – moeder vroeg of
een mishandelde vriendin een weekje bij
haar kon logeren, zei ze keihard nee.”
Meulenbelt weet dat haar ouders zich
vlak voor haar geboorte nog wel inzet-
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✽ Anja Meulenbelt
ten voor een goede zaak. “‘In de oorlog
was ik nog gelukkig’, zei mijn moeder
weleens. ‘Toen wisten we nog waarvoor
we leefden.’ Mijn familie zat in het verzet, mijn oom Jan vooral. Mijn oma en
mijn moeder werkten ook mee. Ze hebben honderd joodse kinderen in veiligheid gebracht. Ze dachten vrij naïef: het
gaat maar om kinderen, dus dat is niet
zo gevaarlijk. Maar uiteindelijk werden
ze wel gezocht, dus ze waren behoorlijk
dapper. Daar hebben ze nooit mee te
koop gelopen. De vanzelfsprekendheid
waarmee ze die kinderen opvingen
omdat ze nu eenmaal voor hun voeten
kwamen, herken ik in mijn eigen werk
voor gehandicapten in Gaza.”
Dat nu net deze mensen op haar pad
kwamen, heeft Meulenbelt voor haar
gevoel niet helemaal zelf in de hand.
“Vroeger leek het of iemand mij af en toe
een duw in mijn rug gaf en voor mij uit
wees: die kant moet je op, zonder dat ik
wist wie die iemand was. Daar verzette
ik me weleens tegen. Nu associeer ik die
duwende hand met God, met geroepen
zijn. Daardoor kan ik me er makkelijker
aan overgeven. Blijkbaar moet ik dit
doen, dus ik doe het.”
Gedeeld visioen

In 1996 interviewde Huub Oosterhuis
Anja Meulenbelt over feminisme in het
kader van de debatserie ‘Geschiedenis
actueel’ in de Rode Hoed. “Vlak voor de
pauze vroeg hij: ‘Heb je wat met geloof?’
‘Nee hoor’, reageerde ik naar waarheid.
Hij keek me ironisch aan, en beloofde
er op terug te komen. Dat kwam er niet
van. Daarna ben ik in de Rode Hoed
programmamaker geworden.” Daar
werden ook de vieringen van de Studentenekklesia gehouden. “Na een jaar
dacht ik: misschien moet ik toch maar
eens in die rare kerk gaan kijken. Ik
waardeerde Huub en was nieuwsgierig.
‘Denk je dat het wat voor mij is?’ vroeg
ik hem. Hij raadde me aan op het balkon
te gaan zitten, waar minder overtuigd en
hard gezongen werd. Ik ben toch maar
beneden gaan zitten. En ik was meteen
gegrepen: door de teksten, door de
liederen. Ik dacht: wat krijgen we nou?
Ik ben nog eens gegaan. En nog eens. En
ik ben gebleven.”
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Nog steeds komt ze door geen viering
heen zonder een brok in haar keel. “Als
we zingen ‘En nooit meer schrikt iemand
wakker in de nacht. En niemand vreest
weer voor de nieuwe morgen’, denk ik
aan Gaza. Voor mij is het nog steeds
oorlog. Zo’n lied geeft mij hoop tegen de
wanhoop in. Dat geldt ook voor verhalen
over Jezus, die ik in de ekklesia op een
nieuwe manier heb leren kennen. Nu
weet ik dat hij iemand was die vurig uitdroeg waar hij voor stond. Net als eerder
Mozes en Jesaja ontdekte hij: ik heb hier
werk te doen. Dat koppige, dat hardnekkige – zelfs in je eentje doorgaan als al
je discipelen slapen – ontroert me diep.
Ik ga niet zover als deze profeten, ik ben
maar een kleintje, maar we hebben een
gedeeld visioen.”
Ze vond het een openbaring om te
ontdekken dat Jezus een jood was. “Ik
lees nu het boek A Wall in Jerusalem van
Mark Braverman, een jood die beseft dat
de Palestijnen nu op dezelfde manier
worden overheerst als de joden in de tijd
van Jezus. Tegen die overheersing kwam
Jezus in opstand, dus Braverman vindt
dat hij in navolging van Jezus aan de
kant van de Palestijnen moet gaan staan.
Jezus handelde vanuit een joodse traditie van rechtvaardigheid, opkomen voor
de vreemdeling en de armen: marxisme
avant la lettre.”
Met terugwerkende kracht ziet ze een
aantal overeenkomsten tussen de ekklesia en de feministische beweging van
vroeger. “De vrouwenbeweging was

ook een bezield verband. We kwamen bij
elkaar in praatgroepen, werkten samen
aan een rechtvaardiger wereld en hadden
eigen rituelen. Iedereen luisterde naar Janis Joplin en smeerde henna in haar haar.
Een belangrijk verschil is dat je wel even
bij elkaar mocht uithuilen, maar dat het
uiteindelijk ging om de strijd en niet om
het koesteren van je kwetsbaarheid. Daar
liepen we wel eens op stuk. In de kerk
word ik weer zacht.”
Een ander verschil is dat in de vrouwenbeweging alles anders moest dan vroeger.
“In de ekklesia gaan we juist zo ver mogelijk terug in de tijd, naar het begin van de
joods-christelijke traditie en de bijbelse
God, zonder al die beelden en ideeën die
er later bij bedacht zijn. Ik vind het mooi
om deel uit te maken van zo’n eeuwenoud
project. En daar door preken en tijdens
andere bijeenkomsten meer over te leren.
Die kennis heb ik in mijn jeugd niet meegekregen.”
Verbondenheid

Is het toeval dat de ekklesia rond haar
vijftigste op haar pad kwam? “Ik had in
die tijd de neiging om alles te theoretiseren en te ideologiseren en me te richten
op dat waar ik moeite mee had. Dat was
te koud, te beperkt. Ik verlangde naar
verbondenheid, erbarmen, verzoening,
hoop. Jarenlang had ik geprobeerd al
mijn verlangen naar verbondenheid uit
één liefdesrelatie te halen, maar dat bleek
te veel gevraagd. Binnen de vrouwenbeweging en in de politiek vond ik ook
niet meer de verbondenheid die ik zocht.
Dankzij de ekklesia voel ik mij nu wezenlijk verbonden: met dat waar het om gaat,
met het gevoel dat het leven een bedoeling heeft. Met God, mag je ook zeggen.
Dat noem ik geloof.”

‘In de vrouwenbeweging ging
het om de strijd
en niet om het
koesteren van je
kwetsbaarheid’
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Of God bestaat, weet ze niet zo goed.
“Iemand vroeg mij: ‘En als hij nou niet
bestaat? Heb je dan niet het gevoel dat
je al die tijd genept bent?’ Opeens dacht
ik: nee, het doet er niet toe. Dat was een
moment van verlichting. Die verbondenheid die de grenzen van mijn lichaam
en mijn geest overstijgt, die roep om
rechtvaardigheid zit diep in mij, daar val
ik mee samen, dat is een ervaringsfeit.
Ik vind het fijn om de kerk op zondag
gezegend te verlaten. Is het dan God die
mij door de voorganger heen heeft gezegend? Of is het de voorganger die mij
het beste wenst? Ik weet het niet, en het
doet er niet toe. Ik ga gezegend weg.”
In Gaza, waar ze al twintig jaar komt,
had ze een ervaring die ze met God
associeert. “Op een dag stond ik voor
het raam van mijn flat te kijken naar de
oorlogstroep. Ik had het gevoel alsof het
gewicht van de ellende even van mijn
schouders werd getild, letterlijk. De ellende was nog steeds dezelfde ellende,
maar ik nam haar even wat minder
zwaar op. Alsof iemand met me te doen
had en de last even van mijn schouders
haalde. Een fantastisch gevoel. In de
kerk ervaar ik dat als we zingen: ‘Maar
soms even wordt lijden opgeschort. Of
dragen mensen het samen. Zo zouden
we moeten leven.’ Ik ben met meer
erbarmen naar mijn stuntelende, rennende, vechtende zelf gaan kijken. Het
maakt me niet minder solidair als ik de
ellende soms even iets minder zwaar
opneem.”
Tegelijkertijd blijft ze een ‘vechtertje dat
door moet’. “Soms is het werk in Gaza
me wel eens te veel. Dan leen ik uit andere godsdiensten. Zo helpt de zin uit de
Koran dat je nooit meer te dragen krijgt
dan je aankunt. Ik heb ook houvast aan
de woorden van de joodse godsdienstfilosoof Martin Buber. Hij zegt dat naar
binnen keren en jezelf ontwikkelen
geen luiheid is, maar dat het je helpt om
effectief met je roeping bezig te blijven.
Soms ga ik op mijn meditatiekussen zitten, concentreer ik me op mijn lichaam
en maak ik mijn hoofd leeg. Lange
tijd heb ik te veel alcohol gedronken.
Daarmee verdoofde ik mezelf als ik de
ellende niet meer aankon. In een boeddhistisch geïnspireerde training om daar

Flexibele gelovigen
Cabaretière Nilgün Yerli trouwde tijdens
een viering onder leiding van voorgangers
uit vier religies. Diana Vernooij gaat voor
in christelijke basisgemeente De Duif én
is volmondig boeddhist. Rohan Rattan
Hoeba kreeg hindoeïsme én christendom
met de paplepel ingegoten. De agnostisch
opgevoede Timo Bravo is Taizéganger en
druïde. Buikdanslerares Kaouthar Darmoni
combineert islamitisch soefisme met
katholicisme, jodendom en boeddhisme en
godsdienstfilosoof Daniël van Egmond laat
zich inspireren door de mystieke kern in alle
religies.
In het interviewboek Flexibel geloven
(Skandalon, ca. 180 blz., ca. € 17,50) komen
elf mensen aan het woord die over de
grenzen van één religie heen kijken. Zes
van hen maakten er een mix van, de andere
vijf switchten in de loop van hun leven van
geloof: Dimitri Woei werd na een katholieke
jeugd hindoe, Naud van der Ven koos voor
het jodendom en de seculiere Anja Meulenbelt kwam op het spoor van het chris-

vanaf te komen, leerde ik dat je moet
accepteren wat je niet kunt veranderen.
Dat maakt mij opstandig, maar tegelijkertijd doet het me goed om te leren zijn
met wat er is. Mede dankzij oefeningen
tijdens deze training ben ik tweeënhalf
jaar geleden radicaal met drinken gestopt.”
Marxisme

De essentie van haar geloof noemt ze
‘verbondenheid met de mensheid, compassie, de plicht die je hebt om samen
te leven’. Typisch christelijk is dat niet,
beaamt ze meteen. “In alle godsdiensten
is die essentie terug te vinden. Toch
noem ik mezelf christen, omdat ik me in
de ekklesia en de joods-christelijke traditie zo thuis voel. Als ik daar niet over
was gestruikeld, had ik ook voor een
andere religie kunnen kiezen – in een
niet-dogmatische variant. Ik heb in mijn
leven twee grote joodse liefdes gehad,
waardoor ik me intensief heb verdiept in
het jodendom. Dat vind ik voor een deel

telijk geloof. Sommigen blijven elementen
koesteren uit de religie van hun jeugd. Zo
noemt de boeddhistische meditatieleraar en
voormalig katholiek kloosterzuster Jotika
Hermsen zich een volgeling van Boeddha én
Jezus. En de tot de islam bekeerde domineesdochter Anne Dijk vindt zichzelf als
moslim een ‘betere christen’.
Journaliste Frieda Pruim hield de interviews, Jocelyne Moreau maakte de foto’s
en theologe Manuela Kalsky reflecteert in
de nabeschouwing op het in opkomst zijnde
fenomeen meervoudige religieuze binding.
Als directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving
en als bijzonder hoogleraar aan de Vrije
Universiteit doet ze er de komende jaren
onderzoek naar, samen met André van der
Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie.
Het boek Flexibel geloven wordt op 9 juni,
Tweede Pinksterdag, gepresenteerd in
De Nieuwe Liefde in Amsterdam
(www.denieuweliefde.com).

in het christendom terug. Vanaf 1997
had ik twaalf jaar een relatie met een
moslim. Toen we in 2007 trouwden, heb
ik overwogen om net als hij moslim te
worden, omdat dat in Gaza makkelijker
zou zijn, maar mijn vriend vond dat niet
nodig.”
Hij is een vrijzinnige moslim die zich net
als Meulenbelt inzet voor gehandicapten in Gaza. Hun godsbeelden lijken op
elkaar. “Allebei geloven we niet in een
almachtige God die mensen straft voor
hun zonden en verantwoordelijk is voor
het geweld in de wereld. God wil rechtvaardigheid en heeft ons de vrijheid
gegeven om ons daarvoor in te zetten.”
Om aan de buitenwereld te laten zien
dat het menens was met haar geloof, liet
Meulenbelt zich in 2001 dopen in de ekklesia. Daarbij sprak Huub Oosterhuis de
woorden: ‘Gelezen heb ik wat geschreven staat, mij toevertrouwd aan onbewezen woorden, niet voor de afgrond hebt
Gij ons gemaakt. Geschreven staat Uw
naam: Ik zal er zijn.’ Die tekst raakt
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✽ Anja Meulenbelt
haar diep: “In mijn leven domineerden
analyse en onzekerheid. Geloven is nietweten en toch vertrouwen. Je mogen
toevertrouwen en het gevoel hebben dat
dat ontvangen wordt, is voor mij heel
bijzonder. Het is een hele stap in mijn
leven om dat te durven.”
Het delen van brood en wijn vindt ze
een krachtig symbool. “Als wij in de kerk
brood en wijn delen, vernieuwen we
daarmee de belofte dat we elk teken van
menselijke goedheid zullen opvatten als
een bewijs dat er een betere wereld mogelijk is.” Geëmotioneerd: “Het gaat om
hoop. Met het delen van brood en wijn
verplicht je je tot hoop. Dat sluit mooi
aan bij wat de Palestijnen mij geleerd
hebben: wanhoop is een luxe die zij zich
niet kunnen veroorloven.”
Agnost

Hoe ze de opstanding van Jezus moet
zien, weet ze niet. “Ik geloof wel dat er
een manier is waarop mensen doorleven. Ik weet niet hoe dat werkt. Soms
spreek ik mensen die de aanwezigheid
van gestorven geliefden nog om zich
heen ervaren. Je kunt het ook anders
zien: het verhaal van Jezus was nog niet
afgelopen. Dat zetten wij voort, ook al
leeft hij niet meer.”
Zonde en verlossing vindt ze lastige begrippen. “Zonde is volgens mij weten dat
je iets moet doen en het niet doet. Ik ben
zelf verantwoordelijk voor mijn zonden.
Dat is nu juist de essentie van het menszijn. Jezus heeft door zijn dood laten

zien hoever je kunt gaan voor je principes. Dat was zijn geschenk aan ons, al
had hij van mij niet hoeven sterven. God
geeft ons het gevoel dat we er niet alleen
voor staan.”
Hemel en hel spelen geen grote rol in
haar leven. “De hel kennen we hier. Ik
geloof niet in een hel na dit leven, en ook
niet in een hemel. Trouwens, wat zou ik
daar moeten”, lacht ze, “want daar valt
niks meer te veranderen. Maar als alles
aan het einde van je leven in één klap
weggevaagd is, vind ik dat wel een onwaarschijnlijke energievernietiging. Misschien gaat er iets van onze essentie over
in iets anders. Ik weet het niet. Daarin
ben ik een agnost.”
In hoeverre is ze nog steeds antikerkelijk? “De grootste misdrijven van de kerk
zitten er nu wel zo ongeveer op. Voor
vrouwen is binnen de kerk steeds meer
ruimte. Met het aanspreken van God als
Hij en Vader heb ik persoonlijk geen enkele moeite, want mijn vader was leuker
dan mijn moeder. Over kerkelijke liefdadigheid ben ik wat milder gaan denken.
Vroeger was ik daar erg misprijzend over,
omdat ik vond dat je politieke systemen
moest veranderen. Nu ben ik er wel eens
blij mee, want als ik geld nodig heb voor
Gaza, kan ik beter bij een kerk terecht
dan bij linkse niet-gelovigen. Die komen
niet met geld over de brug. Ik blijf dwars,
laat me niet graag vertellen wat ik wel en
niet mag vinden, maar ik zit dan ook in
een hartstikke dwarse kerk.”
Veilig

De liturgie van de wekelijkse vieringen
ervaart Anja Meulenbelt als een houvast.
“Het is altijd hetzelfde grondpatroon:
samen zingen, bidden, voorbeden, delen
van brood en wijn, de zegen. Dat mag

‘Ik heb er
helemaal geen
moeite mee om
me in al mijn
schamelheid
te laten zien’
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van mij eeuwig zo blijven. Het heeft iets
veiligs. Daardoor voel ik me verbonden
met al die mensen die dit al eeuwenlang zo vieren. Ik beschouw de rituelen
tijdens de liturgie ook als een vorm van
trouw. Ons wordt iets gegeven dat heel
waardevol is. Door rituelen drukken
we onze waardering daarvoor uit.” De
kinderdoop is een van de rituelen die
haar het meest dierbaar zijn. “Daarmee
nemen we een kind aan in onze gemeenschap. We maken ons mede verantwoordelijk voor een nieuw mens. Toen ik me
liet dopen, voelde ik me al opgenomen
en wilde ik vooral aan de anderen laten
zien dat ik bij hen wilde horen. Dat
waardeerden ze zeer.”
Thuis stapt ze elke dag op haar balkon
en begroet ze de nieuwe dag met een
gebed en een paar yogaoefeningen. “Op
die manier sta ik even stil bij hoe ik in
het leven sta. Dan bid ik bijvoorbeeld het
Onze Vader. Smeekbeden doe ik nooit.
Bedelen vind ik beneden peil. Bidden
voor het eten doe ik niet, maar ik vind
het wel mooi van het geloof dat je een
adres hebt voor je dankbaarheid. Ik
steek wel eens een kaarsje op voor het
portret van mijn overleden vader.”
Toen ze in 2007 in Amsterdam trouwde
met haar moslimvriend, kozen ze ervoor
om dat in het stadhuis te doen. “Toenmalig stadsdeelvoorzitter van Slotervaart Ahmed Marcouch trouwde ons,
een joodse vriendin van Een Ander Joods
Geluid sprak en Huub Oosterhuis hield
een prachtige speech. Er waren mensen
van de SP bij die daarover heel verbaasd waren, net zo verbaasd als toen
ik als Eerste Kamerlid de eed uitsprak:
‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig.’
Ik had trouwens liever dat ‘almachtig’
vervangen door ‘allemachtig’.”
Ze zou graag vanuit de ekklesia begraven willen worden, begeleid door veel
mooie liederen. “Een beeldschoon lied
vind ik ‘Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb, wat mij gedaan werd, wat ik
misdaan heb, wat ongezegd bleef, wat
onverzoend bleef, wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef, al het beschamende, neem het van mij. En dat ik dit was,
en geen ander. Dit is mijn liefde. Hier
ben ik.’ Een vriendin vindt dat een veel
te nederige tekst voor mij, maar dat heb
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Annemiek Schrijver

ik blijkbaar bijgeleerd: ik heb er helemaal geen moeite mee om me in al mijn
schamelheid te laten zien.”
Charisma

Meulenbelt vindt het belangrijk om deel
uit te maken van een geloofsgemeenschap. “Als ik op zondag naar de ekklesia ga, zijn daar altijd mensen. Ik kan
helemaal op ze rekenen, hoef er niks
voor te doen. Dat is geweldig. In seculiere gemeenschappen moet je altijd iets,
daar werk je samen aan een doel. De
vieringen in de kerk worden mij gewoon
gegeven, door de mensen die daar zijn
en het liturgisch team die er elke keer
iets moois van maakt. De voorgangers
proberen gelukkig niet vlot en bijdetijds
te zijn. Meer dan in andere kerken voel
ik dat we geworteld zijn in een lange traditie. Alle voorgangers hebben een vorm
van charisma; Huub heeft echt de gave
van het woord. Als hij begint te spreken,
daalt er iets in hem neer. Dan gaat het
licht aan.”
Geloven doet ze niet alleen op zondag,
maar de hele week door. “Dankzij mijn
geloof sta ik wat meer stil, ben ik wat
bescheidener geworden over mijn bijdrage aan deze wereld en heb ik wat meer
erbarmen met mensen die anders in het
leven staan dan ik. Ik heb bijvoorbeeld
contact gezocht met mijn vader, nadat ik
twintig jaar geen contact met hem had
gehad. Dat is heel goed geweest.”
“Op politiek gebied ben er nog steeds
wel van overtuigd dat ik ongelooflijk
gelijk heb, hoor”, relativeert ze meteen.
“Daarin is alleen mijn benadering veranderd: ik probeer anderen minder rechtstreeks te vertellen wat ze moeten vinden, maar ze mee te krijgen door ze te
laten zien wat ik voor bijvoorbeeld Gaza
doe. Ouder worden en therapie hebben
daar misschien ook invloed op gehad. Ik
denk dat mensen mij nu warmer vinden
dan vroeger, minder bang voor me zijn.
Dat leidt tot andere contacten. Dat vind
ik fijn.”
Zoon Armin begrijpt de keuze die zijn
moeder voor het geloof heeft gemaakt,
al is het niet zijn keuze. “Hij is één keer
mee geweest naar de ekklesia. Hij vond
het een beetje veel Jezus. Maar ik sluit
niet uit dat hij ooit nog eens gegrepen

wordt. Ik heb hem geen
religieuze opvoeding gegeven, maar hij heeft mijn
compassie met andere
mensen overgenomen,
en een groot gevoel voor
rechtvaardigheid.”
Geloven heeft haar minder eenzaam gemaakt.
“In wezen ben ik niet
meer alleen, door mijn
verbondenheid met
andere gelovigen en met
God. Dat wordt prachtig verwoord in een op
muziek gezet gedicht van
Henriette Roland Holst:
‘Dit ene weten wij, en
aan dit één houden we
ons vast in de donkere
uren: er is een Woord, dat
eeuwiglijk zal duren, en
wie ‘t verstaat, die is niet
meer alleen.’ Het gevoel
dat ik het allemaal in mijn
eentje moet doen, ben
ik kwijt. Ik realiseer me
dat ik met veel andere
mensen de hoop op een
betere wereld deel. Ik
leef niet meer
vanuit een
gemis. Daardoor kijk ik veel
positiever terug
op mijn leven dan
voorheen. Vroeger
dacht ik dat ik veel
pech had gehad,
maar ik heb mooie
dingen meegemaakt, innig liefgehad en er is van mij
gehouden.”

.

Voorpublicatie uit:
Manuela Kalsky en
Frieda Pruim, Flexibel
geloven. Zingeving voorbij
de grenzen van religies.
Zie kader.
Meer over
Anja Meulenbelt:
www.anjameulenbelt.nl.

Kan televisie troosten?
“Twee warme buisjes.”
Onze lichtman staat achter mijn gast en gebaart naar zijn
assistent. Mijn allerlaatste Vermoedengast zit tegenover
me. Na twaalf jaar en driehonderd gesprekken over inspiratie en bewogenheid is het feest straks voorgoed voorbij.
Wat zou de lichtman bedoelen met warme buisjes?
“Dat vertel ik straks wel, kind.”
Mijn laatste gast heeft een boek geschreven over haar broer.
Hij was een van de vier IKON-journalisten die in 1982 in El
Salvador zijn vermoord. Hans was de jongste van het stel.
Indrukwekkend om deze lange serie juist met dit gesprek te
eindigen. Die moord is onlosmakelijk met de IKON verbonden.
Ook is er een vraag die altijd met deze omroep meeliep: Kan
televisie troosten? Twee illustere collega’s die inmiddels
overleden zijn, bekeken die vraag gedurende hun hele carrière van alle kanten: kan televisie troosten?
Na om en nabij driehonderd gesprekken krijgt een mens
daar langzamerhand wel een vermoeden van. Maar troost zit
zelden in bekeringsverhalen, voorgoed gedroogde tranen of
uit de wereld geholpen obstakels. Want als je die verhalen al
gelooft, moet je ze als kijker ook nog eens kunnen navoelen
en juist dat blijkt bij reeds opgeloste kwesties heel vaak
onhaalbaar.
Troost is te vinden in niet-weten, in rafelranden,
aarzelende inzichten en herkenbare pijn. Ik kijk in
de mooie ogen van mijn laatste gast. Haar boek
vertelt over families en geliefden die door
het drama van ‘82 van elkaar vervreemd
zijn geraakt. Het is een getuigenverslag
over smart die gestold is in woede. Opgetekende interviews over eindeloze eenzaamheid.
Mijn gast vertelt hoe haar eigen vader haar
een paar jaar geleden aan de telefoon zei
dat hij haar nooit meer wilde zien. Daar word
ik onprofessioneel van en huil om haar. Maar
ook om ons, tragische mensensoort. Om die
zo herkenbare machteloosheid die door kan
sijpelen naar het derde en vierde geslacht. Ik
weet niet meer wat ik moet zeggen. Wat te
doen als iets nooit meer te stelpen is? We
nemen afscheid.
Dan legt de lichtman uit wat twee warme buisjes zijn.
Hij zag haar verdriet al toen ze binnenkwam en wilde
haar nabij zijn met zijn hele mooie licht. Dat doet hij al
seizoenen lang. Opletten. Mensen in het licht zetten.
Aanwezig zijn. Zien dat het goed is. Kan televisie troosten? Mij wel.
Annemiek Schrijver is journalist en
presentator bij de IKON.
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