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#01 Op reis gaan 

Enis Odaci 

 

‘Ramadan’ is de naam van de negende maand uit de islamitische kalender. Vanochtend zeer vroeg 

zijn miljoenen moslims over de hele wereld begonnen met het vasten tijdens deze heilige maand. 

Omdat de islamitische kalender 10 à 11 dagen korter is dan de Westerse kalender ‘wandelt’ Ramadan 

door onze kalender heen. Elk jaar begint Ramadan ca. 10 dagen eerder dan het jaar ervoor. Nu is 

Ramadan al een paar jaar ‘te gast’ tijdens de zomermaanden. Dagen, soms weken van tevoren kijken 

moslims uit naar deze bijzondere maand. Zij vasten dan een periode van dertig dagen. Van 

zonsopgang tot zonsondergang wordt de keuken gemeden en de lusten worden geparkeerd. 

‘Ramadan’ is afgeleid van het Arabische woord ‘ramida’ of ‘ar-ramad’, wat staat voor een intense 

hitte of droogte op de grond. Er zijn er die zeggen dat de maand zo genoemd is omdat Ramadan de 

zonden van mensen weg doet branden met zegeningen, zoals de zon de aarde doet verschroeien. In 

deze maand is er dus geen ruimte voor negativiteit en gelovigen proberen zo goed als mogelijk niet 

aan de eigen behoeften en problemen te denken. 

“De persoon die de maand begint met vasten is op de laatste dag  

vrijwel altijd een ander mens” 

‘Ramadan is een reis’ zegt men weleens. De persoon die de maand begint met vasten is op de laatste 

dag vrijwel altijd een ander mens. Op fysiek en geestelijk vlak maakt hij of zij onmiskenbaar een 

ontwikkeling door. Ramadan kan ook een confronterende spiegel zijn: waar sta je, hoe sterk ben je, 

wat wil je met je leven? De voldoening na dertig dagen afzien is dan ook groot. Maar laten we niet 

vergeten waar Ramadan feitelijk om draait: het is de maand waarin volgens traditie de Koran is 

geopenbaard. Tussen al het eten en niet-eten, tussen de pochers en de zwijgers, tussen televisie- en 

radio-items door, wordt dat maar al te vaak vergeten. 

Uit pagina 1 en 2 van de Koran is af te leiden dat ‘de moslim’ geen etnisch persoon is, maar iemand 

die in ‘Gods weg’ gelooft en iemand die gelooft in wat God ‘eerder geopenbaard’ heeft aan de 

mensheid. Dat biedt alle ruimte voor een individuele én oecumenische invulling: want iedereen 

wandelt zijn eigen weg naar God. En als je niet in God gelooft, dan kun je nog steeds op de weg naar 

het Goede wandelen. Ramadan vier je niet ‘verplicht’ binnen de eigen islamitische comfort-zone, 

maar gerust ook met anderen. ‘Vasten’ is bovendien een bekend fenomeen, het is van alle 

godsdiensten en van alle culturen, en daarmee is de islamitische variant een uitgelezen mogelijkheid 

om de banden met de levensbeschouwelijke buren aan te halen. 

“Geen heilige maand kan beginnen zonder stil te staan  

bij mensen die het niet goed hebben” 
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Daarom ben ik dankbaar dat ik Ramadan 2016 op deze virtuele plek dagelijks mag vieren met diverse 

mensen uit die andere tradities. Jong, oud, religieus, niet-religieus, men wilde graag meewerken om 

iets te vertellen over vasten of over wat hen bezighoudt. Elke dag publiceer ik één van deze 

gedachten. De ene keer is dat een gedicht, de andere keer een verdiepende theologische beschouwing. 

Soms is het scherp, dat mag ook. Zo divers de deelnemers zijn, zo divers hun bijdragen. Natuurlijk 

komen ook voor mij inspirerende moslims aan het woord, en af en toe zal ik de reeks aanvullen met 

een persoonlijke overweging, wanneer zich bijvoorbeeld een bijzondere gelegenheid voordoet. 

Geen heilige maand kan beginnen zonder stil te staan bij mensen die het niet goed hebben. Ramadan 

mag hopelijk een maand zijn waarin vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, eenzamen, onderdrukten, 

wezen, armen, overledenen en alle hulpbehoevenden, mens, milieu en dier, iets mogen ontvangen van 

wat ik het Goede mag noemen. Hopelijk kunnen wij niet alleen dagelijks bij hen stilstaan, maar 

kunnen we ook op onze eigen kleine, en vaak voor velen onzichtbare, manier bijdragen aan hun 

welzijn. Want wat is de waarde van onze heilige boeken, behalve een verzameling letters, als we hen 

vergeten? Wat is anders ons geloof, behalve een verzameling van intenties, als we hen negeren? 

Veel leesplezier met de Ramadan-gedachten: een ‘reis’ door het diverse levensbeschouwelijke 

landschap dat Nederland rijk is. 

 

Enis Odaci 
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#02 Oefenen in beschaving 

Colet van der Ven 

 

Halverwege de negentiende eeuw, in 1848, komt in Oost Pruisen Carl Hermann Unthan ter wereld, 

een jongen zonder armen. Als hij zes jaar is ontdekt Carl dat, als hij een viool vastmaakt aan de grond, 

hij er met zijn voeten op kan spelen. Met zijn rechtervoet bedient hij de snaren, met zijn linkervoet 

hanteert hij de strijkstok. Unthan heeft zijn passie gevonden en begint te oefenen met grote 

vasthoudendheid en toewijding. Niet zonder gevolg. Na het gymnasium doet hij met succes 

toelatingsexamen voor het conservatorium van Leipzig en in korte tijd ontwikkelt hij zich tot een 

virtuoos, maar ook een curieus violist. Hij is tegelijkertijd een begenadigd musicus en een wonderlijke 

bezienswaardigheid. 

Die spagaat zal hij zijn hele leven blijven voelen. Vanaf zijn twintigste geeft hij concerten in alle 

grote Europese hoofdsteden. Hij ontmoet Johan Strauss en onder zijn gehoor bevindt zich Frans Liszt. 

In 1925 publiceert hij zijn -met de voet geschreven- autobiografie. Het is het verhaal van een man die 

door onvermoeibaar oefenen een zeldzaam artistiek niveau wist te bereiken. En het is het verhaal van 

een man die door onvermoeibaar oefenen zijn eigen mens-zijn vormgaf als een kunstwerk. Zo schrijft 

hij: ”Ik heb oprecht gevochten, meer nog met mezelf dan met de wereld om me heen, maar al die 

mooie psychische genietingen, die me juist door de gevechten vanwege mijn armloosheid ten deel 

vielen, zou ik voor geen goud hebben willen missen.” Het gevecht met het tekort als bron van geluk. 

“Mens-zijn is je tot het uiterste toe inspannen om de onvolkomen natuur  

te overwinnen en te beschaven.” 

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk gebruikt in zijn jongste boek Je moet je leven veranderen het 

verhaal van Unthan als een onderstreping van de rode draad van zijn betoog: Mens-zijn is jezelf 

verbeteren, mens-zijn is oefenen, mens-zijn is je tot het uiterste toe inspannen om de onvolkomen 

natuur te overwinnen en te beschaven. Religies zijn in Sloterdijks ogen niets anders dan verfijnde, 

spirituele  oefensystemen, bedoeld om een leven waarin je louter gevormd wórdt, om te zetten in een 

leven waarvan je zelf vormgever bent. 

De Griekse filosofen, de eerste boeddhisten , de middeleeuwse monniken: ze gingen ons voor in 

ascese, letterlijk “oefening”. Afzien van het verleidelijke, concrete, fysieke omwille van iets diepers, 

iets hogers. Om zo te leren eigenbelang te onderscheiden van algemeen belang, korte-

termijngevoelens van lange-termijn gevoelens, begeerte van roeping. Vasten is een oefening in 

beschaving. 
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Over Colet van der Ven 

Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de Universiteit Utrecht werkte Colet van der Ven een 

aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar 

de journalistiek. Zij werkte voor radio en televisie bij de IKON, de VPRO, de VARA, de NCRV en de 

KRO en maakte interviews en reportages voor onder andere Opzij, Trouw, NRC Handelsblad, Het 

Parool, de Volkskrant, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en Roodkoper.  

Ze was een van de presentatoren van het NCRV-radioprogramma Casa Luna. Eerder presenteerde zij 

de radioprogramma’s Bonnefooi, De Grote Vraag en Plein Publiek en het televisieprogramma Het 

Vermoeden. Ze is als freelance–programmamaker verbonden aan De Nieuwe Liefde, centrum voor 

debat, bezinning en poëzie. 

Daarnaast is ze gastpredikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam. Zij is voorzitter van het 

bestuur van Stichting On file – associatie van gevluchte journalisten en schrijvers. Sinds januari 2015 

presenteert zij de IKON-programma’s De Nieuwe Wereld en De Nachtzoen. Eind 2015 publiceerde zij 

het boek Het kwaad en ik, een zoektocht naar de wortels van geweld.  
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#03 Vasten of leren leven met genoeg? 

Jonas Slaats 

 

De christelijke vastenperiode krijgt zelden grote media-aandacht. Niet dat er helemaal niets rond 

verschijnt, maar, net zoals bij vele andere christelijke rituelen en gewoontes, is de mediafocus er 

meestal één van enigszins afstandelijke en geamuseerde interesse. Het gemiddelde krantenartikel of 

tv-bericht over de vasten zoomt vooral in op een soort ‘oud verleden’ waar zogezegd slechts enkele 

zonderlinge figuren zich nog mee inlaten. 

Die toon verandert al snel als het vasten in een hipper lifestylekleedje gestoken wordt, zoals bij het 

‘Veertig dagen zonder vlees’ initiatief dat (in Vlaanderen althans) heel wat aanhang vond. Zoiets 

vinden we cool en trendy, want was dat niet gezond en klimaatbewust, een beetje vleeslozer leven? 

Zo’n insteek staat dan weer in schril contrast met de ramadan want wanneer die de kop op steekt, is er 

een plotse ‘human interest’ in wat die eigenaardige moslims nu weer een hele maand gaan uitspoken. 

‘Overdag niet eten? Tjonge jonge, ze hangen toch nog heel hard vast aan bizarre religieuze gewoontes 

die nergens op slaan.’ Dat dit exotische religieuze gebeuren op heel wat vlakken parallellen vertoont 

met initiatieven als ‘Dagen zonder vlees’, ziet men daarbij over het hoofd. 

En net dat ‘over het hoofd zien’ weerhoudt onze moderne geesten ervan de noodzaak van het vasten te 

begrijpen. We zien niet hoezeer het vasten onze lifestyle of ons exotisme overstijgt en in welke mate 

onze samenleving hunkert naar een dieper begrip van dit spirituele gebruik. 

“Op welk moment in ons maatschappelijk debat wordt onze  

mentaliteit van ‘almaar meer’ werkelijk aangepakt?” 

Een vastenperiode is immers een periode waarin men de moeite neemt om te leren leven met minder. 

En laat net dát in tijden van crisis nu eens bijzonder nuttig zijn. Elke dag worden we immers 

geconfronteerd met onze tanende economie en met weloverwogen opinies van experts die 

uiteenzetten waarom onze huidige consumptiedwang niet vol te houden is. Zo beseffen we onderhand 

dat er een aantal wereldbollen extra nodig zijn als de hele mensheid de levensstandaard van de 

gemiddelde Belg of Nederlander wil aanhouden. 

We weten dat allemaal wel, maar wat doen we daaraan? We kopen schone lucht in het buitenland om 

onze uitstoot goed te praten, we trekken de pensioenleeftijd omhoog en we trachten de economie aan 

te zwengelen met woorden als innovatie en ondernemerschap. Zoals Tolstoj zei: ‘Mensen komen 

aandraven met de meest ingenieuze oplossingen voor hun problemen, behalve deze: ophouden met dat 

te doen wat hun probleem veroorzaakt’. 

Waar in ons onderwijs leren we zuiniger en soberder te leven? Op welk moment in ons 

maatschappelijk debat wordt onze mentaliteit van ‘almaar meer’ werkelijk aangepakt? Het is helemaal 

geen leuke hypothetische en academische vraag of een nulgroeieconomie een mogelijkheid is. Het 
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wordt stilaan onze realiteit. En hoe gaan we daar concreet mee om? Moeten we werkelijk wachten tot 

het tekort ons overvalt? Er bestaan nochtans mogelijkheden om beetje bij beetje te leren leven met 

genoeg. Alleen komen die uit een andere hoek dan de salonfähige. 

Vasten is geen ouderwets gedoe, geen exotische rariteit en geen dieettrucje. In deze tijden van 

consuminderen – niet omdat het een mode is, maar omdat het stilaan onvermijdelijk wordt – is vasten 

een noodzaak. Of je nu christen bent, atheïst of moslim, het ‘oefent’ een bijzonder belangrijke 

ingesteldheid. 

 

Over Jonas Slaats 

Als schrijver en sociaal activist beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds op de snijlijn van 

mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte 

zich ook steeds in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en 

theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal 

vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven. Als theoloog en schrijver richt hij 

zich vooral op vergelijkende religiestudies, spirituele ethiek en de zoektocht naar God-gericht leven. 

Zijn Nederlandstalige teksten en boeken vind je op deze site. In het Engels publiceert hij onder de 

naam ‘Jonas Yunus Atlas’. Zijn Engelstalige geschriften zijn na te lezen op www.jonasyunus.net  

Drie jaar lang voerde Jonas ook verschillende openhartige gesprekken met invloedrijke 

moslimgeleerden en artiesten. Van Jakarta tot New York en van Londen tot Lahore, ontmoette hij 

allerhande imams en mystici, academici en feministen, punkers en poëten. Deze interreligieuze 

gesprekken op het kruispunt van cultuur, religie en maatschappij werden  uiteindelijk gebundeld in 

het boek “Soefi’s, Punkers & Poëten. Een christen op reis door de islam.” 
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#04 Opdat wij altijd mogen Herinneren 

Anne Dijk 

 

Herinner Mij, met oprechtheid, 

en Ik zal jou Herinneren met een gunst. 

Herinner Mij, innig,  

en Ik zal jou Herinneren met mystiek inzicht. 

Herinner Mij, werkelijk, 

en Ik zal je Herinneren met vriendelijkheid. 

Herinner Mij, onder de mensheid, 

en Ik zal je Herinneren met vriendschap. 

Herinner Mij, in het hart, 

en Ik zal je Herinneren met nabijheid. 

Herinner Mij, in het innerlijke hart, 

en Ik zal je Herinneren met stralende lichten. 

En wees niet ondankbaar 

door het vergeten van Herinneren”. 

(Vrije vertaling en selectie van het gedicht van A’isha al Ba’uniyyah, d. 1517 naar aanleiding van 

Koranvers 2:152. uit Kitab al muntakhab fi’l usul al rutab fi ‘ilm al tasawwuf, p. 65.) 

 

Over Anne Dijk 

Anne Dijk is religiewetenschapper, islamoloog en islamitisch theoloog met een specialisatie in 

autoriteitsstructuren. Dijk is oprichter en directeur van Fahm Instituut, adviseur op het gebied van 

islam en sociale vraagstukken en hoofddocent van diverse Fahm cursussen. Ze houdt zich als analyst 

en consultant vooral bezig met onderzoek en begrijpelijk maken van informatie. Daarnaast doceert zij 

diverse islam-vakken en geeft ze trainingen. Binnen haar academische studies (UvA, VU en 

buitenland) focuste zij op de herinterpretatie van de Shari’a, Islamitische Jurisprudentie (Usul al-

Fiqh), Gender en Autoriteit in de Islam. Haar passie is rechtvaardigheid. Daarnaast doet zij veel 

persoonlijke begeleiding, is auteur en public speaker. 



RAMADANGEDACHTEN 

 
11 

 

#05 Vasten als verzet 

Erica Meijers 

 

In april van dit jaar gingen vluchtelingen in verschillende opvangcentra in hongerstaking om te 

protesteren tegen de omstandigheden in de opvang en de onzekerheid over hun procedures. 

In 1998 vastten 123 ‘witte illegalen’ in de Haagse Agneskerk negentien dagen lang omdat ze vonden 

dat ze recht hadden op een verblijfsvergunning: ze werkten in Nederland, betaalden belasting, maar 

konden niet bewijzen dat ze zes jaar onafgebroken gewerkt hadden. 

“Koning David vastte zeven dagen en nachten lang om de Eeuwige  

te bewegen het kind van hem en Batseba te redden. Toen het stierf,  

beëindigde hij zijn vasten.” (2 Samuël 12) 

Ze worden niet vaak met elkaar in verband gebracht: een hongerstaking is immers een doorgaans 

politiek drukmiddel, terwijl het vasten in een geregelde vastenperiode zoals de Ramadan of de 

veertigdagentijd tot het domein van de religie wordt gerekend. Toch is er een duidelijk verband tussen 

beide. Dat laat het voorbeeld van koning David uit de Tenach zien. Natuurlijk, dit voorbeeld komt uit 

een situatie waarin politiek en religie met elkaar verweven zijn, en die is daarom anders dan het 

Nederland van vandaag, waar we politiek en religie, of in elk geval kerk en staat, toch liever uit elkaar 

houden. Maar daar gaat het hier niet om. Zodra het zieke kind gestorven is, geeft koning David zijn 

vasten op. Hij zegt: 

“Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend; want ik zei:  

Wie weet, de Eeuwige zou mij genadig kunnen zijn, zodat het kind  

bleef leven. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten?  

Zal ik hem nog kunnen terughalen?” (Samuel 12: 22-23) 

David vastte met een heel duidelijk doel: hij wilde God bewegen om naar hem te luisteren en het kind 

te redden. Davids vasten is een schreeuw naar God, van wanhoop, van protest: laat dit kind leven! 

Op dezelfde manier is de hongerstaking van vluchteling een wanhoopsdaad: ze hebben geen andere 

middelen om de mensen met macht te bewegen hen hun leven terug te geven. Door niet meer te eten 

en te drinken laten ze zien dat het leven dat ze leiden geen volwaardig leven is. Vasten is vaak het 

enige verzetsmiddel dat machtelozen nog rest. Zelfs de grote koning David werd door zijn vasten een 

smekeling voor God, een machteloze. Wie vast, levert zich als het ware uit aan de genade van de 

ander, maakt zich krachteloos en laat juist daardoor zien hoe zeer het hem ernst is. 

In de bijbel wordt om vele verschillende redenen gevast: in tijden van rouw, voor een moeilijke 

beslissing, als berouw voor gedaan kwaad, om anderen bij te staan in een moeilijk moment, bij wijze 

van intens gebed en concentratie of om jezelf geestelijk en emotioneel te reinigen. Dat vasten kan 

zowel individueel als collectief zijn. Het is in alle gevallen een middel dat de aandacht trekt, want wie 
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niet eet en drinkt, sterft uiteindelijk. Vasten heeft daarom onvermijdelijk te maken met ‘de laatste 

dingen’, met datgene dat we wezenlijk achten voor ons bestaan. Tijdens de Ramadan of de 

veertigdagentijd doorbreken we de gewone gang van zaken om ons vragen te stellen over ons leven: is 

het nog in overeenstemming met onze waarden en onze waardigheid? 

“Wie vast, brengt zichzelf in een positie van machteloosheid en is  

daardoor verbonden met anderen die zich in diezelfde positie bevinden” 

Wie vast, brengt zichzelf in een positie van machteloosheid en is daardoor verbonden met anderen die 

zich in diezelfde positie bevinden. De aandacht voor de armen, het geven van brood aan wie honger 

lijdt tijdens de Ramadan of de veertigdagentijd is geen bijkomstigheid, maar het raakt het hart van wat 

vasten is: door niet te eten en te drinken voeg je jezelf bij hen die honger hebben, die geen macht 

hebben in deze wereld. 

Daarom zijn de vasten behalve een oefening in bezinning ook een vorm van verzet tegen deze wereld, 

waarin nog steeds honger en ongelijkheid bestaat, waarin de 24-uurseconomie op volle toeren draait 

zonder mensen een moment te gunnen waarop ze zichzelf kunnen hernemen. Wie vast, zet die almaar 

draaiende molen even stil. Wie vast, schept een ogenblik waarin andere dingen kunnen gebeuren dan 

de gebruikelijke. Vasten is een scheur in het dagelijks bestaan. 

Vasten is een schreeuw om een leven waarin geen hongerstakingen meer nodig zijn, omdat er voor 

iedereen ruimte is om waardig te leven. 

 

Over Erica Meijers 

Erica Meijers (1966) studeerde theologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de 

Université Protestante de Strasbourg. In 2008 promoveerde ze aan de Protestantse Theologische 

Universiteit op het debat over apartheid in de Nederlandse protestantse kerken. Meijers werkte eerder 

als journalist voor de IKON, als (hoofd)redacteur van verschillende politieke en theologische 

tijdschriften en webmagazines en als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. 

Naast haar werk voor de Helling zit ze regelmatig discussies voor in en buiten GroenLinks, waarbij 

religie en cultuur haar specialiteiten zijn. Voor het wetenschappelijk bureau werkte ze onder meer 

samen met De Linker Wang, de Boekmanstichting en de Green European Foundation. 
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#06 Stad van Compassie 

Jan Gruiters 

 

Het kan haast geen toeval zijn. Bij de start van de Ramadan stuitte ik op een klein berichtje. Het viel 

op in deze tijd vol polarisatie. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam tekende namens de stad een 

Handvest voor Compassie. Rotterdam is daarmee officieel Stad van Compassie. Daar keek ik van op. 

Een Stad van Compassie. Daarover wilde ik wel wat meer weten. 

Het initiatief voor deze opmerkelijke stap blijkt afkomstig van Aydin Peksert. Hij is raadslid van de 

Islamitische Partij binnen de Gemeenteraad van Rotterdam. Het gaat Peksert duidelijk niet enkel om 

een symbolische stap. “Rotterdam als Stad van Compassie is niet alleen een mooi en belangrijk 

signaal in tijden van polarisering tussen culturen, levensbeschouwingen, arm en rijk. Het is een 

commitment en vergt blijvende inzet van ons allemaal om compassie tot de kern van ons handelen te 

maken”. 

“Een ‘Stad van Compassie’. Daarover wilde ik wel wat meer weten.” 

Wat blijkt, Rotterdam is noch de eerste noch de enige Stad van Compassie. In Nederland gingen 

steden als Leiden, Groningen en Apeldoorn Rotterdam voor. En het handvest blijkt geen Nederlands 

maar een internationaal initiatief. Het is inmiddels door 68 wereldsteden ondertekend in landen als 

Verenigde Staten, Pakistan, Nepal, Zweden, Mexico, Indonesië. 

Wat bezielt deze stadsbestuurders? Het handvest verwijst naar compassie of mededoden als een  

“grondslag voor alle religieuze, ethische en spirituele tradities.” Een principe dat een beroep op ons 

doet om “alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.” Een principe dat de 

drijfveer vormt om “ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze 

medemensen.” Een principe dat oproept om “de ander voor het voetlicht te plaatsen en recht te doen 

aan de onschendbare heiligheid van ieder mens.” Om “de ander te behandelen met volstrekte 

waardigheid, billijkheid en respect.” 

Het valt op dat het handvest niet voorbij gaat aan de taaie realiteit waarin wij leven. Het erkent “dat 

wij er niet in geslaagd zijn een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van 

hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.” 

 

Dat het handvest niet vrijblijvend wil zijn blijkt uit de oproep waarmee het afsluit. Wie het handvest 

ondertekent verbindt zich aan: 

- compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie; 

- terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot 

geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft; 
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- garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere 

tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren; 

- positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren; 

- bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen  – ook van 

hen die wij als onze vijanden zien. 

Het is frappant en hoopgevend dat in deze gepolariseerde tijd burgermeesters, wethouders en 

gemeenteraden dit handvest met zijn indringende oproep ondertekenen en als maatstaf voor hun 

beleid willen hanteren. Ik hoop dat er nog vele dorpen en steden het voorbeeld van Rotterdam zullen 

volgen. Want we kunnen nog wel wat meer compassie gebruiken. 

Dat alles blijkt terug te voeren tot een initiatief van de Britse auteur Karen Armstrong. Zij publiceert 

al vele jaren over de grote wereldreligies. Zij wil bruggen slaan tussen de aanhangers van 

verschillende levensbeschouwingen. Religieuze conflicten vormen volgens haar een zeer ernstige 

bedreiging. Niet alleen van de wereldvrede maar ook voor ons samenleven hier, in steden zoals 

Rotterdam. 

“Compassie speelt een fundamentele rol binnen menselijke  

relaties. Het is een voorwaarde voor en een uitdrukking van  

een menswaardig bestaan.” 

Zij won, als belangrijke hedendaagse denker, in 2008 de prestigieuze Amerikaanse TED-Award en 

kreeg de gelegenheid om haar wens voor de wereld om te zetten in een concreet initiatief. Karen 

Armstrongs wens was dat er een Handvest voor Compassie zou komen gebaseerd op de universele 

Gulden Regel “Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan”. 

Compassie speelt inderdaad een fundamentele rol binnen menselijke relaties. Het is een voorwaarde 

voor en een uitdrukking van een menswaardig bestaan. Compassie voert naar verlichting en is 

onmisbaar bij het realiseren van een samenleving waarin mensen elkaar opzoeken, respecteren en zich 

met elkaar verbinden in hun inzet voor het goede leven en een betere wereld. 

En natuurlijk heeft compassie alles te maken met de Ramadan. Ramadan is immers een maand van 

tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een tijd waarin mensen extra 

verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de 

mensheid centraal staan. Ramadan is daarmee ook een uitdrukking van compassie. 

 

Over Jan Gruiters 

Jan Gruiters (1956) is directeur van de Nederlandse vredesorganisatie PAX (van 2006-2014 “IKV 

Pax Christi” genaamd). Hij studeerde informatica en bestuurskunde. Hij werkte van 1980–1981 als 

informatieanalist voor de centrale directie van de toenmalige PTT. In 1981 trad hij als adjunct-

secretaris in dienst bij Pax Christi Nederland.  

Van 1984–1985 maakte hij deel uit van het landelijk werkcomité van het Komitee Kruisraketten Nee 

(KKN) waar hij meewerkte aan de organisatie van het volkspetitionnement van 1985. Vanaf 1985 was 

hij secretaris Afrika voor Pax Christi.  

Van 1987–1992 werkte hij voor de Raad van Kerken in Nederland. In het kader van het Conciliair 

proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping organiseerde hij (als coördinator) de 

eerste twee nationale oecumenische “kerkendagen” in Nederland in 1989 (Utrecht, 16.000 

deelnemers) en 1992 (Amersfoort, 18.000 deelnemers). Daarna keerde hij terug naar Pax om verder 

vorm te geven aan het Afrika-werk. 
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#07 Jasmine’s guitige, bruine ogen 

Lody van de Kamp 

 

“Ja, ik ben Joods”. Jasmine’s twee donkere ogen kijken mij guitig aan vanonder haar licht beige 

hoofddoekje. Zij herhaalt haar vraag. “Ben u echt Joods?” Ik glimlach. “Ja, echt waar!” 

Nu staart het kleine meisje, ik schat haar op een jaar of twaalf, ernstig naar mij. Dan slaat zij haar 

ogen neer. “Maar meneer, haat u mij dan niet? Ik ben een Moslima.” 

Jasmine is na die eerste kennismaking van toen ook al weer een paar jaar ouder. Ik hoop dat het haar 

goed gaat, thuis en op school. Gisteravond bij de Iftar, de maaltijd aan het eind van een lange 

vastendag tijdens de Ramadan, heeft ook zij ongetwijfeld wat van de dadels gegeten, haar glas melk 

gedronken. Jasmine hoort tijdens deze maand van bezinning natuurlijk veel over vrede en over G’ds 

zegeningen over deze wereld. Een wereld waarin vrede en zegeningen eindelijk de plaats kunnen 

innemen van afwijzing en geweld. 

“Nog steeds zie ik die twee donkere ogen van dat  

wat bange meisje van toen voor mij.” 

Nog steeds zie ik die twee donkere ogen van dat wat bange meisje van toen voor mij. Maar ik weet 

dat Jasmine, nu onderhand ook al een tiener, geïnspireerd door een gelovig leven en vasthoudend aan 

de tradities van het ouderlijk huis, niet meer bang is voor mij als Jood. Zij weet dat Joden en Moslims 

geen reden hebben om elkaar te haten. Integendeel, samen hebben de Jasmines samen met hun Joodse 

leeftijdsgenoten de taak om onze samenleving te tonen wat wij samen de wereld om ons heen hebben 

te bieden. 

Ik lees in het schitterende boek, The Jewish Heritage van Eastern Morocco, over het Joods historisch 

erfgoed in Marokko, dat mij onlangs werd aangeboden door de Marokkaanse ambassadeur in ons 

land, zijn excellentie heer Mellouki. 

“Jasmine, jouw ouders, grootouders en overgrootouders werden niet ‘gehaat’ door de Joodse 

medebewoners in Tetouan, Fez of Casablanca. Net zomin als deze Joodse buren gehaat werden door 

de Moslims in hun straat of in hun dorp of stad. Integendeel. Samen hebben zij eeuwen met elkaar 

samengeleefd in hun moederland Marokko.” 

De volgende keer Jasmine wanneer wij elkaar weer tegenkomen kijk jij mij opnieuw aan met jouw 

guitige bruine ogen. Samen zullen wij enkele dadels eten, een glas melk drinken tijdens die Iftar. 

Zonder je ogen dan neer te slaan zul je zeggen. “Nee, in een wereld van Allah’s zegen en vrede, haten 

wij elkaar niet.” 

Jasmine, voor jou en voor al onze Islamitische dierbaren en vrienden, een gezegende en vreedzame 

Ramadan. 
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Over Lody van de Kamp 

Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp 

Auschwitz en de moeder als onderduikster de oorlog overleefde, volgde Van de Kamp een rabbinale 

opleiding aan de Talmoedhogescholen in Montreux en Londen, waarbij hij ook bevoegd werd om als 

ritueel slachter (sjocheet) op te treden. Van 1973 tot 1978 verrichtte hij dergelijke slachtingen 

(sjechita geheten) in Amsterdam. Na in 1978 in Londen zijn studie tot een goede einde te hebben 

gebracht, was hij er enige tijd als rabbijn werkzaam, alvorens hij in 1981 als rabbijn voor het NIG in 

Den Haag werd gestationeerd. In 1987 verruilde hij deze standplaats voor die van Amsterdam, 

gevolgd door die van Rotterdam, waar hij van 1994 tot 1996 functioneerde. 

De laatste jaren richt Van de Kamp zich steeds meer op de dialoog tussen joden en moslims, een 

relatie die hij probeert te bestendigen met initiatieven als Salaam-Shalom. Samen met zijn 

Marokkaans-Nederlandse vriend Saïd Bensellam adviseert hij inmiddels overheden en diverse 

verwante organisaties over dialoog en verbinding, training en coaching en over jeugdpreventie. Van 

de Kamp is prominent aanwezig in het debat over islamofobie en antisemitisme. Tijdens de laatste 

oorlog tussen Israël en Palestina sprak ik met hem over de heftige maatschappelijke emoties die bij 

dit conflict loskwamen. 
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#08 Ligt de vrede op sterven of is beademing mogelijk? 

Abdulwahid van Bommel 

 

Laten we een dag van de Ramadan gebruiken om vrede met onszelf en anderen te sluiten. De Koran 

kent drie woorden voor vrede: Salaam, Soelh en Sakîna. Welke van de drie vredes willen we? 

- Salaam is als Sjaloom en als Sjanti, misschien het best aan te voelen als we zeggen: moge u in 

vrede leven, mogen wij in vrede leven. Alsof je zegt: van mij valt geen geweldshandeling, 

woord of gedachte te vrezen.. 

- Soelh is vrede sluiten na oorlog. In de cynische werkelijkheid van de pragmatische technische 

voorzitters, die wij wereldleiders noemen, is vrede de afwezigheid van oorlog en inkomsten. 

We aanvaarden een vredesmacht, of het antoniem: oorlog voor de lieve vrede. 

- Sakîna is de goddelijke aanwezigheid, de presentie van innerlijke vrede die in je ziel 

neerdaalt. Dit stellen we ons voor in een tuin voorbij het paradijs; zoals vogelzang die 

binnenin het ei begint; zoals dit universum elk moment opnieuw tot bestaan komt om elke ziel 

van sakîna te vervullen. 

We verlangen allemaal naar vrede. Vrede is een wens die aanwezig is in ieder mens. We horen het als 

we luisteren naar ons hart. We zien het in de spiegel en in de spiegel van wanhopige gezichten van 

vluchtelingen. Vrede met anderen begint in jezelf en gaat ervan uit dat je vrede met je Schepper hebt 

gesloten. De intentie om tot een vredesinitiatief te komen wordt geïnspireerd door ons hogere zelf: 

onze rûh. Wa nafachtu min rûhî – en Ik heb hem van Mijn eigen geest ingeademd, zegt Allah in de 

Koran. [1] Een door de Schepper ingeademde kiemcel voor licht en vrede. 

“De strijd tegen het kwaad begint en eindigt bij en in ons zelf, anders  

kunnen we niet oprecht over het licht van vrede spreken.” 

Strijd tegen het kwaad is onderdeel van wat we goed noemen. Die strijd begint en eindigt bij en in ons 

zelf, anders kunnen we niet oprecht over het licht van vrede spreken. Als het een vijand buiten onszelf 

is zegt de Koran: ‘En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en vertrouw vervolgens op God.’ 

[2] Als het onze eigen innerlijke vijand is: het kwaad in onszelf, dan zegt de Koran dat ons ego de 

neiging heeft op te zwellen en pat te stellen. Wij kunnen de strijd tegen het kwaad in onszelf voeren, 

maar moeten dan een steile hoogte beklimmen. [3] Van het ego, dat tot het allerlaagste in staat is [4] 

naar ons ego dat zichzelf bekritiseert, [5] kunnen we doorgroeien van ons geïnspireerde ego,[6] naar 

een ego dat volledig tot innerlijke vrede komt. [7]  

In de moslimmystiek worden soms de grote reddingsboeien zoals Vrede, Liefde en Licht met 

hoofdletters geschreven omdat we ons die begrippen in hun universele betekenis eigen willen maken. 

We zeggen wel Sjaloom, Salaam, maar van die twee klinkers en drie medeklinkers komt geen vrede. 

Of toch wel? 
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Het ‘ter harte nemen’ van een woord als Salaam, begint met het woord te proeven op je tong, 

langzaam door te slikken om tot de volheid van de Salaam/Sjaloom-ervaring te komen door het naar 

een plaats in je hart te dirigeren waar de zelfgenezing begint. Als Salaam een plaats in je hart heeft 

gekregen kun je het ook als groet naar de ander gebruiken. De vredesgroet betekent – hardop 

uitgesproken – dat iemand jou zijn of haar adem geeft om je vrede toe te wensen op alle niveaus van 

je wezen. Als jij de vredesgroet uitspreekt, wens je de ander heelheid toe. Dat is de betekenis van het 

Arabische woord Salaam en het Hebreeuwse woord Sjaloom. Innerlijke vrede kun je beleven als je 

innerlijk heel bent. Innerlijke heelheid komt mede voort uit ieder ander in alle oprechtheid vrede 

toewensen. Aan innerlijk heel worden kun je dus werken. Wie Salaam Alaikoem hoort, hoort de stem 

van de ander. De islam leert ons ieder mens te aanvaarden zoals hij of zij is. We hebben geen recht 

van oordelen. Met elkaar spreken begint met naar elkaar luisteren. 

“Als jij de vredesgroet uitspreekt, wens je de ander heelheid toe.  

Dat is de betekenis van het Arabische woord Salaam en het  

Hebreeuwse woord Sjaloom.” 

We kunnen de Salaam oefening doen, door Salaam uit te zenden naar alles wat leeft in het universum. 

Alles wat je anderen toewenst krijg je meestal in veelvoud terug. In mijn soefi orde wordt deze 

oefening Husj dar dam: ‘Bewust in de ademhaling’, genoemd. Eerst sta je een paar seconden stil bij 

de gedachte: ‘O mijn denken, kom tot rust in gezegende vrede, die steeds al binnen in mij is.’ Iedereen 

haalt zijn hele leven adem. In en uit. Voor deze oefening is de ademhalingstechniek de manier waarop 

je van nature ademt. Dat doe je nu wat aandachtiger. Bij het inademen denk je aan het meest vredige 

dat je je kunt voorstellen. Misschien een bron van licht of een rimpelloze vijver. Sommigen 

beschikken innerlijk over zo’n vijver. Bij de uitademing stel je jezelf voor dat je die Vrede over de 

wereld verspreidt. 

[1] Koran 38:72  

[2] Koran 8:60-61  

[3] 90:11  

[4] 12:53  

[5] 75:1-2  

[6] 91:7-8  

[7] 89:27-30 

 

Over Abdulwahid van Bommel 

Abdulwahid van Bommel (71) is een bekende en graag geziene spreker op menig levensbeschouwelijk 

podium. Toen de Iraanse geestelijke Khomeini in 1989 een fatwa tegen Salman Rushdie uitsprak, 

voelde Van Bommel zich geroepen om stelling te nemen in het debat dat daarop volgde. Het maakte 

van hem een bekende televisiepersoonlijkheid.  

Zijn oorspronkelijke naam is Wouter van Bommel (Amsterdam, 16 april 1944) en hij is docent 

geestelijke verzorging. Van Bommel is de zoon van een katholieke vader en een hervormde moeder. 

Na zijn bekering tot de islam nam hij de naam Abdulwahid aan. De laatste jaren werkt hij in relatieve 

mediarust aan diverse projecten. Zijn hart ligt bij het schrijven van boeken: ‘Boeken zijn mijn beste 

vrienden’. Van Bommel’s nieuwste project is het schrijven van een Koranuitleg voor kinderen. 
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#09 Hoe nuttig is vasten? 

Marcel Poorthuis 

 

Kenmerkend voor religieuze rituelen is dat ze geen direct nut hebben. De veertig dagen voor Pasen 

heet de vastentijd, maar alleen voor katholieken. Protestanten doen er nu ook aan mee, maar toch wel 

vaak als gezondheidskuur. Al is het gezond om te geloven en ook om te vasten en te bidden, de 

gelovige doet het niet omdat het gezond is, maar om God te eren en zichzelf een spirituele discipline 

op te leggen. 

Als ik met protestanten (die vasten niet zo kennen) over de Ramadan praat stellen ze de vraag of het 

geld bespaart. “Ik denk dat de Ramadan duurder is dan een gewone maand”, zeg ik dan. Elke avond is 

het immers feest. “Wat heeft het dan voor nut?” Als ik er dan op wijs dat de Koran in de maand 

Ramadan is geopenbaard en dat Mozes toen hij de Tien Geboden kreeg ook vastte en zich van zijn 

vrouw onthield (wat in de Ramadan overdag niet de zwaarste opgave lijkt), klinkt er wat meer 

instemming: de Bijbel doet het altijd goed! 

“Door te vasten leer je de gaven van God meer te waarderen.” 

Toch zie ik er zelf nog iets meer in: juist omdat het vasten elke avond wordt doorbroken, beseft de 

moslim dat het er niet om gaat dat eten en drinken niet goed zouden zijn. Integendeel, juist door te 

vasten leer je de gaven van God meer te waarderen. Zo bezien is het vasten een weg om weer te 

genieten van het alledaagse dat bijzonder wordt. Want pas als iemand echt geniet is hij ook dankbaar. 

En wil hij anderen er in laten delen. Vasten is niet nuttig, maar wel spiritueel! 

 

Over Marcel Poorthuis 

Marcel Poorthuis (1955, Hilversum) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit 

(KTU) te Utrecht en muziek aan het conservatorium te Hilversum. Van 1982 tot 1992 werkte hij op 

het Secretariaat van de Katholieke Kerk in Nederland op het gebied van joods-christelijke 

betrekkingen. Sinds 1992 is hij als universitair (hoofd-) docent verbonden aan de Faculteit Katholieke 

Theologie (FKT) van de Tilburg University. In 2010 is hij benoemd tot hoogleraar aan diezelfde 

universiteit met als leeropdracht de dialoog tussen godsdiensten. 

Zijn publicaties handelen over filosofie, rabbijnse literatuur en het vroege christendom en over de 

interreligieuze dialoog. Poorthuis coördineert binnen de FKT het onderzoeksproject Relations 

between Judaism en Christianity, over de beeldvorming van het jodendom, het boeddhisme en de 

islam. Partners in dit project zijn de Bar Ilan University en het Schechter Institute in Israel, evenals 

de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. In het kader van dit project is een drieluik 

verschenen over de beeldvorming van de verschillende wereldreligies (jodendom, boeddhisme en 

islam). 
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#10 Over soldaten, gedenken en mensen 

Enis Odaci 

 

Op de tiende dag van Ramadan is het mooi om stil te staan bij het Arabische woord ‘zikr’, wat goed 

vertaald kan worden als een vorm van devotie die lijkt op ‘gedenken’. Veel moslims zeggen dat 

Ramadan voor hen een maand van bezinning is, een maand van stilte, en daarmee een maand om te 

herinneren dat er iets meer is tussen hemel en aarde. Moslims gedenken Allah, christenen de Heer, en 

joden JHWH. En agnosten hebben veel meer woorden voor een realiteit die alomvattend is. 

In de islamitische traditie wordt zikr vaak toegeschreven aan het soefisme, waarin de gelovige 

helemaal opgaat in de ritmische herhaling van namen of eigenschappen van God. In sommige 

Alevitische tradities zie je het bijvoorbeeld terug in het gebruik van dans en muziek. Maar dat is te 

beperkt, zikr heeft vooral een functie. 

In de Koran vinden we een mooie uitspraak hierover: 

“(…) inderdaad vinden de harten vrede in het gedenken (zikr) van God.” 

Koran 13:28, soera ar-Ra’d, De Donder. 

Gedenken brengt het hart tot rust. Dat staat dus los van het dagelijkse rituele gebed. Dat vind ik mooi, 

omdat het de deur opent naar iets groters dan alleen rituelen en gebruiken binnen één specifieke 

religie. Gedenken is persoonlijk en toch universeel. Het brengt niet alleen moslims, maar iedereen in 

een rustige staat en zorgt ervoor dat hemel en aarde voor een kort micro-moment in je leven helemaal 

synchroon lopen. Welk godsbeeld je hebt staat daar los van. 

De inspirerende ‘Ali ibn Abu Talib, geestelijk vader van de mystieke islam en schoonzoon van 

Mohammed, heeft er een mooie beschouwing over gegeven. Ik deel het graag. 

Iemand vroeg Imam ‘Ali: 

“Wie is de meest machtige soldaat van God?” 

De Imam antwoordde als volgt: 

“Ik zag het ijzer en zei: ijzer is de machtigste soldaat van God. 

Toen ik zag hoe vuur het ijzer deed smelten, zei ik:  

vuur is de machtigste soldaat van God! 

Toen ik zag hoe water het vuur bluste, zei ik: 

water is de machtigste soldaat van God. 

Toen ik zag hoe de wolken het water in zich droegen, zei ik: 

wolken zijn de machtigste soldaat van God. 

Toen ik zag hoe de wind de wolken wegblies, zei ik: 

de wind is de machtigste soldaat van God! 
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Toen ik zag hoe standvastig bergen de wind trotseerden, zei ik: 

de berg is de machtigste soldaat van God. 

Toen ik zag hoe de mens in staat was om bergen te beklimmen, zei ik: 

de mens is de machtigste soldaat van God. 

Toen ik zag hoe de slaap de mens kon overwinnen, zei ik: 

de slaap is de machtigste soldaat van God. 

Toen ik de mens een tijd gadesloeg, en zag dat zorgen en angsten hem uit zijn slaap hielden, zei ik: 

zorgen en angsten zijn de machtigste soldaat van God. 

Toen ik ontdekte dat de bron van die zorgen en angsten het hart was, zei ik: 

het hart is de machtigste soldaat van God! 

En toen ik zag dat het hart alleen tot rust gebracht kon worden door het gedenken van God, zei ik: 

nee, het gedenken is de machtigste soldaat van God.” 

Gedenken is niet alleen devotie Gods. Gedenken is ook herinneren, zodat iets of iemand via jouw 

gedachten en bijbehorende woorden in leven blijft. Ik vergelijk het met een ander universeel concept, 

namelijk het ‘eren’. We eren mensen omdat we hen zo lang mogelijk in onze nabijheid willen voelen. 

Niet om hun rijkdom of hun status (dat is aanbidden), maar om hun karakter, goedheid, opoffering en 

om hun bijdrage aan de samenleving. 

Dat is misschien wel een mooie oproep om mee af te sluiten. Het eren en waarderen van mensen die 

je lief hebt. Een kleine, persoonlijke vorm van zikr. Ik geloof namelijk dat God, wanneer Hij naar 

beneden kijkt en al die omhoog kijkende mensen ziet, al vrij snel zou antwoorden: “Dank, dit komt 

jouw ziel ten goede, maar kijk zo vaak als mogelijk vooral opzij en zie je naaste.” 
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#11 Een katholiek is aan het peinzen 

Joost Jansen 

 

Als ik sommige reclames moet geloven kan ik afslanken met een bijzonder middel, en zonder minder 

te eten. Want die ene pil, of dat ene drankje breekt… en dan volgt een ingewikkeld verhaal hoe 

bepaalde stoffen in het lichaam afgebroken worden en je voor de zomer weer een presenteerbaar lijf 

kunt hebben ‘on the beach’. Maar is dat vasten? Is dit wellicht een uitvloeisel van onze wellness-

cultuur? Draait dit niet veeleer om het eigen ‘ik’? 

Wanneer ik de Schriften (de Bijbel) opensla, de joodse en christelijke traditie, dan kom ik op veel 

plaatsen de praktijk van het vasten tegen. Maar… ik kom ook de constante discussies tegen waar het 

gaat over wat nu wel het ‘goede’ vasten is. Soms zijn er heel duidelijke voorschriften en als ze er zijn 

dan worden ze op een andere plaats alweer onder kritiek gesteld. Dat is lastig voor ons. Want wij 

willen zo graag een helder voorschrift zodat we dit wel op niet kunnen opvolgen. Meestal niet, of toch 

wel een beetje, of… Er zijn mensen die jaloers zijn op de islam die een duidelijke periode heeft 

waaraan velen zich houden, de Ramadan. Je hebt dan de steun van anderen, van een gemeenschap. Bij 

ons christenen is het altijd zoeken naar het juiste evenwicht. En we worden niet echt geholpen in onze 

zucht naar duidelijkheid door onze Bijbel, want ook daar is er – van het begin tot het einde – de 

discussie over het ‘ware’ vasten. Gaat het om het strenge ontzeggen van spijs en drank? Gaat het om 

toch iets anders? 

Aswoensdag 

Eén periode binnen het christendom moet toch duidelijkheid verschaffen: de Vasten, vanaf 

Aswoensdag tot Pasen. Maar ook hier spreekt men tegenwoordig van ‘Veertigdagentijd’ en wordt de 

aandacht verplaatst van het vasten naar het samen optrekken naar Pasen, veertig dagen lang zoals het 

volk der Hebreeën veertig jaar getrokken is door de woestijn, bevrijd van het slavenhuis in Egypte en 

op weg naar het Beloofde Land Israël. 

Laten we toch maar eens bij de Aswoensdag – het begin van de Vasten – beginnen. Ik sla het 

lezingenboek open en lees voor Aswoensdag twee teksten over het vasten: 

Zo spreekt God de Heer: 

“Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en  

met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot  

de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig  

en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil.’ Wie weet, keert Hij terug  

en krijgt spijt en laat dan zegen achter zich, een meeloffer  

en een plengoffer voor de Heer uw God!” Joël 2,12-18 

 



RAMADANGEDACHTEN 

 
23 

en in het evangelie: 

“Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om  

niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader  

die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet,  

zal het u vergelden!” Matteüs 6,18 

Je vast dus voor een ander, om terug te keren. Je kunt ook vertalen om je toe te keren, want het 

Hebreeuwse werkwoord ‘sjoef’ kent vele betekenissen, waaronder ook ‘antwoorden’. Toekeren naar, 

antwoorden op God de Heer, die ons als eerste aanspreekt. Laten we nooit vergeten dat het eerste 

woord dat God – in de Bijbel – tot de mens spreekt is: ‘Adam-mens waar ben je?’ [Genesis 3,8] En 

waar is Adam op dat moment: in het struikgewas. Hij schaamt zich. Hij is een door God gestelde 

grens overgegaan en beseft dat zijn relatie met God verstoord is. Wil je een verstoorde relatie weer 

repareren dan ga je een proces van boeten en verzoenen in. Prachtig woord trouwens ‘boeten’. Doet 

me denken aan mijn jeugdjaren in Rijswijk en wij als kinderen zagen hoe in duinpannen te 

Scheveningen de vissersvrouwen de netten aan het ‘boeten’ waren: het herstellen van het kapotgegane 

net door de verbindingen weer aan elkaar te maken. Het is duidelijk: ‘boeten’ is het herstellen van 

relaties. Daarvoor houd je je in, daarvoor vast je. Vasten is dus steeds ‘met het oog op’… Vasten is 

geen doel op zich. 

Oefenen 

In de genen van het christendom zit dat je alles wat er in de bijbel staat moet interpreteren naar de dag 

van vandaag toe. Het christendom is hierin schatplichtig aan het jodendom. Het gaat altijd om 

interpretatie van de Wet van God, de Tora, en het hele stelsel van wetten en voorschriften dat daaruit 

voortvloeit. Het Woord van God is altijd ook woord van mensen, en vóór mensen. Het Woord van 

God past zich aan aan tijd en omstandigheden. Wanneer een woord, een voorschrift uit de Schriften 

niet meer toepasbaar blijkt, dan moeten we net zolang interpreteren totdat hedendaagse realiteit en 

Woord van God op één lijn zitten. Maar het Woord van God blijft ons hierin altijd uitdagen, we 

kunnen dat Woord van God niet laten ‘buikspreken’, d.w.z. dat we onze eigen verlangens en 

behoeften tot leidraad laten zijn. 

 

Het is duidelijk: vasten is een oefening in ascese van de gelovige mens ‘met het oog op’. Het gaat 

altijd om ontmoeting met God, om door het vrijmaken van je hart je beter voor te bereiden op die 

ontmoeting. Het gaat dus nooit – in gelovig perspectief – om een afslankoefening binnen de wellness-

cultuur. Het eigen ‘ik’ staat niet centraal, maar ‘de ander’. En die ander is vaak ook de groep mensen 

die het veel minder hebben dan wij en die – door onze eigen behoeften wat in te snoeren – geholpen 

kunnen worden met een gave, een aalmoes. 

Discussie 

De discussie rond het vasten is inherent aan het christendom. Tijdens het leven van Jezus was die 

discussie er al met de Farizeeën, een groepering binnen het jodendom dat serieus werk maakte van 

zijn geloof. Hun vraag: Waarom vasten die leerlingen van Jezus niet? Het antwoord van Jezus: 

‘Kunnen de vrienden van de bruidegom vasten zolang de bruidegom bij hen is? De dag zal komen dat 

de bruidegom hun ontnomen wordt, op die dag zullen ze vasten [Marcus 2,19 e.v.]. 

Twee opmerkingen hierover: er is steeds een terugkeer naar de Schriften. Dat is vandaag niet meer 

vanzelfsprekend. Wij leven in een vergeetcultuur. Ervaringen van vroeger worden minder gedeeld en 

dat maakt de mens er niet gelukkiger op omdat je dan gehandicapt raakt om met het tekort, het 

fundamentele menselijke tekort, op te gaan. 
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En de tweede opmerking: vasten staat in de context van ontmoeten, het ontmoeten van de bruidegom. 

Dat is een klimaat van ontmoeten in liefde. Jezus heeft het over de bruidegom die komt en waarvan je 

de komst voorbereid door te vasten. 

Voor wie is die bruidegom? Voor mij, voor ons? 

 

Over Joost Jansen 

Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne – Heeswijk. Hij is pastoor van de parochies rond 

de abdij. Verbonden aan en woonachtig in de Abdij van Berne, is Jansen pastoor van de parochies te 

Dinther, Heeswijk en Loosbroek. Daarnaast is hij directeur van Berne Media. Een uitgeverij en 

boekhandel ten dienste van het uitdragen van de Goede Boodschap: liturgische uitgaven en 

bezinning. Jansen is actief betrokken bij de Stichting Leerhuis Limburg (locatie: Synagoge Meerssen) 

en verzorg in de Abdij van Berne leerhuizen. Zijn specialismen zijn Liturgie en joodse filosofie. 
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#12 Twijfel! 

Ewoud Butter 

 

Een tijdje geleden zei mijn vriendin, bijna achteloos, op een zaterdagochtend: “Ik word het liefste 

wakker met Bert Wagendorp.” Ik verslikte me bijna in mijn koffie. Werd hier nonchalant 

aangekondigd dat ik na een relatie van ruim 25 jaar werd ingeruild voor Wagendorp, columnist van de 

Volkskrant? 

Dat bleek gelukkig niet het geval. Mijn vriendin las de krant en wilde alleen maar vertellen dat ze de 

columns van Bert Wagendorp zo’n goed begin van de dag vond. Waarom? “Omdat hij met een 

aangenaam gevoel voor humor vaak precies onder woorden brengt wat ik vind” zei ze. 

Vraag een willekeurig persoon naar zijn of haar favoriete columnist en de kans is groot dat hij of zij 

iemand noemt met ongeveer dezelfde opvattingen. We worden als mensen blijkbaar graag in onze 

mening bevestigd. 

“Het internet is geen ruilmarkt van ideeën geworden, maar een echoput.” 

Bij de introductie van het internet was de hoop dat de surfende mens met een grotere diversiteit aan 

meningen geconfronteerd zou worden, maar het omgekeerde bleek volgens Amerikaans onderzoek 

het geval: we nemen massaal vooral informatie tot ons die ons niet aan het twijfelen brengt. Het 

internet is geen ruilmarkt van ideeën geworden, maar een echoput. Berichten die op sociale media 

worden gedeeld, zouden vaak vooraf gegaan kunnen worden door de drie woorden: zie je wel… 

Ik maak mezelf er ook vaak schuldig aan, het is immers best aangenaam om het idee te hebben dat je 

gelijk hebt en toch gaat het me steeds meer irriteren. 

Debatten verharden en worden saai omdat ze een voorspelbare herhaling van zetten zijn geworden. 

Meningen lijken steeds vaker in beton gegoten. 

Op tv zien we BN’ers die gepresenteerd worden als ‘opiniemaker’. Niet omdat ze zo ontzettend 

deskundig zijn of originele, creatieve inzichten hebben, maar omdat ze een voorspelbare mening 

vertolken. Blijkbaar willen veel kijkers zekerheidjes horen. 

“Ik zou willen pleiten voor een herwaardering van de twijfel.” 

Ik vind het armoe. Vooruitgang is zelden geboekt door mensen die dogmatisch overtuigd waren van 

hun eigen gelijk, maar door mensen die buiten de lijntjes kleurden en durfden te twijfelen. Wijsheid 

komt van mensen die zoveel kennis hebben dat ze beseffen hoe weinig ze weten en humor komt tot 

bloei wanneer er ruimte is voor relativering en vooral zelfrelativering. 
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Ik zou willen pleiten voor een herwaardering van de twijfel. Dogma’s leiden tot polarisatie en in het 

ergste geval tot ideologische of religieuze ruzies en oorlogen. Twijfel is een veel beter recept voor 

vrede, creativiteit en prettig samenleven. 

Of u nou aan de ramadan doet of niet: mijn voorstel is deze maand te beginnen met meer te twijfelen, 

onszelf en de ander de ruimte geven van mening te veranderen. 

De wereld zal er beter op worden…..tenminste, dat denk ik. 

 

Over Ewoud Butter 

Ewoud Butter is politicoloog, onderzoeker en schrijver. Hij is hoofdredacteur van Republiek 

Allochtonië en redacteur van de site polderislam.nl. 

Ewoud kreeg onder andere onderwijs op een streng protestante school in Gelderland, een katholieke 

jongensschool in Brabant, de protestante Vrije Universiteit en de (destijds vooral) marxistische 

politicologie faculteit van de UvA. Sinds begin jaren 90 werkt hij veel met uiteenlopende islamitische 

organisaties en doet hij onderzoek naar vraagstukken op het gebied van integratie, polarisatie en 

radicalisering. Sinds een aantal jaren werkt hij als zzp’er. 

Samen met Roemer van Oordt doet Ewoud momenteel onderzoek naar de institutionalisering van de 

islam in Nederland. Behalve non-fictie schrijft Ewoud ook fictie. Hij publiceerde een roman, 5 

toneelstukken en 2 scenario’s.  

Ewoud wordt trouwens zelf graag wakker met de columns van Sheila Sitalsing. 
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#13 Herinneren en loslaten 

Alain Verheij 

 

Vasten zat nooit in mijn systeem. Het is een oerelement in vele religies, maar de protestants-

christelijke traditie waar ik vandaan kom had meer met de verstandelijke kant van godsdienst. 

Bijbellezen en een gezonde leer waren belangrijk. Je kunt maar beter precies weten wát je gelooft, dan 

dat je uit gewoonte meedoet aan de door traditie overgeleverde rituelen. 

In zekere zin kun je zeggen dat het protestantisme werkt met een tegenstelling tussen traditie aan de 

ene kant en een intellectueel, individueel geloof aan de andere kant. Natuurlijk is dat een valse 

tegenstelling. 

Dat hadden de protestanten ook wel door, en om de overwaardering van het verstand wat te nuanceren 

gingen sommige protestanten hameren op een doorvoelde vroomheid, anderen benadrukten dat een 

echt geloof niet zonder een barmhartig leven (goede daden, medemenselijkheid!) kan en ook de 

aloude traditie kreeg weer ruimte. 

Een goede ontwikkeling, natuurlijk, en zo gingen mijn mede-protestanten steeds vaker meedoen aan 

de ‘Veertigdagentijd’, een periode van vasten die het christelijke equivalent van de ramadan is. 

Dit jaar deed ik voor het eerst zelf ook mee. Ik onthield me (veel minder moedig dan de islamitische 

vastentijd) veertig dagen van alcohol, koffie, vlees en vis. 

“Tijdens mijn eigen vastentijd ontdekte ik tot mijn eigen  

verrassing dat ik zelf een arme was.” 

Op de middelbare school had ik een lesmethode ‘Levensbeschouwing’ die me vertelde dat de 

vastentijd in veel religies als doel had, dat je door je eigen onthouding wat meer stil kon staan bij de 

armen in de wereld. Een nobel, mooi motief om te vasten. 

Tijdens mijn eigen vastentijd ontdekte ik tot mijn eigen verrassing dat ik zelf een arme was. Niet 

materieel – het ontbreekt me aan niets als het aankomt op inkomsten waarmee ik naast mijn huur en 

eten ook de nodige luxe kan bekostigen. 

Ik ontdekte hoezeer ik gehecht was geraakt aan die bijzaken waar ik nu veertig dagen zonder moest. 

Aan een wat decadent eetpatroon, aan de kick van de cafeïne op diverse momenten op de dag en aan 

het mild verdovende biertje aan het eind van de dag. 

Ja, zo verliepen mijn eerste vastenweken. Niet spiritueel, niet met een nieuwe sobere bezinning of met 

een vereenzelviging met de armoede van hen die het minder getroffen hebben. Mijn vastentijd was 

een confrontatie met mijn eigen zwakte. 



RAMADANGEDACHTEN 

 
28 

Uiteindelijk nam dat toch een spirituele wending. Als theoloog ben ik het gewend om over God te 

spreken. Soms zelfs namens God. Mijn veertigdagentijd leerde me eens te meer dat ik God niet ben, 

dat ik God niet heb – en dat ik zonder zo’n vastentijd in de automatische piloot dreig te vervallen. 

Als kind ging ik vaak naar Griekse eilanden op vakantie. Nog steeds heb ik een enorme liefde voor 

dat prachtige land. Ik kan blijven kijken naar de magnifieke kustlijnen, het weelderige groen en 

natuurlijk de bergen. Maar als ik er was, viel het me altijd op dat de Grieken zelf – de hoteleigenaars, 

de obers, de werklui – met hun rug naar de schoonheid stonden. Alsof ze helemaal niet zagen hoe 

ontzagwekkend mooi hun eigen eiland was. 

“Ik ben zelf ook het slachtoffer van achteloosheid.” 

Ik ben zelf ook het slachtoffer van precies diezelfde achteloosheid. De automatische piloot ligt 

voortdurend op de loer. En dan wordt al het mooie dat me gegeven is – het eten en drinken, de 

rijkdom, maar meer nog: het verhaal van God waaraan ik mijn leven wijd – een platheid te krijgen die 

mij noch die schoonheid mooi uit de verf laat komen. 

Tijdens die veertig dagen gebeurde het soms even: ik verstilde, ik werd nederig, ik liet vallen waar ik 

me voorheen aan vastklampte en ik kon weer bewonderen. Ik kon me weer verwonderen. Toen ik 

mijn eigen spirituele armoede confronteerde, besefte ik pas weer wat een rijkdom me gegeven was. 

Nu is de ramadan in volle gang. Ik leef mee met de vromen die strenger vasten dan ik deed. En ik 

wens hen dezelfde ervaring toe die mij ten deel viel: dat ze, ieder op hun eigen manier en in hun eigen 

levensverhaal, weer even los kunnen laten wat ze ten onrechte vasthielden zodat ze opnieuw de geest 

kunnen ontvangen die al die tijd als een heilige wind door hun struiken ritselde. 

 

Over Alain Verheij 

Alain Verheij is theoloog (onderzoeksmaster, Leiden 2014) en promoveert op oude Ugaritische 

geschriften. Hij vindt het wel zo relevant om intussen over God te twitteren, te bloggen en te spreken. 

Daarom zijn zelfgekozen naam: “Theoloog des Twitterlands” Hij heeft ook een eigen website. 

Verheij deed en doet veel. Zo is hij curator van het Blendle-kanaal Geest, schrijver met eigen kanaal 

bij Reporters Online, voorheen TPO Magazine, brainstormer, naamgever en blogger van Lazarus 

Magazine, medeoprichter De Leven Ede. Eerder was hij redacteur en actief blogger bij Staat 

Geschreven en Zinvloed [beide in maart 2016 gesloten]. Alain Verheij is erg actief op Twitter, scherp, 

grappig en altijd met kennis van zaken. 
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#14 Heilzame tussenfase 

Janneke Stegeman 

 

Het is maandagochtend, toch niet het vrolijkste moment van de week. De brug over de Schinkel staat 

open, een lange stoet boten moet voorbij. De groep wachtenden groeit gestaag. De wachtende 

tramchauffeur stapt uit voor een peukie, evenals een passagiere met luchtige blonde krullen. Fluitend 

en knipogend komt de glazenwasser aangestapt, tuk op contact. De jongen die bij de bakker aan de 

overzijde werkt neemt het er even van. Voor de brug ontstaat een alternatieve mini-samenleving, die 

tot mijn verbazing niet knorrig is vanwege tijdverlies, maar het oponthoud viert. 

Zo ongeveer stel ik me de Ramadan voor. Als een heilzame tussenfase waar je gelegenheid hebt te 

reflecteren op je leven en nieuwe verbindingen te maken met degenen die je dierbaar zijn. Het gaat 

om het afzien van overdag, en het delen van de avond. Het is zelfs wel zo dat enige na-ijver me soms 

overvalt tijdens de Ramadan. ‘s Avonds als de zon daalt verzamelen buurtgenoten zich bij bakkerij 

Al-Maghreb voor hun laatste benodigdheden. Auto’s rijden af en aan, mensen begroeten elkaar. 

Zinnenprikkelende etensluchtjes waaien voorbij. 

Zelf heb ik ook wel gevast, op z’n neo-protestants in de tijd voor Pasen. Ik onthield me van luxe op 

het gebied van eten en drinken, tot het eindelijk Pasen was. Dat was zonder meer een goede ervaring. 

Ik werd me bewust van mijn verhouding tot eten en drinken. Vooral werd ik me er bewust van dat ik 

als ras-Calvinist op het punt van genieten winst kan boeken. Wat me zo inneemt voor de Ramadan is 

dat de nadruk niet alleen op onthouding ligt, maar minstens net zo zeer op gulheid – die van God en 

van de mensen. ‘Ramadan karim’, wens ik mijn buurtgenoten, een gulle radaman. ‘Allahoe akram’, 

antwoorden zij – God is nog guller. Een korte uitwisseling waarin een hoop wijsheid besloten ligt. 

“Ik snap dat je de Ramadan ook kunt bekijken als een  

over een hele maand uitgesmeerd Kerstdiner.” 

Toegegeven, bij gebrek aan praktijkervaring is het een romantisch perspectief dat ik hier schets. Ik 

snap dat je de Ramadan ook kunt bekijken als een over een hele maand uitgesmeerd Kerstdiner. 

Onherroepelijk brengt dat allerlei onderhuidse spanningen in jezelf en in de familiare verhoudingen 

naar de oppervlakte. Er is vast een tante  met te lange verhalen, een neef die elke iftar opduikt, maar 

nooit iets meeneemt. Van vasten wordt je vermoedelijk afwisselend knorrig, verlicht, en dan weer 

knorrig. Nu hecht ik waarde aan knorrigheid die aan de oppervlakte komt, en het onderzoeken van 

dergelijke spanningen – omdat daarachter ruimte ligt. 

Wat mij met name aantrekt in de Ramadan is het zacht uitgesproken commentaar bij wat geleidelijk 

aan te veel ruimte is gaan innemen in mijn leven. Daarom prikkelen de woorden van Rumi me zo: 
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There’s hidden sweetness in the stomach’s emptiness. 

We are lutes, no more, no less. 

If the soundbox is stuffed full of anything, no music. 

If the brain and belly are burning clean with fasting, 

every moment a new song comes out of the fire. 

 

Over Janneke Stegeman 

Dr. Janneke Stegeman is Oudtestamenticus en werkt als theoloog bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam. 

Ze coördineert het onderwijsproject Show Your Struggle over religie, Islamofobie en andere vormen 

van uitsluiting. In 2016 is ze gekozen tot Theoloog van het Jaar, door de organisatie achter de Nacht 

van de Theologie.  
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#15 Eén week protest 

Aart Mak 

 

In mijn leven heb ik ooit maar één week gevast en dat heugt mij nog. Het was in het jaar 1978 en er 

was sprake van 182 kerkmarokkanen die niet aan de criteria van de regering voldeden om te mogen 

blijven. De kerken protesteerden en Nederlanders als ik gingen mee vasten. Ik zat een week in De 

Duif aan de Prinsengracht en dronk zeven dagen en nachten lang alleen maar kruidenthee met honing. 

Ik denk er nog wel eens aan als de Ramadan begint en ik sommige mede-Haarlemmers tegenkom die 

aan het vasten zijn. Ook nu weer. Ik bedenk dat ik alleen maar zou kunnen vasten als het voor het 

goede doel is. Niet dus omdat het moet maar omdat het ergens goed voor is. Voor je eigen 

gezondheid, voor een herstel van de eenvoud in je leven of voor je medemensen. Anders lijkt vasten 

mij een soort werkheiligheid om een godheid te vermurwen: ‘Kijkt u eens, ziet u wel hoe gehoorzaam 

ik ben aan uw geboden?’ Nee, dat niet. Maar zover ik mijn moslimbroeders en –zusters een beetje 

begrijp, is dat ook niet het geval. Wel gehoorzaamheid – dat is nu eenmaal islam – maar ook met het 

bewustzijn dat het ergens goed voor is. 

“Laat vasten geen werkheiligheid worden om een godheid te vermurwen.” 

Wie de rabauwen ziet die zich lam zuipen en erop los rammen bij de Europese Kampioenschappen 

Voetbal, weet weer hoe belangrijk het is dat een mens zijn maat kent en zijn krachten weet te 

beteugelen. Daar is heel veel goede opvoeding, moraal en recht voor nodig. Maar ook het vermogen 

om de pas in te houden, jezelf iets te ontzeggen en niet altijd alles stante pede te willen. Het zou goed 

zijn als de in dit land samen optrekkende godsdiensten beter aan de maatschappij zouden duidelijk 

maken dat die oude gewoonten zo gek nog niet zijn: vasten, bidden, reciteren, zingen en 

barmhartigheid. Er zijn vast wel hele goede en moderne argumenten voor te vinden die iedereen kan 

begrijpen. 

Overigens: de toenmalige staatssecretaris van Justitie, mevrouw Haars, verleende de Marokkanen in 

november 1978 alsnog een verblijfsvergunning. 

 

Over Aart Mak 

Aart Mak is als predikant verbonden aan de stichting Kerk Zonder Grenzen, van waaruit hij veel 

mensen begeleidt. Van die stichting komen ook de Tuimelteksten en is er MomenTaal, een groot team 

van voorgangers dat mensen op de belangrijke momenten in het leven begeleidt. Aart schreef pas nog 

weer een boek over het ritueel van de uitvaart, UitvaartWijzer. In Haarlem was hij met Jurjen Beumer 

vijf jaar actief in het Interreligieuze Beraad. 
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#16 Leren van Mohammed Ali 

Sandra Doevendans 

 

In 2008 heb ik mij officieel bekeerd tot de islam. Sindsdien is Ramadan speciaal voor me, omdat het 

een maand is waarin ik ervaar dat ik zoveel meer kan dan ik denk. Het is een maand waarin ik besef 

dat gezondheid, voedsel en drinken niet vanzelfsprekend zijn. Daarnaast heb ik elk jaar weer een 

ijkpunt, een moment om mij te verbeteren. Het jaar erna probeer ik het nog beter te doen dan ik het 

jaar ervoor deed. Mijn bekering tot de islam was geen strubbeling, maar een natuurlijke keuze. Over 

God heb ik lang en veel gelezen. Op een gegeven moment was de natuurlijke conclusie dat de islam 

het beste bij mij paste. 

Tijdens de uitvaartplechtigheid van het overlijden van de iconische bokser Mohammed Ali is de 

betekenis van islam, en de Ramadan, perfect aan bod gekomen. Islam staat voor mij voor 

rechtvaardigheid, behulpzaamheid en verbinding. Helaas is dat niet het heersende beeld. Als we de 

televisie aanzetten zien we boze moslims, terroristen, die in naam van mijn religie vreselijke dingen 

doen. Dat is het eerste beeld, dat het een moslim-issue is, maar hoe vaak is niet armoede of 

criminaliteit oorzaak van de problemen? 

“Vasten is slechts een klein deel van de Ramadan.  

Ik wil mijzelf spiritueel ontgiften.” 

Zo ook de verschrikkelijke gebeurtenissen in Orlando. Een of andere gek die meer dan 50 mensen 

vermoordt, omdat hij het niet eens is met hun geaardheid en hun manier van leven. En dat na een 

vrijdaggebed waarin heel Amerika, wellicht heel de wereld, in de ban was van de begrafenis van 

Mohammed Ali. Een wereldkampioen, die zich inzette voor de gelijkheid van alle mensen. Een 

Amerikaan, die niet wilde vechten in de Vietnam oorlog. Een moslim, die niet meer naar de club ging 

waar zijn joodse vriend niet welkom was. 

Dat is mijn beeld van de islam. Het geeft mij de taak om mensen gelijkwaardig te behandelen, ook als 

ik niet met hen eens ben. Het geeft mij de taak om in de voetsporen van mijn Profeet altijd mensen te 

helpen. Ik probeer het door te geven aan mijn zoon. Samen met hem bidden vind ik het meest 

ontroerend. Ramadan geeft rust, bezinning en brengt verbinding. Vasten is slechts een klein deel van 

de Ramadan. Ik wil mijzelf spiritueel ontgiften. Ontgiften van alle angsten, vooroordelen en 

kortzichtige gedachten die we in ons hoofd hebben gekregen. 

Laten we daarom meer met elkaar in gesprek raken, niet te snel ons oordeel hebben en laten we 

proberen om mensen niet zo snel in een hokje te stoppen. Ja, ik spreek goed Nederlands, ik ben niet 

Surinaams, en als ik Assalamu aleikum zeg dan is dat geen ingestudeerde moslim-act. Ik wens de 

ander dan oprecht vrede toe. Wees elke dag verwonderd en probeer met open ogen de wereld in te 

kijken. 
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Over Sandra Doevendans 

Sandra Doevendans (32) is antropologe, trainer en coach op het gebied van empowerment, sociale 

cohesie, (arbeids-)participatie, radicalisering en de inclusieve samenleving. Ze is tot 2016 bestuurslid 

geweest bij moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en heeft zich daar gespecialiseerd in islamofobie in 

Europees verband. Daarnaast is ze statenlid voor de PvdA in Provinciale Staten van Noord Holland.  

Zij zet zich in voor de inclusieve samenleving – in de breedste zin van het woord. Daarnaast is ze een 

‘inspirational speaker’, dagvoorzitter of panelgast. Doevendans is initiatiefneemster van ‘Diversity 

Dinsdag’. Ze is geadopteerd uit Sri Lanka, opgegroeid in Amstelveen, houdt o.a. van Andre Hazes, 

Johnny Jordaan, Sami Yusuf stamppot, haring en roti en is bekeerd tot de islam. 
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#17 Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind 

Bart Mijland 

 

‘Jij kent je klassiekers!’ appte een vriendin me. Dat was nadat ik haar probeerde gerust te stellen over 

het feit dat haar nieuwe kittens angstig in hun kooitje bleven zitten. Dit deed ik met de woorden Sei 

ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. Wees rustig, blijf rustig, mijn kind. Ik moest haar teleurstellen: ik ken 

deze klassieker helemaal niet. Zij herkende het als een stuk van Schubert. Dat was dan een muzikale 

bewerking van een gedicht van Goethe, wist ik. Maar ook daar kende ik het niet van. Ik las het in een 

script. 

Er was namelijk een tijd dat ik – niet alleen in het dagelijks leven – toneel speelde. Dat ik 

daadwerkelijk op het podium stond. Het was rond de eeuwwisseling, op de middelbare school. De tijd 

die niet onbezorgd was, maar toch onschuldiger leek. In ieder geval rustiger. Enkele maanden voor 

9/11 behaalde ik mijn diploma. Het jaar 2001 is dan ook op meerdere vlakken een breuklijn geweest. 

Een opstap naar onrust. 

“Het jaar 2001 is dan ook op meerdere vlakken een  

breuklijn geweest. Een opstap naar onrust.” 

Even terug naar het toneel. Ik heb met plezier uiteenlopende rollen gespeeld. Met gekromde tenen 

denk ik terug aan ‘mijn’ geest van de toekomst, in een moderne bewerking van A Christmas Carol. 

Niet het beste toneeldebuut ooit, zullen we maar zeggen. Indrukwekkender waren mijn donkere 

rollen, zoals fascistische leerling in The Wave en slavendrijver in een improvisatie. Luchtiger was 

mijn parodie op een grinnikende Loretta Schrijver. De mooiste rol die ik nooit gespeeld heb was die 

van vader in Marga Minco’s Het Bittere Kruid. Dat stuk bleek na enkele repetities toch iets te serieus 

voor de veelal jonge leden van de toneelclub. Een bittere teleurstelling. 

Onze regisseur koos ter vervanging een serie korte kolderieke stukken. Met twee van mijn beste 

vriendinnen mocht ik Eduard & Agrippien (van René de Obaldia) spelen. We hadden de meest 

hilarische repetities en de rol van de droge, filosofische Eduard was heerlijk om te spelen. In het stuk 

maakt Agrippien zich druk om vreemde geluiden in het huis. Met Goethe’s woorden en logische 

verklaringen – het is de wind, of een muis die trippelt langs het plint – probeert Eduard zijn 

hysterische vrouw te bedaren. Met weinig succes. Ruhig wordt Agrippien pas wanneer een gewapende 

indringer haar een hartaanval bezorgt. En ja, sie blieb ruhig. 

Geprikkeld door mijn vriendin op WhatsApp, zocht ik naar het gedicht van Goethe. Het bleek Der 

Erlkönig te heten, De Elfenkoning. Een vader en zoon zijn in nachtelijke uren op weg naar huis. De 

zoon ziet en hoort schimmige wezens, de elfenkoning en zijn dochters, die hem proberen te verleiden. 

Vader ziet en hoort niets. Hij probeert de angstige jongen te kalmeren door logische verklaringen te 

geven voor wat hij meent te zien. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein kind. In dürren Blättern säuselt der 
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Wind. Door dorre bladeren ruist de wind. Wanneer ze na een barre tocht thuiskomen blijkt de jongen 

gestorven. Zijn de schimmen dan toch echt geweest? 

“Zorgen en frustraties worden vaak als louter hysterie 

afgedaan. Ze worden beantwoord met onzinnige redenaties,  

gesust of simpelweg niet erkend.” 

Het gedicht en het toneelstuk lijken me een fraaie metafoor voor onze tijd. Zorgen en frustraties 

worden vaak als louter hysterie afgedaan. Ze worden beantwoord met onzinnige redenaties, gesust of 

simpelweg niet erkend. Tegelijkertijd worden zorgen ook opgeklopt. Om een punt kracht bij te zetten, 

om maar gehoord te worden of om de boel op te hitsen. Sinds 2001 lijken we een beetje doorgedraaid. 

Het is alsof politici, opiniemakers en (social) media persoonlijkheden een rol spelen in een klucht of 

een drama. Lekker over the top. Voor de toehoorder. Net als bij talentenjachten op tv moet het publiek 

worden opgezweept tot onoprechte hysterie. En wat willen we er graag veel van vinden. Wat moeten 

we anders delen op onze social media? Ge-wel-dig! Of juist ver-schrik-ke-lijk! Alles moet steeds 

groter, steeds meer. Of juist minder, minder, minder! 

… 

Wat meer rust in het maatschappelijk debat is een uitstekend idee. Al is het maar een maand per jaar, 

zoals tijdens Ramadan. Even niets roepen, vinden, afwijzen, promoten. Geen tweets, geen columns, 

geen debatten. Tussen zonsopgang en –ondergang bijvoorbeeld. Even de leegte, de stilte opzoeken. 

Reflectie. Observatie. Zien wat ons bedreigt als we niet luisteren. Zien wat we niet overbrengen als 

we schreeuwen. Zien wat waar en van waarde is. En dan in de rest van het jaar een betere rol spelen. 

De beste acteurs zijn zij die de stilte toelaten in hun spel. Het beste publiek laat zich oprecht raken. Sei 

ruhig, bleibe ruhig, meine Kinder! 

 

Over Bart Mijland 

Bart Mijland is humanisticus en schrijft, faciliteert en onderzoekt op het gebied van diversiteit en 

duurzaamheid. Zijn motto luidt dan ook: Groen & Kleurrijk. Hij is actief als blogger en interviewer 

voor Nieuwwij.nl. Eerder werkte hij voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en 

Samenleving en de Universiteit voor Humanistiek. 
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#18 Maand van verlangen 

Ruard Ganzevoort 

 

De zon gaat op 

De zon gaat onder 

En tussen die twee ruimte voor leegte 

De zon gaat onder 

De zon gaat op 

En tussen die twee ruimte voor vervulling 

Leegte en vervulling wekken samen het verlangen 

Naar een wereld gedeeld met elkaar 

Naar een wereld met genoeg voor ieder 

Naar een wereld die meer is dan bezit 

Dat lege magen tot volle harten mogen leiden 

Niet tot lege hoofden en liefdeloze daden 

En dat wie wel eet delen mag 

In diezelfde ruimte van het verlangen 

Verlangen dat de wereld die is-zoals-hij-is 

Kan zijn-zoals-hij-kan-zijn 

En dat onze leegte en vervulling 

Ons daarvan een voorproefje geven 

 

Over Ruard Ganzevoort 

Ruard Ganzevoort is lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en hoogleraar praktische theologie 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van De Linker Wang, platform voor 

geloof en politiek. Ruard is gefascineerd door religie en hoe dat werkt in de concrete levens van 

mensen en in groepen en samenlevingen. Zijn publicaties zijn na te lezen op zijn website: 

www.ruardganzevoort.nl 
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#19 We worden uitgedaagd 

Karin van den Broeke 

 

Vlak voor het begin van de Ramadan bezocht ik een militaire basis in Noord-Afghanistan. Over dat 

bezoek zijn veel bijzonderheden te vertellen, maar één daarvan is de wijze waarop de militairen 

voorbereid werden op de Ramadan. Aan de Nederlandse militairen werd allereerst iets uitgelegd over 

de betekenis van de Ramadan voor moslims. ‘Zij vasten om hun ziel te louteren, zij hopen in deze 

periode ruimschoots aandacht te geven aan familiebanden en zij willen werken aan vergeving’, zo 

luidde de uitleg. 

Met respect werd er gesproken over de cultuur van het land waar de militairen naar uitgezonden 

waren. Zij kregen een aantal tips aangereikt. Ook werd gemeld dat men verwachtte dat het in het 

begin van de Ramadan heel rustig zou zijn, ook tussen moslims onderling, maar hoe na verloop van 

tijd de uitputting toe kon slaan en hoe dat snel tot irritatie en juist daarmee ook tot agressie zou 

kunnen leiden. 

“Ieder jaar weer fascineert het me hoe de vastentijd van moslims  

zich verhoudt tot de vastentijd die christenen kennen.” 

Ik vond het wel bijzonder om op zo’n afstandelijke manier de vastentijd te horen beschrijven. Ieder 

jaar weer fascineert het me hoe de vastentijd van moslims zich verhoudt tot de vastentijd die 

christenen kennen. In deze militaire omgeving was merkbaar dat het vasten van moslims alom bekend 

is, terwijl het beeld van vastende christenen veel diffuser is en daarmee nauwelijks ooit een 

onderwerp van gesprek in de publieke ruimte. 

Het is duidelijk dat het in de Bijbelse traditie wel degelijk een plaats heeft. Zowel in de Hebreeuwse 

Bijbel als in de evangeliën komt het volop ter sprake. De oproep van Jezus om er niet al te openlijk 

blijk van te geven, past veel Protestanten goed. Protestanten zijn altijd voorzichtig met het pronken 

met vroomheid of met de suggestie dat zij met daden iets zouden kunnen verdienen. 

Toch wordt er de laatste jaren ook in protestantse kringen wel meer en meer gesproken over vasten. 

De zeven weken die aan het Paasfeest voorafgaan zijn voor orthodoxen en rooms-katholieken 

vastenweken. Meer en meer protestanten beschouwen deze periode, – de veertigdagentijd -, ook als 

een periode van inkeer en bezinning waarin het behulpzaam kan zijn om op enigerlei wijze gestalte te 

geven aan ‘vasten’. 

Dat de traditie van vasten eigenlijk niet de onze is, geeft ruimte om te vragen naar de eventuele zin 

van vasten en om aan de betekenis van vasten een eigen vorm te geven. 

‘Wat houdt jou van God af? Wat brengt je dichterbij dat wat God van ons vraagt? Welke afgoden 

dienen ontmaskerd te worden? Wat vragen gerechtigheid en vrede van mij?’ 
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Diverse keren deelde ik die vragen aan het begin van de veertigdagentijd met anderen. En ik herinner 

me hoe ik mensen mooie beslissingen zag nemen voor een iets gestructureerder leven tijdens de 

veertigdagentijd. Geen alcohol. Elke dag een kaartje sturen naar iemand die ik al te lang niet gezien of 

gesproken heb. Een spaardoosje op tafel en een iets soberder maaltijd, zodat we ook iets weg kunnen 

geven aan wie hulp kan gebruiken. Geen koffie. Iedere dag een moment van rustig studeren plannen. 

Het zijn maar een paar ideeën, waarvan ik weet dat ze mensen geholpen hebben. 

“Het Bijbelse getal veertig staat symbool voor een  

opmaat die verandering mogelijk maakt.” 

Niet voor niets staat het Bijbelse getal veertig symbool voor een opmaat die verandering mogelijk 

maakt. Veertig dagen met een iets aangepaste levensstijl kan helpen om met slechte gewoonten te 

breken, om iets nieuws in te oefenen, om een nieuw besef te laten groeien. Vasten zit Protestanten niet 

in het bloed. Op eigen wijze onderzoeken wat geloof kan betekenen en wat een levenshouding kan 

opleveren, is wel echt protestants. 

Diegenen in onze samenleving die wél vasten, dagen ons uit. En over en weer kunnen we voor elkaar 

iets betekenen. Al te strikte wetten rond het vasten kunnen misschien tot frustratie leiden. De 

uitnodiging tot een periode van beheersing, inkeer en bezinning heb ik zelf al verscheidene malen als 

bevrijdend ervaren. Mogen de verschillende visies op vasten ons helpen om wederzijdse bronnen van 

wijsheid aan te boren en te benutten. 

 

Over Karin van den Broeke 

Karin Van den Broeke groeide op in een omgeving waar de kerk nauwelijks een rol speelde. Na de 

middelbare school ging zij rechten studeren in Leiden. Haar toenmalige vriend volgde catechisatie bij 

de “hofpredikant” Carel ter Linden. Zij ging mee en de bijbellessen inspireerden haar zozeer dat zij 

besloot te stoppen met de studie rechten en theologie te studeren. 

Van den Broeke maakte al langere tijd deel uit van de synode en is sinds 2011 bestuurslid van de 

Bond van Nederlandse Predikanten. Op 17 januari 2013 werd Van den Broeke in Lunteren voor een 

periode van vijf jaar gekozen als preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Zij is de 

eerste vrouw in die functie. De kritiek op haar benoemingen in kringen binnen de kerk waar anders 

wordt gedacht over de rol van de vrouw in het ambt was mild. 

De preses haalde in augustus 2014 uitgebreid het nieuws doordat zij stelde dat koning Willem-

Alexander het weinig over God had. Zij zei: “Tot nu toe is God niet sterk in zijn toespraken naar 

voren gekomen, en dat was opvallend”. Een andere opvallende, maar verbindende, uitspraak deed ze 

in mei 2015. In een radio-interview zei ze dat Tweede Pinksterdag ingeruild zou kunnen worden voor 

een joodse of islamitische feestdag. 
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#20 De Koning en de vluchteling 

Enis Odaci 

 

Toen Mohammed voor het eerst openlijk in Mekka begon te preken, werden zijn vroegste volgelingen 

onderdrukt en vervolgd door de heersende machthebbers. Zij zagen in Mohammed een directe 

bedreiging voor hun autoriteit. Nadat het geweld alleen maar toenam stelde Mohammed zijn 

volgelingen voor om Mekka te verlaten en bescherming te zoeken in Abessinië (het huidige Ethiopië). 

Daar heerste een christelijke koning, genaamd Negus, die hen volgens Mohammed niet zou weigeren. 

De profeet zelf werd niet direct bedreigd, omdat hij onder bescherming stond van zijn oom, Abu 

Taalib, die zelf ook hoofd was van een andere, machtige stam. Mohammed zei: “Als jullie naar 

Abessinië vertrekken is dat beter voor jullie, omdat het een vriendelijke omgeving is en de koning 

daar geen intolerantie toestaat. Blijf daar totdat God jullie verlicht van jullie last.” Een kleine groep 

moslims nam de aanbeveling ter harte en verliet Mekka om in Abessinië veiligheid te zoeken. Dit was 

de eerste hidjra (migratie) in de islam en vond plaats ca. 615 na Christus. 

“Moslims werden hevig vervolgd en Mohammed leefde  

onder voortdurende bescherming.” 

Koning Negus van Abessinië bood de vluchtelingen de gewenste veiligheid. Na een jaar hoorden zij 

dat de machthebbers in Mekka zich hadden bekeerd tot de islam. Er was dus geen reden meer om in 

Abessinië te blijven, dachten zij, en ze keerden terug. Maar toen ze in Mekka arriveerden, bleken de 

geruchten niet waar te zijn. De situatie was juist verslechterd: moslims werden nog heviger vervolgd 

en Mohammed leefde onder voortdurende bescherming. Ze verlieten daarom Mekka voor een tweede 

keer en de groep vluchtelingen was nu groter. Dit was de tweede migratie en wederom werd hen door 

koning Negus bescherming geboden. 

De warme ontvangst van koning Negus alarmeerde de machthebbers in Mekka. Zij besloten een 

afvaardiging te sturen om de koning ervan te overtuigen de groep moslims aan hen over te leveren. De 

vluchtelingen in Abessinië werden onaangenaam verrast door de aanwezigheid van de Mekkanen. De 

Mekkaanse delegatieleider, genaamd ‘Amr, bracht koning Negus en zijn vertegenwoordigers 

waardevolle presenten. ‘Amr betoogde: de moslims waren geen vluchtelingen omdat ze onderdrukt 

werden, integendeel, ze hadden misdaden gepleegd en waren overtreders van de wet. De koning wilde 

echter ook het verhaal van de moslims horen, en sommeerde Djaafar, de zoon van Abu Taalib 

(Mohammed’s oom), naar het paleis van de koning om zich te verdedigen tegen de claims van ‘Amr. 

Deze Djaafar voerde een memorabele verdediging ten overstaan van de koning. De iconische film The 

Message (1976), over de ontstaansgeschiedenis van de islam, bevat deze krachtige scene. 

“Menswaardigheid dient het leidende criterium 

te zijn in het opvangen van vluchtelingen.” 
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Ik vind het bijzonder hoe de woorden van koning Negus een andere lading krijgen als je ze plaatst in 

deze tijd. Een tijd waarin oorlog, onderdrukking en de bijbehorende exodus van mensen actueler is 

dan ooit. De woorden van koning Negus zijn tijdloos. Hij zegt: “Het verschil tussen uw mensen en 

mijn mensen is niet groter dan de dikte van een lijn in dit zand.” Ofwel, de grond onder onze voeten is 

één. 

Menswaardigheid dient altijd het leidende criterium te zijn in het opvangen van vluchtelingen. Omdat 

de actuele discussie over vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten uitgevochten lijkt te 

worden langs etnisch-religieuze lijnen, en omdat mensen steeds meer worden uitgedrukt in 

economische eenheden, is het misschien wederom aan de gelovige groep mensen om zich luider dan 

ooit uit te spreken. Samen met alle mensen die al meer dan voldoende hulp bieden. Onze tradities 

bieden voldoende aanknopingspunten en lessen om de gezamenlijke wortels te vinden. Daar hebben 

we geen Hollywood-film voor nodig. 
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#21 Gevonden worden 

Peter Nissen 

 

‘Ramadan is ook een maand om een beetje tot jezelf te komen.’ Zo lees ik in een tekst waarin een 

jonge moslima aan niet-islamitische vrienden probeert uit te leggen waarom zij de ramadan 

onderhoudt. Ramadan is op zoek gaan naar jezelf. En dat is hip. 

Bij het horen van die woorden – op zoek gaan naar jezelf -, moet ik altijd denken aan een lied van het 

immer vermakelijke duo Kees van Kooten en Wim de Bie. In 1975, toen ze samen het Simplisties 

Verbond vormden, bezongen ze de koorts van het zoeken naar jezelf, een koorts die nog steeds niet 

over is en misschien wel nooit overgaat, omdat hij beantwoordt aan een diepe menselijke behoefte: 

‘Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf’, zo zongen ze. ‘Weet je nog wanneer dat 

was, toen je nog geen ander was, niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf’. 

Ons eigenlijke zelf: wie of wat is dat? We zijn er koortsachtig naar op zoek, naar het zelf. 

Onderzoekers van nieuwe vormen van religiositeit en spiritualiteit spreken over de sacralisering van 

het zelf. Het zelf is heilig verklaard, wordt aanbeden en vereerd. Je kunt cursussen volgen, soms van 

drie dagen, soms van drie weken, soms van een half jaar, die je beloven dat je aan het slot ‘je 

eigenlijke zelf’ zult vinden, of ‘je echte zelf’, of ‘je werkelijke zelf’ of ‘je diepste zelf’. De 

superlatieven stapelen zich op, op de markt van het zelfzoeken. 

“Misschien hoeven wij niet koortsachtig op zoek te gaan,  

of hoeven wij niet steeds dieper te graven,  

omdat wij er gewoon mogen zijn, zo zoals we zijn.” 

Misschien is Ramadan ook een tijd om de blikrichting te veranderen: niet jezelf zoeken, maar jezelf 

laten vinden. In het besef dat er Iemand is die ons al lang gevonden heeft. Dat betekent dat wij niet 

koortsachtig op zoek hoeven te gaan, dat wij niet steeds dieper moeten graven, maar dat wij er 

gewoon mogen zijn, zo zoals we zijn. En dat we zo gevonden mogen worden. Of nog beter: al lang 

gevonden zijn. 

Door de Levende: iets of iemand die met ons begaan is omdat zijn bestaan met het onze vervlochten 

is, vanaf de moederschoot. Hij is niet een Big Brother, die ons in de gaten houdt. Hij is eerder een Zij: 

een baarmoeder die ons omgeeft en koestert, die ons warmte en geborgenheid geeft. Een 

onontkoombare nabijheid, die ons niet oordeelt en veroordeelt, maar ons wel doorgrondt en peilt, die 

weet wat in ons gaande is, beter dan wij het zelf weten. Wij hoeven niet koortsachtig op zoek naar ons 

diepste zelf. Het is al gevonden en het is geborgen. Het is in vertrouwde handen, die ons niet laten 

vallen. Het is goed. 
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Over Peter Nissen 

Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en 

daarnaast voor anderhalve dag per week predikant in een vrijzinnige christelijke 

geloofsgemeenschap, die van de remonstranten, in Oosterbeek. Hij was na zijn middelbare schooltijd 

korte tijd monnik in een benedictijnenklooster, studeerde daarna theologie in Nijmegen en werkte als 

docent en hoogleraar kerkgeschiedenis en cultuurgeschiedenis aan verschillende universiteiten.  

Hij is betrokken bij de oecumenische en interreligieuze dialoog, onder meer als lid van de Raad van 

Kerken in Nederland. Hij maakt deel uit van het theologisch elftal van dagblad Trouw. Peter is 

getrouwd en vader van drie volwassen dochters. 
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#22 Een gedicht uit Duitsland 

Manuela Kalsky 

 

Deze overweging schrijf ik in het Gästehaus van de universiteit Hamburg. Tot begin juli woon ik hier. 

Ik heb een gasthoogleraarschap aan de Akademie der Weltreligionen. Mijn werkkamer daar deel ik 

met twee collega’s: Halima Krausen en Ephraim Meir. Tot welke wereldreligies ze behoren is niet 

moeilijk te raden. In zekere zin maken de Ramadan en de sjabbat op dit moment ook deel uit van mijn 

leven. 

Al wordt mij sinds het begin van de Ramadan elke dag opnieuw verzekerd dat ik me niet bezwaard 

hoef te voelen om rond het middaguur mijn boterham te eten, toch voelt dat ongemakkelijk in het 

bijzijn van de vastende Halima. Haar dagelijkse nabijheid maakt dat de islamitische vastenmaand 

voor mij een persoonlijk gezicht heeft gekregen. “Zie je wel, het gelaat van de ander dat een appel op 

je doet”, hoor ik Ephraim zeggen. Hij is hoogleraar op de Emmanuel Levinas leerstoel aan de 

academie. 

“Zie je wel, het gelaat van de ander dat een appel op je doet,” 

hoor ik Ephraim zeggen. 

Samen met Ephraim geef ik een college over ‘een theologie van het goede leven voor allen vanuit 

transreligieus perspectief’. 23 studenten nemen eraan deel. Ze zijn nog jong, begin twintig, afkomstig 

uit verschillende vakgebieden en driekwart van hen is vrouw. Sommigen zijn gelovig, vooral 

christenen en moslims, anderen noemen zich humanist en een iemand geeft zich als boeddhiste te 

kennen. Een aantal studenten laat na een college over ‘multireligieuzen’ in Nederland weten, dat zij 

ook elementen uit verschillende religies met elkaar combineren. In ieder geval moet ik in het college 

uitkijken te veel christelijk-theologisch vakjargon te gebruiken, want het is duidelijk: ook aan 

Hamburg is de secularisatie niet voorbij gegaan. Ook al lopen de kerken in Duitsland minder hard 

leeg dan in Nederland, ook hier verlaten mensen het religieuze instituut en gaan op zoek naar 

alternatieve vormgeving van hun spirituele leven. Zo ook veel van de studenten. 

Toen ik het verzoek om deze overweging te schrijven aan de studenten voorlegde en vroeg wie een 

goede suggestie voor een bijdrage over vasten wist, meldde een van de islamitische studenten zich 

met het aanbod een gedicht over vasten te schrijven. Ik vroeg verrast: “Schrijft u dan gedichten?” (In 

Duitsland worden docenten én studenten met u aangesproken) “Ja,” zei hij. “Ik leg het thema voor aan 

mijn Facebook-vrienden, zij geven mij vervolgens trefwoorden, waarmee ik dan mijn gedicht maak.”  

Hier is het resultaat: 
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Ein Wort – Ein Gedicht 

(door: Samir Schabel) 

Bevor das erste Sonnenlicht den Horizont erreicht, 

und der Fastende sich zum Gebet aufstellt, 

sich Gottes vergegenwärtigt und sein Herz erweicht, 

hofft er, dass sein Gebet sich erfüllt. 

Den Tag verbringt er Gott zu gedenken, 

liest im Buche Gottes um frohe Botschaft zu erkennen, 

dem Nachbarn und Mitmenschen soll er Güte schenken, 

und sich in Geduld üben, um Frömmigkeit in sich zu entdecken. 

Stärkung des Charakters zum Schutz gegen die Triebseele, 

dass dem Fastenden nichts Böses widerfahre, 

denn stark muss sein der Wille, 

auf dass den Fastenden der Hunger und der Durst nicht quäle. 

Abends die Sonne ist untergegangen, 

der Fastende vor Freude ausbricht, 

mit Freude lässt Gott seine guten Gaben empfangen, 

und der Fastende aus Dankbarkeit sein Fasten bricht. 

Ik wens iedereen die vast veel spirituele verdieping toe en, nadat de zon is ondergegaan, een dankbaar 

vasten breken met veel water en dadels. 

Groeten uit een snikheet Hamburg. 

 

Over Manuela Kalsky 

Manuela Kalsky (Salzgitter-Bad, 1961) is een Duitse theologe. Ze is directeur van het Dominicaans 

Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en project W!J. Sinds 1 januari 2012 bekleedt 

ze de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit. 

Manuela Kalsky was hoofdredacteur van de succesvolle interreligieuze website Reliflex.nl ter 

bevordering van religieuze flexibiliteit. In 2008 zette zij samen met Bureau Intermonde en het 

ministerie van VROM de multimediale website Nieuwwij.nl op. In haar werk staat het overbruggen 

van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Kalsky geeft leiding aan het interdisciplinaire 

DSTS-onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar een nieuw wij in Nederland’, waaraan onderzoekers van 

verschillende universiteiten meewerken. 

Manuela Kalsky studeerde theologie in Marburg (Duitsland) en Amsterdam. In 2000 promoveerde ze 

aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de christologie vanuit feministisch-

oecumenisch perspectief. Ze vervulde verschillende gastdocentschappen aan universiteiten in 

Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Zij redigeerde een aantal bundels die uit het DSTS-onderzoek 

zijn voortgekomen en heeft een groot aantal publicaties in boeken en tijdschriften op haar naam 

staan. Via het ‘theologisch elftal’ van dagblad Trouw mengt zij zich regelmatig in het 

maatschappelijk debat over religie, identiteit en interculturele vraagstukken. Zij is een veelgevraagd 

spreker in binnen- en buitenland. 
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#23 Het begint bij één mens 

Bram Grandia 

 

Kan de muur die Israël en Palestina scheidt vallen zoals de Berlijnse muur? Kunnen we bruggen 

bouwen in plaats van muren? In Jesaja 58:6-8, staan de volgende verzen: 

6 Is dít niet het vasten zoals Ik het verkies: 

boosaardige boeien losmaken, 

de banden van het juk losmaken, 

de onderdrukten hun vrijheid hergeven, 

en alle jukken doorbreken? 

7 Is vasten niet dit: 

uw brood delen met wie honger heeft; 

arme zwervers opnemen in uw huis; 

een naakte kleden die u ziet 

en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? 

8 Dan breekt uw licht als de dageraad door 

en groeien uw wonden spoedig dicht; 

dan gaat uw gerechtigheid voor u uit, 

en sluit de heerlijkheid van de heer uw stoet 

Dit zijn enkele verzen van de profeet Jesaja, uitgesproken tegen het joodse volk dat teruggekeerd is uit 

de Babylonische ballingschap. Ik lees  ze vaak in de veertigdagentijd, de vastentijd voor het christelijk 

Paasfeest. De profeet geeft kritiek op uiterlijke rituelen. Het heeft geen zin om in zak en as te gaan 

rondlopen. Doe liever recht. 

Ik was in mei van dit jaar 11 dagen in Bethlehem. We vierden met een grote internationale groep het 

feit dat de Palestijnse familie Nassar honderd jaar eigenaar is van hun land, een mooie begroeide 

heuvel met veel druiven, olijfbomen, amandelbomen en citrusvruchten. Israël wil graag deze 

Palestijnse heuvel hebben, maar de familie Nassar verkoopt haar grond niet. ‘Je verkoopt je moeder 

niet,’ zegt de oudste broer Daher. 

De heuvel is sinds een aantal jaren omgedoopt tot ‘Tent of Nations’. Een ontmoetingsplek, een plek 

om te leren de vijand niet te haten. “We refuse to be enemies” staat op een steen bij de ingang. Dat is 

makkelijke gezegd dan gedaan.  Wie gaat niet haten als het leger je fruitbomen vernietigt, je verdacht 

maakt, je processen aandoet met als doel je van je land te verdrijven? Deze christen-Palestijnse 

familie wil de woorden van Jezus ‘Heb je vijanden lief’ serieus nemen en in praktijk brengen. 
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Ik dacht: stel je voor dat we als joodse-, moslim- en christelijke bezoekers die tekst van Jesaja samen 

lezen. Wat betekenen die woorden in de werkelijkheid van de familie Nassar? Waar recht wordt 

gedaan, groeien wonden dicht, gaat gerechtigheid voor je uit en is God je achterhoede. Wat een 

prachtige woorden. Als je het omdraait klinkt het als: Waar onrecht wordt gedaan, gaan wonden open, 

is van gerechtigheid geen sprake meer en raakt God uit zicht. 

“Waar recht wordt gedaan, groeien wonden dicht,  

gaat gerechtigheid voor je uit en is God je achterhoede.” 

Ik ben geschrokken van de extreem rechtse radicalisering binnen de Israëlische samenleving. Daar is 

Lieberman minister van defensie en Ayelet Shaked minister van justitie. Wie luistert naar hun 

woorden hoort een verderfelijke taal richting Palestijnen. Dat doet pijn. Taal die lijkt op de meest 

gruwelijke fascistische en nazistische uitspraken. Bij de laatste Gaza-oorlog zei Shaked (toen nog 

geen minister van justitie) dat het Israëlische leger ook Palestijnse vrouwen moest doden, omdat ze 

slangen baren. Zo’n uitspraak doet mij huiveren. Dat staat zo haaks op de taal van de profeten zoals 

Jesaja. Je niet onttrekken aan de zorg voor je broeder en zuster is een voorwaarde voor het doorbreken 

van de dageraad. 

 

Zelf merkte ik bij het feest op de heuvel van de Tent of Nations dat ik vrolijk werd  van de creatieve 

geweldloosheid en openheid van de Nassar-familie. Op het feest zong de Duitse groep Grenzenlos 

prachtige liederen. Het slotlied was Knockin’ on heaven’s door. We hebben het lang met elkaar 

gezongen oog in oog met de grote illegale nederzetting aan de overkant van het dal. Ik ervoer het als 

een gebed, raakte in vervoering. Laat het in Gods naam waar worden: een plek, een klein heuveltje 

zoals Sion waar mensen leren om geen vijanden te zijn. Een plekje waar we onze tradities naast elkaar 

leggen en samen op zoek gaan naar een begin van een ander verhaal. Taal die de ander niet dood 

wenst, de ander niet vernedert. Taal die niet oproept tot haat. Taal die ons leidt op de weg van de 

meeste weerstand. 

http://i2.wp.com/humanislam.com/pages/wp-content/uploads/2016/06/Tent-of-nations-welcomestone.jpg
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“Laat het in Gods naam waar worden: een plek, een klein heuveltje  

zoals Sion waar mensen leren om geen vijanden te zijn.” 

Misschien is Ramadan, vastentijd juist een periode om je te bezinnen op de vraag: hoe houden wij zo 

vast (over vasten gesproken) aan gerechtigheid dat er licht doorbreekt? Hoe kunnen we creatief zijn 

dat we met liefde en respect de haatwoorden onklaar maken? Ik vermoed dat de profeet zoveel van 

zijn volk hield dat hij ze de waarheid zei. Gelukkig zijn er in Israël mensen die als Jesaja de waarheid 

zeggen, vertellen wat er  in het duister dag in dag uit gebeurt op de Westbank. 

Ik draag deze tekst op aan twee mensen. De eerste: Jehuda Shaul. Hij stichtte de beweging Breaking 

the silence. Wie naar hem op zoek gaat op internet vindt het verhaal van een Israëlische militair die na 

drie jaar diensttijd op de Westbank samen met andere militairen naar buiten bracht wat ze dagelijks 

voor wandaden deden. Door dit zwijgen te doorbereken brak voor hem het licht door. Ik ervoer dat 

zelf tot ik hem een kleine drie jaar geleden in Jeruzalem hoorde spreken. Met hem is die beweging 

begonnen. Begonnen met één mens, die de profeten serieus neemt. Naast Jehuda Shaul noem ik 

Daoud (David) Nassar. Hij is de stimulerende man achter The Tent of Nations. Jehuda en Daoud, 

twee mensen die voor mij de hoop belichamen dat het anders kan tussen Israëli’s en Palestijnen. Ik 

wens mijn moslimzusters en broeders een inspirerende Ramadan. 

 

Over Bram Grandia 

Bram Grandia is pastor, theoloog in tijdelijke functies, en begeleidt veranderingsprocessen in 

kerkelijke gemeentes. Als columnist schrijft hij graag een bijdrage op het snijvlak van kerk en 

samenleving. Bram heeft voor het IKON Pastoraat en het programma De Andere Wereld jarenlang 

radiocolumns gemaakt. Dit onder verschillende namen: Snippers, Ruis en de laatste jaren in de 

rubriek ‘De linkse kerk’. Ds. Bram Grandia is bestuurslid van de Stichting Vrienden van The Tent of 

Nations. 
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#24 Geweld en vrede 

Hendro Munsterman 

 

Het is deze dagen precies 20 jaar geleden dat de monniken van Thibirine in Algerije werden 

vermoord. Het was de basis voor de film Des hommes et des dieux (2010). Het zogenaamde 

“testament” van de prior (baas) van de kloostergemeenschap aldaar vind ik een hele sterke spirituele 

en interreligieuze tekst, waar we tijdens de maand van vrede bij stil kunnen staan. Terrorisme kent 

vele gezichten, vele godsdiensten en vele vaders. Laat ons daarom geïnspireerd zijn door de 

barmhartigheid van slachtoffers van geweld. 

Als een terrorist mij vandaag vermoordt 

“Als ik ooit – en dat kan vandaag al zijn – het slachtoffer word van het terrorisme, dat nu blijkbaar 

alle vreemdelingen wil treffen die in Algerije wonen, dan zou ik graag hebben dat mijn gemeenschap, 

mijn kerk, mijn familie zich herinneren dat mijn leven was gegeven aan God en aan dit land. Dat ze 

aanvaarden dat de enige Meester van alle leven niet vreemd kan zijn aan dit brute einde. Dat ze voor 

mij bidden: hoe zou ik een dergelijk offer waardig bevonden worden? Dat ze een verband leggen 

tussen deze dood en de even gewelddadige dood van zoveel andere mensen waaraan men 

onverschillig voorbijgaat, omdat de slachtoffers naamloos blijven. 

Mijn leven is niet meer waard dan dat van een ander. Ook niet minder. In ieder geval heeft het niet 

meer de onschuld van de kinderjaren. Ik heb lang genoeg geleefd om te weten dat ik mede schuld heb 

aan het kwaad dat in de wereld helaas lijkt te zegevieren, zelfs aan het kwaad dat me blindelings kan 

treffen. Als het zover is, zou ik graag in een flits de luciditeit hebben die me in staat stelt vergeving te 

vragen aan God en aan mijn broeders in het menszijn en tegelijk van ganser harte hem te vergeven die 

mij ombrengt. 

“Ik ken ook de karikaturen van de islam die door een  

bepaald islamisme in de hand worden gewerkt.” 

Ik verlang een dergelijke dood niet. Het lijkt me belangrijk dit uitdrukkelijk te stellen. Ik zie immers 

niet hoe ik mij erover zou kunnen verheugen dat dit volk, waarvan ik houd zonder onderscheid, van 

mijn dood wordt beschuldigd. Wat men misschien de ‘genade van het martelaarschap’ zal noemen, is 

te duur betaald als ik ze verschuldigd zou zijn aan een Algerijn, wie dan ook, vooral als hij beweert te 

handelen uit trouw aan wat volgens hem de islam is. 

Ik ken de minachting die de Algerijnen in het algemeen ten deel is gevallen. Ik ken ook de karikaturen 

van de islam die door een bepaald islamisme in de hand worden gewerkt. Het is al te gemakkelijk zich 

een goed geweten aan te praten door deze religieuze weg te identificeren met de verschillende vormen 

van fundamentalisme van zijn extremisten. 
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Algerije en de islam zijn voor mij iets anders, ze zijn een lichaam en een ziel. Dat heb ik, denk ik, 

vaak genoeg verkondigd. Ik heb niet verzwegen wat ik ervan ontvangen heb, en dat ik er zo vaak de 

leidraad van het evangelie in heb teruggevonden, dat ik trouwens in Algerije heb leren kennen op de 

knieën van mijn moeder, mijn allereerste kerk. En toen al gebeurde dat met respect voor de 

moslimgelovigen. 

Mijn dood zal natuurlijk allen gelijk lijken te geven die mij afdeden als naïef of een idealist: ‘Zeg 

eens, hoe denk jij er nu over!’ Maar die mensen moeten weten dat wat mij het meest kwelt en 

nieuwsgierig maakt, eindelijk een bevrijdend antwoord zal krijgen. Ik zal immers, als het God 

behaagt, mijn blik kunnen laten opgaan in die van de Vader om samen met Hem naar zijn moslim- 

kinderen te kijken. Dan zal ik ze zien zoals Hij ze ziet, badend in het licht van Christus’ heerlijkheid, 

vrucht van zijn Passie en bekleed met de gave van de Geest, die altijd met verborgen vreugde 

gemeenschap tot stand zal brengen en, spelend met alle verschillen, de overeenkomsten herstelt. 

“Maar die mensen moeten weten dat wat mij het meest kwelt en  

nieuwsgierig maakt, eindelijk een bevrijdend antwoord zal krijgen.” 

Dit verloren leven. Helemaal van mij, helemaal van hen. Ik dank God die het blijkbaar in zijn geheel 

voor die vreugde heeft bestemd, ondanks en niettegenstaande alles. 

In deze dank, waarmee nu alles over mijn leven is gezegd, sluit ik jullie natuurlijk ook in, mijn 

vrienden van gisteren en van vandaag, en jullie, mijn vrienden van hier, die samen met mijn moeder 

en mijn vader, met mijn zusters en mijn broers en hun familie het honderdvoudige zijn dat mij 

geschonken werd, zoals beloofd was! 

En ook aan jou, mijn vriend van het laatste ogenblik, die niet geweten heeft wat je deed. Ja, deze dank 

en dit à-dieu zijn ook gericht aan jou in wie ik het gelaat van God zie. Moge het ons gegeven zijn 

elkaar als gelukkige moordenaars weer te vinden in het paradijs, als het God behaagt, die ons beider 

Vader is. Amen! Insha’allah!” 

Algiers, 1 december 1993, Tibhirine, 1 januari 1994 

Christian (de Chergé) 

 

Over Hendro Munsterman 

Hendro Munsterman is rooms-katholiek theoloog, docent dogmatische theologie en 

godsdienstwetenschappen aan de Université Catholique de Lyon en aan de internationale 

dominicaanse universiteit Domuni. Hij is actief in Frankrijk en Vaticaancommentator voor het 

Nederlands Dagblad. Daarnaast is hij bijzonder begaan met de oecumenische en interreligieuze 

dialoog. 

Zijn motto: “Nu zien wij nog als in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we 

van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals 

ik zelf gekend ben.” (1 Kor. 13,12) 

Voorheen werkte Hendro Munsterman bij: Centre Théologique de Meylan-Grenoble, Université 

Pierre Mendes-France (Grenoble), Römisch-Katholische Kirche Basel-Stadt (Zwitserland), Fontys 

Hogescholen – Hogeschool Katholieke Leergangen (Amsterdam). 
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#25 Tot inkeer komen 

Chantal Suissa-Runne 

 

Gevraagd naar mijn Ramadan gedachte, dwaal ik onmiddellijk af naar de vele bijzondere iftars die ik 

samen met vrienden en geliefden mee heb mogen maken. Soms was het heel intiem bij vrienden thuis, 

wat massaler in de moskee of met maar liefst 1300 anderen bij de Amsterdamse politie. Voor mij als 

Joodse is de Ramadan vooral een feest van herkenning. Hoewel er ook duidelijk verschillen zijn met 

de Joodse traditie, zijn er ook bijzonder veel overeenkomsten. 

Wij kennen niet een aaneengesloten vastenmaand, maar losse vastendagen gedurende het jaar. Deze 

vallen uiteen in twee categorieën: de zogenaamde halve vastendagen, die zijn als de dagen in de 

Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang en de hele vastendagen van zonsondergang tot 

zonsondergang. Zelf houd ik me alleen aan een aantal van de hele vastendagen. De twee bekendste 

hele vastendagen zijn Yom Kippoer, de grote verzoendag, en Tisha be Av (de 9e van de maand Av) 

oftewel de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. 

“In onze traditie is vergiffenis vragen aan G’d het  

sluitstuk, maar vergiffenis vragen aan de mensen  

in jouw leven hoort daaraan vooraf te gaan.” 

Er zijn er nog veel meer, maar Yom Kippoer wordt van alle vastendagen het meest gehouden. Het is 

de heiligste dag in het Joodse jaar en staat voor de verzoening tussen de Eeuwige en het Joodse volk, 

maar ook tussen G’d en jou persoonlijk. Het is de dag van de bezegeling voor dat komende jaar en 

men wenst elkaar toe voor het leven te worden ‘ingeschreven’. De beperkingen die gelden, lijken op 

de islamitische, maar wellicht wat strenger, omdat ook de regels voor shabbat gelden. Kortom ten 

minste 24 uur geen eten, drinken, seksuele omgang, werken, reizen, make up of leren schoenen 

dragen. Veel mensen dragen wit en gaan samen naar de synagoge voor de bijzondere diensten en de 

meeslepende melodieën. Je vraagt gedurende de dag om vergiffenis voor jouw zonden en 

tekortkomingen persoonlijk in de ik-vorm, maar ook voor die van het volk als geheel in de wij-vorm. 

De periode eraan voorafgaand lijkt in de geest ook erg op de Ramadan. Dat zijn namelijk de tien 

dagen van inkeer tussen Rosh ha Shana (Joods Nieuwjaar) en Yom Kippoer. Tijdens die dagen behoor 

je geschillen bij te leggen, extra nadruk te leggen op goede daden en mensen die je verdriet hebt 

gedaan om vergiffenis te vragen. In onze traditie is vergiffenis vragen aan G’d het sluitstuk, maar 

vergiffenis vragen aan de mensen in jouw leven hoort daaraan vooraf te gaan. Het gaat vooral om hoe 

wij met elkaar en anderen omgaan. Vaak is er ook extra aandacht voor liefdadigheid en daden van 

barmhartigheid, hoewel dat het hele jaar door natuurlijk wordt aanbevolen. In mijn ogen lijkt dat erg 

op waar moslims zich tijdens de Ramadan ook voor inspannen. 
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Na Yom Kippoer vindt Soekot, het Loofhuttenfeest, plaats. Dit gaat grotendeels over gastvrijheid, 

dankbaarheid en nederigheid. Allemaal elementen die ook terugkomen in de Ramadan, want je nodigt 

mensen uit om met jou te eten, ook of juist diegenen die het niet zo breed hebben. Joden sluiten deze 

feestdagenreeks af met Simchat Tora (vreugde der Wet). Dan wordt de Tora uitgelezen en direct weer 

opnieuw begonnen om zo de oneindige cyclus hiervan aan te geven. Het is een feest van dans en 

vreugde waarbij het uitlezen en weer opstarten een enorme eer is. Er worden snoepjes gegooid en men 

danst met de Tora. Men sluit deze feestdagenreeks af met veel zoetigheid en het is een vrolijke bende. 

Dat doet me dus denken aan het Suikerfeest! 

Dan is er ook nog de Laylat al Qadr, de heilige nacht tijdens de Ramadan, die in het kader staat van 

de openbaring van de Koran aan de profeet Mohammed door de engel Djibril (Gabriel). Die nacht 

correspondeert met het zojuist door ons gevierde Shavoeot, het ontvangen van de Tora door Mozes op 

de berg Sinai. Het is dan traditie om de hele nacht te leren in de synagoge. Ik weet dat moslims de 

Laylat al Qadr ook vaak al lezend, biddend en lerend in de moskee doorbrengen. 

“De dadel waarmee het islamitische vasten gebroken wordt, 

staat bij ons bekend als één van de in de Tora genoemde vruchten  

uit het beloofde land Israël en is van grote symbolische waarde.” 

De dadel waarmee het islamitische vasten gebroken wordt, staat bij ons bekend als één van de in de 

Tora genoemde vruchten uit het beloofde land Israël en is van grote symbolische waarde. Hoewel 

mijn niet-joodse Hollandse vriendinnetjes de Ramadan vaak een vreemd, exotisch en onbegrijpelijk 

fenomeen vonden, begreep en begrijp ik precies de bedoeling en de intentie. 

Uiteindelijk gaat het om bewustwording. Even niet bezig zijn met alle aardse geneugten, maar je 

kunnen richten op het spirituele. Aandacht voor goede daden, voor Tsedaka/Sadaka, voor inkeer en 

bezinning. En zoals onze rechtvaardigen zeggen: “Als je zo graag wilt dat de Eeuwige zich om jou 

bekommert, bekommer JIJ je dan vooral eerst om de ANDER.” 

 

Over Chantal Suissa-Runne 

Chantal Suissa-Runne (1980) is hoofdredacteur van de interreligieuze en interculturele website 

Nieuwwij.nl. Suissa-Runne heeft diverse succesvolle programma’s opgezet omtrent het verbinden van 

verschillende groepen in de samenleving (Leer Je Buren Kennen), het tegengaan van discriminatie en 

uitsluiting (Mo & Moos: Vriendschap en leiderschap in Mokum) en empowerment van jong talent en 

docenten (Rechtstaat in de Klas). Daarnaast adviseert zij de overheid en het maatschappelijk veld 

over deze onderwerpen. 
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#26 Een ‘heilige nacht’ in een Leidse steeg 

Gied ten Berge 

 

Het is 1970. Ik woon met twee andere studenten op kamers in een steegje in Leiden boven een 

patatwinkel waar de baklucht door de planken vloer dringt. Mijn hospita besluit op een dag om na 

iedere verhuizing van ons, drie Marokkaanse gastarbeiders op één kamer te leggen. Ik blijf tenslotte 

over met zes nieuwe huisgenoten. 

Samen met mijn vriendin word ik lid van de Werkgroep Buitenlandse Arbeiders, die zich wil inzetten 

voor de uitgebuite vreemdelingen. Op zaterdagmiddag geven we ze taalles. We schrijven voor 

Tarzouti en Gajari brieven aan dokters en instanties. Een van mijn nieuwe huisgenoten, doodziek van 

heimwee, klaagt almaar over buikpijn. De bedrijfsarts reageert: “Mijnheer mankeert niets”. Als jonge 

man zie ik hun hopeloze affaires met Nederlandse vrouwen, ik beluister hun verontwaardiging over 

prostituees van wie ze ‘geen tijd’ krijgen en ook ‘geen thee’. Samen met vrouwelijke religieuzen gaat 

onze groep schrobben in een vervuild Marokkanenpension waar de arbeiders in ploegen in dezelfde 

bedden slapen. Een knokploeg van de huisjesmelker mept ons eruit. 

“Voor het eerst hoor ik dat er zoiets bestaat als de ‘ramadan’; 

een vasten, begrijp ik, waarbij je overdag niet eet.” 

Het huis waar ik zelf woon, heeft één planks wanden. Midden in de nacht om een uur of vier hoor ik 

gestommel en ruik een gekruide etenslucht. Ze zijn soep met schapenvlees aan het koken. Voor het 

eerst hoor ik dat er zoiets bestaat als de ‘ramadan’; een vasten, begrijp ik, waarbij je overdag niet eet. 

Ik merk hoe belangrijk dit vasten voor ze is in een voor hen moeilijke periode, in een vreemde 

omgeving vol onbegrip. Hebben mijn Marokkaanse huisgenoten, toen ze mij wakker maakten, me ook 

aangezet de oer-perspectieven van het christelijke vasten beter te willen begrijpen? 

In 1995 schreef ik voor de bisschoppelijke Vastenaktie een artikel: Van Vastenplicht naar 

Vastenbehoefte. Ik bekeek de belangrijkste motieven van het katholieke vasten, zoals ik die uit de 

oude Katechismus van de Rooms-katholieke kerk nog kende. Ik probeerde de daar geformuleerde 

motieven te vertalen naar vandaag. Ik merkte in die tijd een opkomende behoefte aan meer eenvoud, 

en aan wat later duurzaamheid ging heten. Ik bracht die met een diepere ‘behoefte’ aan vasten in 

verband. 

“De christelijke versterving dient om boete te doen voor onze zonden en ons te leren 

beheersen, zodat we Christus beter kunnen navolgen.” (Antwoord op vraag 523 van de 

Katechismus van de Nederlandse bisdommen, 1952). 

Wat betekenen die christelijke motieven? Hoe vertaal je ze en laten ze zich wel vergelijken met die 

van de islam? 
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Ik zie allereerst het ontledigingsmotief, vroeger wel ‘versterving’ genoemd: het bewust inperken van 

eigen keuzemogelijkheden te midden van alle overdaad onder meer aan eten en drinken. Maar de 

vastentijd is voor christenen op zich geen feestelijke tijd, er bestaat geen iftar, maar juist een sobere 

vastenmaaltijd; alleen op zondag ontspant zich de boog. De vasten begint wel met een feest: carnaval. 

Er bestaat ook geen Suikerfeest (‘het kleine feest’), ook geen Offerfeest (‘het grote feest’). ‘Onze’ 

vasten eindigt met Pasen, hèt grote feest voor christenen. 

Dan is er het zelfverbeteringsmotief, je ‘leren beheersen’: het aankweken van discipline om weerbaar 

te zijn tegen het kwaad. Dat komt in de buurt van de persoonlijke jihad die de islam kent. 

Ook in het boetemotief schuilt verwantschap: je geest oefenen in ‘berouw’ over wat er fout ging 

tussen jou en anderen en dus ook tussen jou en God, om dat weer goed te willen maken. Berouw 

(tawbah) is voor moslims de terugkeer naar God, voor christenen het noodzakelijke voorstadium van 

verzoening: ware bevrijding die een nieuw begin belooft. In beide religies is er dus, ondanks 

verschillen, een verwant streven naar innerlijke reiniging. 

Het motief tenslotte van de navolging, in het bijzonder van Jezus’ (of Isa’s) solidariteit met armen en 

zieken. Denkend aan de zakaat, de ‘reiniging’ in de vorm van verplichte aalmoezen aan behoeftigen, 

lijkt me de overeenkomst met het praktiseren van het christelijke liefdegebod het sterkst. 

Ik zie vanuit mijn eigen traditie vier mooie, maar ook intrigerende gesprekken over motieven voor het 

vasten die zowel verschillen als verwantschap kennen. Bij mij begonnen die 45 jaar geleden in een 

keukentje in Leiden. 

 

Over Gied ten Berge 

Gied ten Berge (1948) studeerde wijsgerige sociologie en na zijn pensioen theologie en vergelijkende 

godsdienstwetenschappen. Hij werkte 35 jaar voor de vredesbewegingen IKV en Pax Christi. Hij is 

medeoprichter van Kairos Palestina en voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes en 

Mensenrechtenorganisaties (SIVMO). Hij publiceerde samen met zijn vrouw Wantje Fritschy over de 

pelgrimage naar Santiago de Compostela (‘Pelgrimeren naar de Morendoder’). Er verscheen ook een 

boek van zijn hand over de verschillen en geschillen ònder joden, christenen en moslims ten aanzien 

van het Heilige Land (‘Land van mensen’). Dit voorjaar kwam zijn boek ‘Kom en zie!’ uit, een studie 

naar een nieuw type pelgrims in het Heilige Land die ‘meervoudig verbonden, maar niet neutraal’ 

willen zijn. 
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#27 Culinair vasten 

Hassnae Bouazza 

 

Het is het culinaire hoogseizoen, zonder enige twijfel. De maand waarin je je overdag moet onthouden 

van al wat genot geeft, verandert iedere avond in een bacchanaal. Tenminste, voor wie het geluk heeft 

omringd te zijn door keukenprinsen en -prinsessen die de dagen doorbrengen in de keuken om de 

geheelonthouding overdag te compenseren met zoete, hartige en verleidelijke lekkernijen om de nacht 

mee in te gaan en de volgende dag met genoeg energie door te komen. 

En dan moet je het ’s avonds natuurlijk ook nog op kunnen, al dat lekkers, want de maag went aan de 

leegte en moet rustig, zachtjes en liefdevol weer gevoed worden zodat-ie op zijn gemak de overgang 

van niets naar alles aankan. 

Daar dient zich dan ook meteen het verschil aan tussen mensen die eten om te leven en zij die leven 

om te eten. De eerste groep stopt onwillekeurig alles in de mond, kauwt erop en gaat weer verder. Zo 

werkte ik jaren geleden met een aantal collega’s die het idee hadden opgevat om tijdens de 

avonddienst samen het vasten te verbreken en allemaal wat mee te nemen. 

Ik stapte er naïef in: nam moeders harira mee en haar rijk gevulde broodjes, en merkte tot mijn grote 

afschuw dat de collega’s ondefinieerbaar vloeibaar spul hadden meegenomen dat doorging voor 

harira en nog meer onsmakelijks dat ik inmiddels heb verdrongen. Er werd niet geproefd, smaken en 

structuren werden niet opgemerkt, nee, het werd gewoon in de mond gedouwd, gekauwd, doorgeslikt 

en weer door naar de volgende hap of slok. 

“Ik ga niet een dag lang vasten, om vervolgens iets  

voorgeschoteld te krijgen dat ik alleen zou overwegen te eten  

na zes maanden totale uithongering.” 

Dat was eens en nooit meer. Ik ga niet een dag lang vasten, om vervolgens iets voorgeschoteld te 

krijgen dat ik alleen zou overwegen te eten na zes maanden totale uithongering. Om die reden mijd ik 

iftars. Niet iedereen kan koken, maar helaas zijn het wel vaak de minst getalenteerde koks die zich 

opwerpen – en ik wil nu eenmaal niet het risico lopen op een slechte maaltijd. Daar is eten me te 

dierbaar voor. 

Het kan ook anders: de Ramadan dagen in Qatar, jaren geleden, waren fantastisch. Met de lokale 

bevolking braken we iedere avond het vasten in een ander restaurant. Terwijl de Qatari’s om ons heen 

snel aten en opeens weer weg waren, kletsten we aan een tafel vol verse sapjes en fijne gerechten de 

avond vol. 
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De laatste jaren kook ik veel zelf tijdens de Ramadan. Eerst omdat mijn moeder in de zomer in 

Marokko was, dit jaar omdat ze er niet meer is. Ik was inmiddels gewend alleen te eten, tot ik de 

afgelopen twee jaar een deel van de Ramadan weer met mijn moeder mocht meemaken, net zoals 

vroeger. ’s Avonds laat aanschuiven, de geuren uit de warme keuken opsnuiven, samen eten, de dag 

doornemen en de onvervangbare moederliefde. 

Fijn eten, dierbaar gezelschap. Dat maakt de Ramadan. En dat maakt ook het leven. 

 

Over Hassnae Bouazza 

Hassnae (geboren 1973 in Oujda, Marokko) is journalist, columnist, vertaler en programmamaker. 

Ze studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en, na haar afstuderen, een 

jaar Franse literatuur aan diezelfde Universiteit. Hassnae heeft een duidelijke eigen mening en 

verkondigt deze in verschillende media: zo schrijft ze stukken over de Arabische wereld voor Vrij 

Nederland en opiniestukken in de NRC, Volkskrant, de website Frontaal Naakt en de Arabischtalige 

site van de Wereldomroep.  

Daarnaast schrijft ze voor de Elle, beoordeelt ze boeken voor het Fonds van de Letteren en is ze 

programmamaker bij het Writers Unlimited Winternachten festival. Regelmatig verschijnt ze in de 

media om commentaar te leveren op de actualiteit en zaken te duiden. Zo is ze te horen bij BNR Radio 

en VPRO’s Bureau Buitenland op Radio 1. Hassnae was regisseur en eindredacteur van de 

veelbesproken zesdelige documentaireserie Seks en de Zonde. Ze heeft haar eigen online glossy Aicha 

Qandisha en in 2015 ontving ze in Beiroet de Arouwad Award voor haar werk over de Arabische 

wereld. 
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#28 Hartslag van Casablanca 

Nadia Bouras 

 

Voor het eerst in mijn leven maak ik de Ramadan mee in Marokko. Samen met mijn gezin breng ik de 

laatste tien dagen van de maand door bij mijn ouders in Casablanca. De miljoenenstad kent een ander 

ritme dan ik gewend ben. Overdag heerst er relatieve rust, en de laatste uurtjes voor zonsondergang is 

het een drukte van jewelste. Vanuit het appartement van mijn ouders kijk ik uit op een drukke 

doorgaande weg. 

Op de hoek van de straat, in een klein geïmproviseerd keukentje, staat een vrouw verse msemen en 

baghrir te bakken. Mobiele kraampjes met meloenen, vijgen, kiwi’s, avocado’s en kersen 

positioneren zich langs de kant van de weg. Twee jongens staan met alle kracht sinaasappels te 

persen. Claxonnerend en wild gebarend spoeden automobilisten naar huis. De luiken van de winkels 

worden hardhandig naar beneden getrokken. De straten zijn bijna verlaten. Binnen pruttelt de harira 

op het vuur. Het is 19.45 uur. Uit de luidsprekers van de moskee klinkt de adhaan. Het is tijd. 

“De stad komt weer tot leven en 

het chagrijn maakt plaats voor gezelligheid.” 

Na de iftar gaan de winkelluiken weer omhoog. De terrassen en pleinen stromen vol. Bijna alle cafe’s 

en restaurants bieden naast speciale Ramadanmaaltijden ook vermaak aan. Nu de buikjes rond zijn 

gegeten mogen de voetjes van de vloer. Bij de McDonalds worden animatieteams ingezet om jong en 

oud te entertainen. De stad komt weer tot leven en het chagrijn maakt plaats voor gezelligheid. Langs 

de grote boulevard bevindt zich de Hassan II moskee, de grootste moskee van Afrika. Vaders, 

moeders en kinderen haasten zich met een gebedskleedje onder de arm naar binnen. Door de 

overweldigende drukte bidden de laatkomers schouder aan schouder op de grote buitenplaats. Een fris 

zeebriesje brengt verkoeling. 

Na de religieuze verplichting begint het grote flaneren richting Morocco Mall, aan het andere uiteinde 

van de boulevard. Het Suikerfeest nadert en traditiegetrouw worden dan nieuwe kleren gekocht. 

Gelukkig bieden de ruime winkeltijden en de ‘Ramadan Sale’ uitkomst. Tot ver na middernacht 

winkelen mensen, nemen selfies met op de achtergrond het enorme aquarium en deinen mee op de 

live muziek van de DJ. 

Het is half drie in de nacht als ik in mijn bed lig. De stad mag zich dan strak voegen in het ritme van 

de Ramadan, onze jonge kinderen trekken zich daar niks van aan. De dagen zijn lang en de nachten 

zijn zeer kort. Van mijn voornemen om aan rust en bezinning te doen in deze laatste fase komt weinig 

terecht, maar ik had de saamhorigheid en het samenzijn die zo kenmerkend is voor de viering van 

Ramadan in Marokko voor geen goud willen missen. 
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Over Nadia Bouras 

Nadia Bouras (Amsterdam 1981) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en 

een semester African American History aan The College of New Jersey. Haar doctoraalscriptie 

schreef ze over de migratie van Marokkaanse vrouwen naar Nederland. Ze promoveerde op de 

verbondenheid van Marokkaanse migranten met hun land van herkomst (Universiteit Leiden, 2012), 

en schreef samen met Annemarie Cottaar het boek Marokkanen in Nederland, de pioniers vertellen 

(Meulenhoff 2009). Nadia Bouras werkt momenteel als universitair docent Sociale Geschiedenis aan 

de Universiteit Leiden. Regelmatig treedt ze op in de media om actuele vraagstukken over de 

multiculturele samenleving te becommentariëren. Foto’s: Nadia Bouras.  
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#29 Twee woorden 

Herman Koetsveld 

 

Wat mooi, zo’n vraag. Of ik een gedachte met het oog op de Ramadan wil aanreiken. Ja dat wil ik. 

Eerder schreef en verzamelde ik op een vergelijkbare manier teksten voor de veertigdagentijd, de 

christelijke vastentijd, in het afgelopen voorjaar. Ik vind het mooi en betekenisvol om een van die 

teksten nu ook voor de islamitische Ramadan te laten klinken. De beweging is immers dezelfde: heel 

concreet en met lijf en leden ons richten op het mysterie dat we nogal onbeholpen duiden met God, 

Allah, Liefde, Licht, Geest of welk woord ons ook maar het dierbaarst is. Woord: dat is enkelvoud. 

Ooit leerde ik dat het in het geloof altijd om een meervoud gaat… 

 

Twee woorden 

Gij zegt mij 

geen beeld te willen maken  

van U 

terwijl heel mijn geloof 

het moet hebben 

van verbeelding 

Gij zegt Woord te zijn 

maar alle boeken van de wereld 

inclusief de meest heilige 

kunnen U niet bevatten 

Gij zegt Schepper te zijn 

maar de vraag 

naar de oorsprong 

van de immense onmenselijkheid 

heeft nooit 

een te vertrouwen 

antwoord gekregen 

Ik las ooit van U: 

de Eeuwige is 

grondeloos in het midden 

grondeloos 

nergens mee te verbinden 

nergens op te funderen 

Gij en Niets 
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een leermeester zei: 

in het geloof leer je 

met twee woorden spreken 

grondeloos en midden 

niets en alles 

Woord en Geest 

kruis en opstanding 

liefde en vrijheid 

en in mijzelf 

dus ook 

lichaam en ziel 

rede en gevoel 

en wel het meest 

tenslotte 

verzet en overgave 

 

Over Herman Koetsveld 

Herman Koetsveld (1959) is sinds september 2007 werkzaam als predikant van de Brongemeente in 

Hengelo. Nadat Herman met 40 collega’s het initiatief nam voor de publicatie van het Manifest van 

Advent 2009, een pamflet tegen de verharding in de samenleving en het toenemende ‘wij-zij-denken’, 

opende dat voor hem nieuwe mogelijkheden om veel nadrukkelijker dan voorheen ook de ‘publieke 

ruimte’ te betreden. Hij is steeds blijven nadenken en studeren over de relatie tussen cultuur en 

theologie.  

Dankzij het manifest kwam hij in contact met Enis Odaci. Samen met Enis probeert hij op een eigen 

manier handen en voeten te geven aan de grondgedachte: er is één Geest die ons allemaal het leven 

inblaast. Het leidde onder andere tot een gezamenlijke publicatie: De Zeven Zuilen, een omvangrijk 

interview project over God, geest en tijdgeest. Herman is momenteel lid van de synode van de PKN en 

vervulde in de periode 2014-2016 de rol van Stadsdichter van Hengelo. 
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#30 Ode aan de Diversiteit 

Enis Odaci 

 

Toen ik deze reeks Ramadangedachten begon hoopte ik op een paar bijdragen van voor mij 

waardevolle personen uit diverse geloofstradities. Het liep zoals gewoonlijk weer prettig uit de hand. 

‘Een paar’ werd al snel tien - en vervolgens weer een veelvoud daarvan! Wat is het een mooie reeks 

geworden. Jong, oud (wijs!), theoloog, islamitisch, humanistisch, joods, katholiek, protestants, en alle 

bijbehorende tussenvormen, schreef mee. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een gedachte. 

Wie denkt dat Ramadan alleen gaat over eten en drinken, zal na het na het lezen van deze reeks van 

30 gedachten bedrogen uitkomen. 

Ik heb voor deze reeks zoveel mogelijk mensen buiten mijn eigen traditie gevraagd. Mijn eigen 

culturele en religieuze achtergrond ken ik inmiddels wel, maar wat weet ik nog weinig van andere 

tradities. Ik hoop dat moslims deze reeks Ramadan gedachten lezen en daarna met hoofd en hart op 

reis gaan in de tradities van de andere godsdiensten. 

Nu Ramadan 2016 er op zit, en ik de diverse bijdragen teruglees valt me op hoeveel wijsheid, kennis 

en creativiteit besloten ligt in mensen. Ramadan gaat eigenlijk ook daarover: ontsluiten. Die deuren en 

luikjes in je hoofd en hart weer opendoen, zelf gemetselde muurtjes afbreken, zodat anderen dezelfde 

beweging maken. 

Naast het eten delen moet ook ons menszijn gedeeld worden. Veel mensen hebben in deze reeks een 

beetje van hun menszijn laten zien. Als eerbetoon aan alle schrijvers heb ik uit alle 30 bijdragen een 

mooi fragment geciteerd en deze achter elkaar verwerkt/bewerkt tot een nieuwe tekst. Deze tekst 

noem ik: Ode aan de Diversiteit. 

 

Ode aan de Diversiteit 

“De persoon die de maand begint met vasten is op de laatste dag vrijwel altijd een ander mens. Want 

mens-zijn is jezelf verbeteren, mens-zijn is oefenen, mens-zijn is je tot het uiterste toe inspannen om 

de onvolkomen natuur te overwinnen en te beschaven. Een vastenperiode is immers een periode 

waarin men de moeite neemt om te leren leven met minder. En laat net dát in tijden van crisis nu eens 

bijzonder nuttig zijn. Laten we niet ondankbaar zijn door het Herinneren te vergeten. 

Wie vast, brengt zichzelf in een positie van machteloosheid en is daardoor verbonden met anderen die 

zich in diezelfde positie bevinden. Dan voelen we compassie. Het speelt een fundamentele rol binnen 

menselijke relaties. Het is een voorwaarde voor en een uitdrukking van een menswaardig bestaan. 

Samen hebben we de taak om onze samenleving te tonen wat wij samen de wereld om ons heen 

hebben te bieden. In die wereld verlangen we naar vrede. Vrede is een wens die aanwezig is in ieder 

mens. We horen het als we luisteren naar ons hart. We zien het in de spiegel en in de spiegel van 
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wanhopige gezichten van vluchtelingen. Vrede met anderen begint in onszelf en gaat ervan uit dat we 

vrede met onze Schepper hebt gesloten. 

“Het eigen ‘ik’ staat niet centraal, maar ‘de ander’” 

Ook al is het gezond om te geloven en ook om te vasten en te bidden, de gelovige doet het niet omdat 

het gezond is, maar om God te eren en zichzelf een spirituele discipline op te leggen, om te gedenken. 

Gedenken brengt ons in een rustige staat en zorgt ervoor dat hemel en aarde voor een kort micro-

moment in ons leven helemaal synchroon lopen. Welk godsbeeld we hebben staat daar los van. 

Vasten is dan een oefening in ascese van de gelovige mens. Het gaat altijd om ontmoeting met God, 

om door het vrijmaken van je hart je beter voor te bereiden op die ontmoeting. Het gaat dus nooit – in 

gelovig perspectief – om een afslankoefening binnen de wellness-cultuur. Het eigen ‘ik’ staat niet 

centraal, maar ‘de ander’. 

Als we vasthouden aan dogma’s, dan leidt dat tot polarisatie en in het ergste geval tot ideologische of 

religieuze ruzies en oorlogen. Twijfel is een veel beter recept voor vrede, creativiteit en prettig 

samenleven. We worden stil, nederig, en we laten vallen waar we ons voorheen aan vastklampten 

zodat we weer kunnen bewonderen. Zodat we weer kunnen verwonderen en onze eigen spirituele 

armoede confronteren, om te beseffen wat een rijkdom ons gegeven is. 

Vasten legt niet alleen de nadruk op onthouding, maar minstens net zo zeer op gulheid – die van God 

en van de mensen. En als we niet vasten om God, zouden we dan niet kunnen vasten voor het goede 

doel? Niet dus omdat het moet, maar omdat het ergens goed voor is. Voor onze eigen gezondheid, 

voor een herstel van de eenvoud in ons leven of voor onze medemensen. Anders lijkt vasten een soort 

werkheiligheid om een godheid te vermurwen. Wie wil zich niet spiritueel ontgiften? Ontgiften van 

alle angsten, vooroordelen en kortzichtige gedachten die we in ons hoofd hebben gekregen. Even niets 

roepen, vinden, afwijzen, promoten. Geen tweets, geen columns, geen debatten. Tussen zonsopgang 

en -ondergang de leegte, de stilte opzoeken. Reflectie. Observatie. Zien wat ons bedreigt als we niet 

luisteren. Zien wat we niet overbrengen als we schreeuwen. Zien wat waar en van waarde is. Dat lege 

magen tot volle harten mogen leiden, niet tot lege hoofden en liefdeloze daden. En dat wie wel eet 

delen mag, in diezelfde ruimte van het verlangen. 

Dat de traditie van vasten ook joods is, en minder christelijk, geeft ruimte om elkaar te vragen naar de 

eventuele zin van vasten en om aan de betekenis van vasten een eigen vorm te geven. Misschien dat 

we dan zien dat joden en moslims geen reden hebben om elkaar te haten. Integendeel, samen hebben 

gelovigen de taak om onze samenleving te tonen wat wij de wereld om ons heen hebben te bieden. 

Het verschil tussen het ene volk en het andere volk is namelijk niet groter dan de dikte van een lijn in 

het zand. Ofwel, de grond onder onze voeten is één. Wij komen alle uit een bron van barmhartigheid. 

In dat opzicht is Hij eerder een Zij: een baarmoeder die ons omgeeft en koestert, die ons warmte en 

geborgenheid geeft. Een onontkoombare nabijheid, die ons niet oordeelt en veroordeelt, maar ons wel 

doorgrondt en peilt, die weet wat in ons gaande is, beter dan wij het zelf weten. Wij hoeven dan niet 

koortsachtig op zoek naar ons diepste zelf. Het is al gevonden en het is geborgen. Het is in vertrouwde 

handen, die ons niet laten vallen. Het is goed. 

“Het verschil tussen het ene volk en het andere volk  

is niet groter dan de dikte van een lijn in het zand.  

Ofwel, de grond onder onze voeten is één.” 

De dagelijkse nabijheid van vastende mensen maakt dat wij een persoonlijk gezicht te zien krijgen. 

“Zie het gelaat van de ander dat een appel op je doet.” Waar recht wordt gedaan, groeien wonden 

dicht, gaat gerechtigheid voor je uit en is God je achterhoede. Als je het omdraait klinkt het als: Waar 

onrecht wordt gedaan, gaan wonden open, is van gerechtigheid geen sprake meer en raakt God uit 

zicht. Het is al te gemakkelijk zich een goed geweten aan te praten door een religie te identificeren 

met de verschillende vormen van fundamentalisme van zijn extremisten.  
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Zoals onze rechtvaardigen zeggen: “Als je zo graag wilt dat de Eeuwige zich om jou bekommert, 

bekommer jij je dan vooral eerst om de ander.” Laten we onze geest oefenen in ‘berouw’ over wat er 

fout ging tussen jou en anderen, en dus ook tussen jou en God, om dat weer goed te willen maken. 

Berouw leidt tot bevrijding, die een nieuw begin belooft. Het gaat om de beweging van, naar of met 

God. Deze beweging is immers dezelfde: heel concreet en met lijf en leden ons richten op het 

mysterie dat we nogal onbeholpen duiden met God, Allah, Liefde, Licht, Geest of welk woord ons 

ook maar het dierbaarst is. 

Ramadan is uiteindelijk ook genieten. Goed en gezond eten en anderen er deelgenoot van maken. De 

vraag is: eten we om te leven of leven we om te eten? Fijn eten, dierbaar gezelschap. Dat maakt de 

Ramadan. En dat maakt ook het leven. Vaak komt van het voornemen om aan rust en bezinning te 

doen uiteindelijk helemaal niets terecht. Het is druk en het onwennige dag- en nachtritme zorgt voor 

plezierige chaos in het huishouden. Maar de saamhorigheid en het samenzijn, die zo kenmerkend is 

voor de viering van Ramadan, zouden vastenden en niet-vastenden voor geen goud willen missen.” 

 

Nawoord 

Ramadan wordt afgesloten met ‘id ul-fitr, de viering van het ‘breken van de vast’, letterlijk: de dag dat 

het licht doorbreekt. Het is een mooi woord, veel beter dan het commerciële, consumptieve 

‘Suikerfeest.’ ‘Id ul-fitr is nodig. Elk jaar weer. Want ook tijdens Ramadan zijn we weer opgeschrikt 

door aanslagen op mensen en gemeenschappen. Of het in Istanbul gebeurt, of Bagdad, en nu zelfs ook 

in het heilige Medina… de duisternis omringt ons. Als we niet uitkijken verzwelgt die duisternis ons. 

Licht in onze harten verjaagt alle duisternis. Licht in onze woorden heft de taal van haat op en dat 

licht is ook in onze gedachten nodig, zodat we niet in de val van de wij-zij samenleving trappen. 

Daarom is er elk jaar niet alleen een Ramadan nodig, een ‘id ul-fitr, maar ook vele vieringen uit 

andere religieuze tradities. 

En als we dan het licht vieren, dan moet het ook goed gevierd worden. Gedenk, herinner, bid voor een 

ieder die je mist, die je kwijt bent geraakt, maar wees ook vrolijk, ruimhartig en laat de beste lach 

zien. Met elke lach droogt er een traan op. Met elke knipoog verdwijnt een norse blik. En met elke 

hap, in gezamenlijkheid genuttigd, is de onderlinge band verstevigd. Daarom: ‘id ul-fitr mubarak, een 

gezegende dag van doorbrekend licht. 
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Een geloofskeuze 

 

Mijn wieg stond in Antakya (Antiochië), Turkije, de plaats waar de apostel Paulus een van zijn eerste 

kerken stichtte. Ik kom uit een gezin waar mijn vader naast zijn werk geen tijd had om te studeren. Hij 

werkte in de landbouw en probeerde zo het gezin te onderhouden. Mijn vader migreerde als 

gastarbeider begin jaren ’70 naar Nederland en in het kader van de gezinshereniging kwam ik op 

tweejarige leeftijd ook naar Nederland. 

Als peuter liep ik polio op en dat zorgde ervoor dat ik mijn eerste schooljaren in het speciaal 

onderwijs doorbracht. Die fase is bepalend geweest voor mijn blik op de wereld. Veel kansen, veel 

mogelijkheden, veel zorg voor elkaar. Na de Universiteit te hebben afgerond begon ik als 

verkeerskundig ingenieur eindelijk, zo voelde het, een rol van betekenis te spelen in de maatschappij. 

De aanslag op de Twin Towers op 11 September veranderde het leven van vele mensen. Ook die van 

mij. De discussie over de islam barstte in alle hevigheid los. Collega’s, buren en vrienden begonnen 

vragen te stellen over mijn geloof. Al die jaren voelde ik mij wel moslim, maar niet als begin en 

eindpunt van alles. Mijn opvoeding thuis leerde me dat God niet lastig gevallen hoeft te worden met 

hoofddoekjes en spijkerbroeken. De rol die je inneemt in de samenleving, wat je voor de ander 

betekent, kon wel goddelijke vormen aannemen. Maar de discussie was er en ik verdiepte mij voor het 

eerst in mijn leven op een wetenschappelijke manier in de roots van de islam. Ik ontdekte dat er vele 

culturele uitingsvormen van de islam bestonden die maar al te vaak werden verward met de 

theologische grondslagen. Daarover spreken en daarover schrijven werd een belangrijke bezigheid. 

 

 

http://i2.wp.com/humanislam.com/pages/wp-content/uploads/2015/01/antakya.-hengelo.jpg
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Ik herkende dat de dialoog binnen de islam stroef kan verlopen. Sektarisme, machtsspel, politieke 

invloed van geestelijken, de weg van hervorming binnen de islam is altijd een proces van vallen en 

opstaan. Veel moslims nemen gelukkig die voortrekkersrol, natuurlijk, maar het is een lange weg. Een 

weg die misschien om een extra generatiewisseling vraagt. Een ander spoor achtte ik op korte termijn 

praktischer en zinvoller, namelijk de samenwerking met andere levensovertuigingen. Ik richtte in 

2008 Stichting Humanislam op. Humanislam staat voor humanisme in de islam. De mens vormt voor 

mij daarmee het begin- middel- en eindpunt van de godsdienst. Een geloofskeuze. 

In 2009 publiceerde dominee Herman Koetsveld samen met 40 Twentse collega’s het Manifest van 

Advent, een pamflet tegen de verharding in de samenleving en het toenemende ‘wij-zij-denken’. Het 

vormde voor mij de aanleiding die uitgereikte hand aan te nemen. De ontmoeting met Herman 

mondde al snel uit in wezenlijke vragen, langs de lijn van oeroude dogmatiek en pijnpunten die tussen 

christendom en islam bestaan. Maar er was dialoog, gebaseerd op vertrouwen en nieuwsgierigheid. 

Wij ontdekten dat onze verschillen een uiting van rijkdom zijn. Wij leerden van elkaar en we beseften 

dat de taal die wij bezigen allesbepalend is voor de onderlinge verhoudingen. Wij kozen voor de taal 

van vertrouwen. Na het contact met Herman heb ik mijn hand uitgereikt naar diverse andere 

vertegenwoordigers van godsdiensten en zonder uitzondering is die hand aangenomen. Andersom zijn 

er ook mooie initiatieven ontstaan die mij aangereikt zijn, iets waarvoor ik dankbaar ben. 

Vanwege deze ontmoetingen en wederzijdse inspanningen ben ik tot het besef gekomen dat mensen 

verbonden zijn door de grondgedachte dat er één geest is die ons allemaal het leven inblaast. Die geest 

manifesteert zich in talrijke vormen, culturen en tradities, gelovig of niet. Als er een God is, die de 

bron is van alles, dan zal Hij vast en zeker alles en iedereen omvatten. Dat maakt dat de mensen in 

hun diverse geestelijke en lichamelijke uitdossingen op een existentiële manier met elkaar verbonden 

zijn. Iets om je dag in dag uit voor in te zetten. 

 

Meer informatie: 

Stichting Humanislam 

www.humanislam.com 

Stichting Koetsveld en Odaci 

www.koetsveld-odaci.nl  

http://www.humanislam.com/
http://www.koetsveld-odaci.nl/

