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Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Nieuw beeld voor ogen 

Overweging  5 januari 2014 – Helma Schenkeveld 

 
“... Sociale hervormingen zijn gewenst  

om vanuit het individualisme door te groeien  

naar gemeenschappen van mensen.  

Is dat de volgende stap die we met elkaar kunnen maken?  

Losgemaakt uit de zuilen van de kerken,  

losgemaakt uit de wereld van rangen en standen  

kunnen we zelf de netwerken van mensen kiezen,  

waarbij we ons willen aansluiten  ...” 

 
Eerste lezing: Matteus 2: 1-12, 16 

Tweede lezing:  Een nieuwe werkelijkheid van Carolina Bont 

Derde lezing: 3e lezing, In gesprek met mijzelf, 

Uit een brief aan Winnie Mandela 20 juni 1970 

 

Tweede lezing 

Succesvol zijn houdt in: uiteindelijk steeds die situaties 

creëren waar we naar verlangen, en van niet gewenste 

situaties zoveel leren dat we er op den duur op een creatieve 

en bevredigende manier mee weten om te gaan.  

Wanneer we dat op ieder essentieel gebied in ons leven willen 

ervaren en willen toelaten, is het nodig om onze angst voor 

succes en onze angst voor falen onder ogen te zien en te 

onderzoeken. Vaak zijn we bang om toe te geven wat we 

werkelijk willen, uit angst het toch niet te krijgen. In plaats 

van onze energie te richten op wat we willen en te streven 

naar verwezenlijking ervan, gebruiken we dan onze energie 

om onze verlangens te onderdrukken. Het leven is een 

uitdaging, heel veel dingen zullen nooit zeker zijn. En als wij 

denken deze onzekerheid niet te kunnen verdragen en 

daarom niets ondernemen, zullen we bij voorbaat al gefaald 

hebben, nog voordat wij onszelf een kans hebben gegeven. 

 

Derde Lezing 

1970Inderdaad, de kettingen van het lichaam zijn vaak vleugels voor de geest. Dat is altijd zo geweest, 

en zo zal het altijd zijn.  Shakespeare brengt in As you like it, hetzelfde idee op enigszins andere wijze 

onder woorden:  

Sweet are the uses of adversity, Zoet is het gebruik van tegenspoed, 

Which, like the toad, ugly and venomous, die als een pad, lelijk en giftig, 

Wears yet a precious jewel in his head. toch een kostbaar juweel in zijn hoofd draagt. 

 

Weer anderen hebben verklaard dat 'alleen grote doelen veel energie op kunnen wekken'. 
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Toch is mijn inzicht in de werkelijke bedoeling achter deze eenvoudige woorden van Shakespeare in de 

26 jaar van mijn carrière van stormen slechts oppervlakkig, onvolmaakt en misschien wat dogmatisch 

geweest. Er is een stadium in het leven van iedere sociale hervormer waarin hij voornamelijk op de 

podia tekeergaat om zichzelf te bevrijden van stukken onverteerde informatie die zich in zijn hoofd 

hebben opgehoopt, een poging om de massa te imponeren in plaats van rustig en eenvoudig principes 

en ideeën uit te leggen, waarvan de universele waarheid is gebleken uit persoonlijke ervaring en 

diepgaand onderzoek. 

 

1 februari 1975 

…de cel is een ideale plaats om jezelf te leren kennen, om echt en regelmatig het proces van je eigen 

gedachten en gevoelens na te gaan. 

 

Overweging  

Wat is het beeld dat Herodes voor ogen had, toen hij hoorde over de koning van de Joden, die geboren 

was? En welk beeld hadden de magiërs uit het Oosten voor ogen? Ik weet het niet, en ik kan het hen ook 

niet meer vragen. Wat we wel weten is dat ze het kind hebben gevonden in een kribbe, en dat ze geen 

moment hebben getwijfeld of ze wel bij het goede kind waren aangekomen. Ze vertrouwden op de ster, 

die hen de weg had gewezen, en accepteerden de situatie, zoals ze deze aantroffen. En hoewel Herodes 

hen dringend had gevraagd om bij hem terug te komen, nadat ze het kind hadden gevonden, besloten 

ze toch om niet te gehoorzamen aan deze opdracht. Hun geest had hen gewaarschuwd in een droom dit 

niet te doen. En zij besloten hun intuïtie te volgen, geen gehoor te geven aan de dringende boodschap 

van Herodes, en met een nieuw beeld voor ogen hun eigen pad te gaan.  

Je eigen pad te gaan, jouw eigen pad te gaan. Dat klinkt vaak al heel groots en meeslepend. Zo groots, 

dat je er eindeloos over kan blijven denken, over kan praten en over kan blijven dromen. Maar zo kom 

je niet in beweging. In het gesprek op de maandagavond stonden we met elkaar stil bij de sociale 

veranderingen van de afgelopen decennia. Hoe de meesten eerst de periode hebben gekend van 

"slikken of stikken". Je had te gehoorzamen op je werk en in de kerk. Commentaar of zelf nadenken was 

overbodig en niet gewenst. En het leven delen met iemand van een andere kerk, van een andere rang 

of stand, was ongewoon en werd ontmoedigd. Ook ik speelde als katholiek kind niet met de protestante 

kinderen, die in de straat achter ons woonden... 

Eigen initiatief 

In de daarop volgende periode van ontzuiling werd eigen initiatief aangemoedigd, er volgden verhalen 

over verplichte assertiviteitstrainingen, en er ontstond een periode van individueel recht op van alles 

en nog wat. Individueel recht op een eigen mening, op een eigen woning, op een eigen uitkering. En 

een gevolg dat we enerzijds met steeds meer verschillende mensen en meningen in aanraking kwamen, 

en anderzijds dat we erop gericht zijn ons eigen gelijk te halen. Het echte luisteren naar elkaar, het je 

willen verdiepen in de ander, in het beeld dat die ander voor ogen heeft, daar zijn we niet zo in 

geschoold… 

En dan volgt de tekst van de tweede lezing. Vaak zijn we bang om toe te geven wat we werkelijk willen, 

uit angst het toch niet te krijgen. Wat zit hieronder? Bang zijn voor teleurstelling, die je vervolgens niet 

kan delen? Zorgen hoe je het voor elkaar moet krijgen, omdat je weet dat je het niet in je eentje kan 

realiseren? Angst om uitgelachen te worden, omdat een ander jouw verlangen niet zal delen? 

Goede voornemens 

In plaats van onze energie te richten op wat we willen en te streven naar verwezenlijking ervan, 

gebruiken we dan onze energie om onze verlangens te onderdrukken. Over deze tekst heb ik uitgebreid 

met Joyce gesproken. En vanuit dit gesprek kwam ook het idee om mensen te vragen naar hun goede 

voornemens. Om tijd en aandacht te besteden dat je echt wil weten wat een goed voornemen is van die 
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ander. En…hoe iemand denkt zijn talenten daarvoor in te kunnen zetten, en wat het eerste stapje is. 

Wat is het nieuwe beeld, dat jij voor ogen hebt, waar wil je naar toe, hoe wil je leven? En wat kun je 

vandaag en morgen al doen, als eerste stapje, om hiermee aan de slag te gaan? 

Luikje 

Met deze twee lezingen was ik nog niet tevreden voor vandaag. Wat wil ik nog toevoegen? Wat is het 

nieuwe beeld, dat ik voor ogen heb? Ik bladerde door het boek van Nelson Mandela, In gesprek met 

mijzelf. Ik las in het hoofdstuk Vleugels van de geest, en ik werd getroffen door het woord sociale 

hervormer. En het was alsof er een luikje in mijn hoofd openging, waardoor een witte duif eindelijk 

naar buiten kon vliegen, zijn vleugels kon uitslaan. Mijn hele leven lang hoor ik verhalen over werk, 

werk, werk. Hoe belangrijk dit is, dat je je eigen geld moet verdienen, voor jezelf moet kunnen zorgen, 

etc. etc. En daarnaast hoor ik veel verhalen over economie, economie, economie. En het lijkt alsof de 

hele wereld draait om geld, over de wereld van de banken, over een wereld van cijfertjes in computers. 

En hoewel ik er niet in geloof, heb ik er zelf toch ook heel veel tijd aan besteed. Maar als geld slechts 

een middel is om te leven, en niet het doel op zich, wat kan ik dan doen om dingen te veranderen? 

Welke omkering in onze hoofden is nodig? Zoals Mandela de omkering moest maken van geweld naar 

verzoening, wat is dan de omkering die wij kunnen maken? Waarom blijven die woorden sociale 

hervormer in mijn geest rondfladderen? 

Hervormingen 

Sociale hervormingen worden in mijn beeld al snel teruggebracht naar financiële hervormingen, 

herverdelen van bezit en van vermogen. Maar daar zit niet de kern van de pijn. In mijn beeld zit de kern 

van de pijn in ons onvermogen om met elkaar onze verlangens, onze pijn, onze emoties te delen. 

Sociale hervormingen zijn gewenst om vanuit het individualisme door te groeien naar gemeenschappen 

van mensen. Is dat de volgende stap die we met elkaar kunnen maken? Losgemaakt uit de zuilen van de 

kerken, losgemaakt uit de wereld van rangen en standen kunnen we zelf de netwerken van mensen 

kiezen, waarbij we ons willen aansluiten. Nu we geleerd hebben om ook als individu onze keuze's te 

kunnen maken, kunnen we de stap zetten om nieuwe gemeenschappen te laten groeien. 

Gemeenschappen van mensen, die de wil en de capaciteiten hebben om het leven te delen met elkaar. 

Gemeenschappen van mensen, die willen leren om niet alleen de ruimte te delen met elkaar, maar ook 

om bezittingen te delen. Steden die inzien hoe een deeleconomie belangrijke bijdragen kan leveren 

aan de leefbaarheid. Instellingen en scholen die mensen leren om tijd en aandacht te delen, om 

verlangens, pijn, onmacht en vreugde te delen. Gedeelde smart is halve smart, en gedeelde vreugd is 

dubbele vreugd! 

Dit is het nieuwe beeld dat ik voor ogen heb, en waarvoor ik me wil inzetten: mensen weer leren om te 

delen. En ik wil jullie aanmoedigen om mij regelmatig te vragen naar de concrete stappen, die ik ga 

zetten op dit pad. Want steun en bemoediging zijn onontbeerlijk op het pad naar een betere wereld. 

Amen 

 


