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Gevaarlijk boek
Ik vind het ronduit jammer dat 
u in het artikel over mijn boek 
Durf te dromen (Nederlands Dag-
blad 14 maart) niet de moed 
hebt genomen om mij persoon-
lijk te benaderen. U hebt flink 
uitgehaald. Wat u hebt gezaaid 
zult u ook oog sten. We leven in 
een vrij land en u mag schrijven 
wat u wilt, in die zin raakt het 
me niet wat u allemaal over een 
persoon schrijft die u niet kent. 
Het heeft behoorlijk kwaad 
bloed gezet bij tientallen voor-
gangers en leiders en lezers van 
de krant. 
Ik geloof juist in de veelkleurig-
heid van Gods kinderen en daar 
passen andere denkbeelden in 
en andere belevingen. Niet 
iedereen is blij met de manier 
waarop u volkomen respectloos 
omgaat met broers en zussen. Ik 
wens u veel wijsheid, liefde en 
respect toe! 
Mattheus van der Steen, Auteur 
‘Durf te dromen’ 
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,,Hoe is het te rijmen dat Van der 
Steen enerzijds voortdurend 
benadrukt dat je Gods stem 
moet volgen in je leven, maar 
dat hij in zijn boek per saldo 
overkomt als een ongeleid pro-
jectiel’’, vraag Van den Berg zich 
af. Vanwege het feit dat ik zo’n 
tien jaar heb verkeerd in de 
kringen waarbinnen Van der 
Steen actief is, zie ik drie ant-
woorden op die vraag. Allereerst 
het gebrek aan een gezonde 
bestuursstructuur binnen vrij-

evangelische kringen. Het zijn 
vaak gemeenschappen, ontstaan 
rond een leiderschap met soms  
een oudstenraad, waarbinnen 
vaak een man de leider is en 
waar weinig tot geen invloeden 
van buitenaf zijn. Men volgt 
eigen impulsen, al dan niet the-
ologische stokpaarden en begint 
steeds meer te geloven in het 
eigen gelijk, te weten dat God 
een roeping voor die gemeente 
heeft. 
Verder uit het charismatische 
leiderschap in deze kringen zich 
enerzijds in het najagen van 
steeds grotere ‘geestelijke’ kicks 
en anderzijds het vermijden dan 
wel ontkennen van lijden en 
pijn. Hierbij wordt de enkeling 
die toch kritische vragen stelt bij 
extreme ontwikkelingen vaak 
afgescheept met onwil dan wel 
de constatering dat hij Gods 
stem niet goed verstaat.
Hans van Eeken, Veenendaal
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Durf te dromen is inderdaad een 
gevaarlijk boek, maar dan niet 
voor de onbekeerde mens, maar 
voor de religieuze mens. Zijn 
heilige huisjes komen in gevaar. 
Jezus zelf was de meest radicale 
mens, daarom wilden de religi-
euzen Hem ook opruimen.
Henny Feijen, Leeuwarden
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Rien van den Berg noemt Durf te 
dromen een gevaarlijk boek. En 
dat dromen is nou precies wat 
een evangelist als Van der Steen 
durft te doen. Het merendeel 
van de echte evangelisten is per 
definitie een soort halfgeleide 
(geen ongeleide) projectielen. 
Met dynamische campagnes 
werven ze veel bekeerlingen, om 
daarna weer verder te trekken. 
En ze laten de bekeerlingen ach-
ter... aan de zorg van de plaatse-
lijke kerken, zendelingen en 
christenen. Daar is niets mis 
mee. 
De grootse campagnes (denk 
aan Benny Hinn) zijn onbetaal-
baar voor de plaatselijke christe-
nen. 
Van den Berg kritiseert dat er in 
‘massaal bekeerde gebieden’ zo 
weinig overbleef, maar vergat 
zelf even te vermelden wie dat 
nou daadwerkelijk gecontro-
leerd had. 
Wat doet het er toe? Als een 
campagne 50.000 bekeerlingen 
oplevert en er vallen er 40.000 

af, dan zijn er per saldo 10.000 
zielen gered! 
W.J. Eernstman, Den Haag
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Ik voel me diep verdrietig als ik 
dit zie gebeuren in de wereld-
wijde gemeente. Het doet me 
ook denken aan de wijsheid 
van Gamaliël: ,,Overweeg nog 
eens goed wat u van plan bent 
met deze mensen te doen (....), 
laat hen begaan, want als het 
mensenwerk is dat ze nastre-
ven, zal het op niets uitlopen, 
maar als het Gods werk is, zult 
u niets tegen hen kunnen uit-
richten of het zou weleens kun-
nen blijken dat u tegen God 
strijdt’’. 
Frea Kroese, Harderwijk 
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De kritiek op het boek lijkt meer 
gebaseerd op vooroordelen dan 
op de realiteit. Van der Steen 
mag dan beschouwd worden als 
een ongeleid projectiel, het 
wapen waarmee Rien van de 
Berg de strijd aanbindt, maakt 
nu een slag in de lucht en werkt 
als een boemerang die op zijn 
eigen hoofd terugkeert. Dat 
werkt dus vervreemdend tussen 
de partijen en kan de bedoeling 
niet zijn geweest. Toch?
Simon Streuper, Dieren
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De gezamenlijke kerken in India 
hebben de organisatie TRIN van 
Van der Steen, ‘Touch, Reach and 
Impact the Nations’, uitgenodigd 
te komen. Rajkumar, een 
bekeerde hindoe, is een enthou-
siaste leider van  een netwerk 
van honderden voorgangers van 
verschillende denominaties. 
Alle 125.000 (!) mensen die een 
beslissing voor Jezus hebben 
gemaakt, worden door deze 
voorgangers bezocht en verder 
onderwezen. Een enorme uitda-
ging. Rajkumar (die overigens 
niet in een nieuwe auto rijdt, 
maar in een armzalig hutje 
woont; dat heb ik met mijn 
eigen ogen gezien) heeft inmid-
dels al laten weten dat bijvoor-
beeld een Lutherse Kerk, waar 
elke zondag 100 tot 150 mensen 
kwamen,  nu al twee zondagen 
helemaal vol zit! Deze reis heeft 
dus wel een vervolg en als het 
nodig is gaan er mensen terug 
om te helpen.
Anda Haagen, Putten

Het recente voorstel van de PKN 
om een nationale synode te 
houden kon bij prof. dr. G. 
Harinck op weinig sympathie 
rekenen (Nederlands Dagblad 7 
maart).  Vooral vanwege het 
begrip ‘nationaal’. Dominee 
Anne van der Sloot hoopt echter 
dat deze synode ‘de zieke 
moeder’ een kans op genezing 
biedt.

door Anne van der Sloot

Wat Harinck betreft mag het 
begrip ‘nationale synode’ zo snel 
mogelijk naar de schroothoop 
van de geschiedenis worden ver-
wezen. Vooral het woord ‘natio-
naal’ is hem in het verkeerde 
keelgat geschoten. Het zet vol-
gens hem als vanouds de katho-
lieken buiten spel en speelt het 
de PVV van Wilders in de kaart. 
Wat mij betreft had Harinck 
daaraan mogen toevoegen dat hij 
in het pleidooi van de leiding van 
PKN, preses ds. G. de Fijter en 
scriba ds. A.J. Plaisier, voor het 
houden van een ‘nationale 
synode’ toch ook wel hun 
oprecht verlangen naar kerke-
lijke eenheid en hun verdriet 
over de kerkelijke verdeeldheid 
heeft geproefd. Alsook hun vin-
dingrijkheid om het Calvijnjaar 
te benutten om aandacht voor de 
nood van de kerk in ons land te 

vragen: Calvijn ‘oecumenicus’ 
die ermee geëerd zou zijn als de 
kerken die voortkomen uit de 
Reformatie van de zestiende 
eeuw, eindelijk bij elkaar zouden 
komen. Daarmee wil ik niet zeg-
gen dat met het signaleren van 
goede bedoelingen en motieven 
alles gezegd is. Er is een aantal 
zaken in het pleidooi van De Fij-
ter en Plaisier dat nog erg ondui-
delijk is.  
Een vraag die onder andere 
gesteld moet worden aan de lei-
ders van de PKN: onder welke 
voorwaarden dient de beoogde 
nationale synode volgens hen 
bijeen te komen? Er wordt 
gesproken over het opstellen van 
een basisdocument door de PKN, 
een soort nieuwe belijdenis. Wat 
moeten we ons daarbij precies 
voorstellen? De PKN-top is ‘erva-
ringsdeskundige’ op het gebied 
van het verenigen van kerken. De 
PKN is zelf een verenigingskerk, 
in 2003 tot stand gekomen via 
een fusie van de Hervormde 
Kerk, de Gereformeerde Kerken 
en de Lutherse Evangelische 
Kerk. De PKN-top koos toen 
bewust voor een pluriforme 
kerk: een kerk waarin de geschil-
punten op verhullende wijze 
werden geschrapt door gelijke 
waarde toe te kennen aan zowel 
de vrijzinnigheid als aan de 
orthodoxie. 
Als dit nu ook het ‘plan van aan-
pak’  is van De Fijter en Plaisier 
om eenheid onder de protestan-

ten te smeden, dan val ik  
Harinck van harte bij om ons 
verre te houden van een natio-
nale synode. Maar intussen is de 
predikanten De Fijter en Plaisier 
wel toe te stemmen dat de nood 
van de kerk in ons land groot is 
evenals de kerkelijke verdeeld-
heid onder gereformeerden. 
Daarom zou ik hen toch willen 
bijvallen in hun pleidooi voor het 
bijeenroepen van een ‘nationale 
synode’, maar dan wel een 
synode in de zin, zoals de zeven-
tiende-eeuwse Leidse theoloog 
prof. dr. Anthonius Thysius 
daarover heeft geschreven: een 
vergadering waarin men niet 
alleen zégt de hand te houden 
aan de klassieke belijdenis van 
de kerk maar ook daadwerkelijk 
de hand houdt aan de Heilige 
Schrift als norm voor geloof en 
leven. Met de Bijbel als richt-
snoer zal het mes van Gods 
Woord zeker pijnlijk snijden in 
opvattingen en daarbij beho-
rend gedrag, zoals die in de loop 
van de eeuwen  zowel ter linker- 
als ter rechterzijde geaccepteerd 
zijn geworden.  Maar het biedt 
‘de zieke moeder’ wel perspec-
tief op genezing: herstel van de 
tot op het bot verscheurde ker-
ken die uit de reformatie van de 
zestiende eeuw zijn voortgeko-
men.

Ds. A. van der Sloot is predikant 
van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) in Bedum.

Synode ter genezing

Het is gedaan met de macht van 
de huidige Pakistaanse regering. 
Geconfronteerd met een 
oppositieleider die politiek bloed 
rook, bleef er geen andere keuze 
meer over dan aan al diens eisen 
te voldoen. Maar in het politieke 
kabaal vergeten de kemphanen 
waar het echt om gaat.

door onze redacteur

Jan van Benthem

Zeven maanden, langer had de 
Pakistaanse president Zardari, de 
weduwnaar van Benazir Bhutto, 
er niet voor nodig om nog slech-
ter te scoren in de gunst van het 
Pakistaanse volk dan zijn voor-
ganger Musharraf. Bovendien 
had hij heel wat minder ruggen-
graat: wist Musharraf ondanks 
alle massale protesten nog zo’n 
anderhalf jaar vol te houden, 
Zardari ging al door de knieën  
voor de vijfde dag was aangebro-
ken. Dat was niet zozeer te dan-
ken aan de bijna onophoudelijk 
rinkelende telefoon op zijn 
bureau, waar de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, 
Hillary Clinton, haar speciaal 
gezant Richard Holbrooke, de 
Britse minister van Buitenlandse 
Zaken, David Milliband, en de 
nodige anderen aan de lijn hin-

gen om hun bezorgdheid te 
uiten. President Zardari en zijn 
premier Gilani werden eenvou-
digweg door de politie en de 
ordetroepen in de steek gelaten. 
Zondagavond regende het 
berichten over politieofficieren 
en lokale bestuurders die hun 
ontslag indienden, omdat ze 
geen geweld tegen de demon-
stranten wilden gebruiken. 

Tegenslag
Ook in de regering zelf waren 
alle stoelen niet meer bezet. De 
voorzitter van het parlement en 
federaal minister Rabbani was 
vorige week al opgestapt. Daarna 
kwam een emotionele klap: 
Naheed Khan, de vertrouweling 
en politieke secretaresse van 
Benazir Bhutto, in wiens armen 
zij was gestorven, keerde zich 
met de rebellerende juristen 
tegen de regering. Vrijdag kwam 
daar nog een slag overheen: 
Sherry Rahman, minister van 
Informatie en voormalig journa-
list, diende haar ontslag in 
omdat ze de perscensuur niet 
langer voor haar rekening wilde 
nemen. Wat rest is een ongeloof-
waardige regering die waar-
schijnlijk niet lang meer te gaan 
heeft. Want de voornaamste 
eisen van oppositieleider Sharif 

zijn een directe bedreiging voor 
de president.
Ten eerste wil Sharif dat de door 
Musharraf afgezette opperrech-
ter Chaudry zijn functie weer 
terugkrijgt. Dat zal nu op 21 
maart gebeuren en bekend is dat 
Chaudry niets moet hebben van 
het presidentiële pardon dat 
Musharraf aan Bhutto en vooral 
haar man heeft gegeven. Wan-
neer hij de ruimte krijgt, zal hij 
een onderzoek beginnen naar 
vermeende corruptie door ‘mis-
ter Ten Percent’, ‘meneer Tien 
Procent’, zoals Zardari in de 
volksmond werd genoemd. Dat 
komt kortweg neer op ‘exit Zard-
ari’. 
De tweede overwinning van 
Sharif is dat het besluit van het 
huidige Hooggerechtshof, waar-
door hij en zijn broer geen poli-
tiek ambt mogen vervullen, weer 
zal worden ‘herzien’. Dat maakt 
de weg vrij voor Sharif cs. rich-
ting het regeringspluche, zijn 
diepste wens.

Tweedeling
Op dit moment ligt de voorkeur 
van het volk bij Sharif. Maar in 
feite is er sprake van een toene-
mende tweedeling van Pakistan, 
waardoor de hele stabiliteit van 
dit op een na grootste moslim-

land ter wereld in gevaar komt. 
Deze politieke spelletjes kunnen 
alleen plaatsvinden in de cen-
trale provincies; in het noord-
westen en westen krijgen bij 
afwezigheid van een krachtda-
dige regering de extremisten 
steeds meer de overhand en zijn 
zowel Zardari als Sharif irrele-
vant. Hoe in de VS het vertrou-
wen in de Pakistaanse politiek 
om dit probleem op te lossen, is 
verdwenen, werd gisteren 
opnieuw bewezen door de aan-
val op een schuilplaats van de 
laliban. Deze aanval, waarbij vijf 
militanten werden gedood, was 
al de zesde raketaanval sinds het 
aantreden van president Obama, 
en naar alle waarschijnlijkheid 
uitgevoerd door een onbemand 
Amerikaans vliegtuig. Pakistan 
protesteert iedere keer heftig, 
maar zolang de Pakistaanse rege-
ring zelf geen eenheid is en de 
eigen grensprovincies niet onder 
controle heeft, legt het Witte 
Huis deze protesten stilzwijgend 
naast zich neer. Tegelijk voerden 
opstandelingen weer nieuwe 
aanvallen uit op vrachtwagens 
die de NAVO-troepen in Afghani-
stan bevoorraden. Vijftig mili-
tanten overvielen een opslag-
plaats bij de stad Peshawar en 
zetten daar dertig NAVO-voertui-

gen in brand, nadat zondag in 
een ander depot al twintig voer-
tuigen in vlammen waren opge-
gaan. Zo verplaatst de strijd zich 
langzaam maar zeker steeds 
meer richting Pakistan, het hart-
land voor de taliban, en in toene-
mende mate schuilplaats voor 
al-Qaeda. In feite heeft de hui-
dige politieke leiding zich al min 
of meer neergelegd bij de heer-
schappij van de taliban in de 
grensprovincies, via deelakkoor-
den waarbij in deze gebieden de 
sjaria ook officieel weer is inge-
voerd. In sommige gebieden, als 
de regio Bajaur, waar lokale lei-
ders zich verzetten tegen de 
heerschappij van de taliban, 
wordt op hardhandige manier 
duidelijk gemaakt wie de baas is: 
enkele dagen geleden werden 
daar nog drie onthoofde stamle-
den teruggevonden, geëxecu-
teerd door de taliban, als straf 
voor hun steun aan de regering. 
In deze situatie zijn politieke 
machtsspelletjes uit den boze. 
Maar zoals helaas al te vaak al is 
gebeurd in de geschiedenis van 
het land, heeft de politieke elite 
daar nauwelijks oog voor. Die 
kijkt niet naar de arme grensge-
bieden, die is in de ban van het 
regeringspluche en wat dat kan 
opleveren.

De lange mars en de macht in Pakistan

Op de internetsite kennislink.nl 
is onlangs een folder gepubli-
ceerd die een tegenwicht moet 
bieden voor de folder ‘Evolutie 
of schepping’ van de stichting 
creatie.info. Volgens Rolie Barth 
bevat de folder van ‘Kennislink’ 
informatie die bepaald niet 
wetenschappelijk is en die in 
bepaalde opzichten te omschrij-
ven is als ‘linke kennis’. 

door Rolie Barth

In de loop der jaren heb ik regel-
matig zeer interessante artikelen 
op de site van ‘Kennislink’ gele-
zen. Onlangs heeft men een fol-
der uitgebracht onder de ambiti-
euze titel ‘Evolutie, zo zit het!’ 
De folder is bedoeld als een 
tegenwicht voor de creationisti-
sche folder ‘Evolutie of schep-
ping’. Voor mij een aanmoedi-
ging om deze folder te lezen, 
want met de folder ‘Evolutie of 
schepping’ was ik bepaald niet 
gelukkig.
In de folder ‘Evolutie, zo zit het!’ 
wordt op eenvoudige manier uit-
gelegd wat evolutie is. Veel aan-
dacht is er voor het ontstaan van 
het leven. Met enige verontwaar-
diging heb ik de folder en bijbe-
horende informatie op de web-
site gelezen, en wel om drie 
redenen. 1) Er is volgens de fol-
der bewijs voor het ontstaan van 
de eerste cel uit simpele stoffen. 
2) Over de eerste levende cel 
wordt gezegd dat het leven ‘niks 
anders is dan de mogelijkheid 
een kopie van jezelf te bouwen.’ 
3) Leiding door een ‘hogere 
hand’ is overbodig, want toeval 
en tijd doen al het werk.

Bewijs?
Het is ieders goed recht om te 
geloven dat het leven op aarde 
volledig uit natuurlijke oorzaken 
te verklaren is. En misschien kan 

dat ooit ook wel, maar om zon-
der enige terughoudendheid te 
vermelden dat er bewijs is voor 
het ontstaan van de eerste cel uit 
anorganische moleculen is 
onjuist en misleidend. Zeker, er 
zijn experimenten gedaan, zoals 
dat beroemde onderzoek van 
Miller in 1953, waarbij uit anor-
ganische gassen vanzelf allerlei 
aminozuren ontstonden – dat 
zijn de bouwstenen voor eiwit-
ten. Maar om dan te concluderen 
dat we weten hoe de eerste cel is 
ontstaan, klopt voor geen meter. 
Alsof je de kathedraal van Keulen 
gebouwd hebt, als je in staat 
bent een paar bakstenen te 
maken … 
Over het ontstaan van het leven 
op aarde bestaan verschillende 
theorieën, maar geen enkele 
ervan is algemeen aanvaard en 
verre van volledig. Een kundig 
onderzoeker als S. Conway Mor-
ris schrijft in zijn boek Hoe het 
leven de dingen regelde dat het 
onderzoek naar de oorsprong 
van het leven nogal frustrerend 
is en dat men na 50 jaar nog 
nauwelijks iets weet over het 
ontstaan van een eerste cel. 
Daarom ben ik verontwaardigd 
dat in deze folder zonder meer 
gesteld wordt dat we weten hoe 
het leven ontstaan is. 
Op de website wordt deze folder 
nog nader toegelicht en wordt 
de vorming van een eerste cel 
als iets betrekkelijk eenvoudigs 
omschreven. ,,Kan evolutie ook 
verklaren hoe leven ‘uit het 
niets’ verscheen? Jazeker. Leven 
is niks anders dan de mogelijk-
heid een kopie van jezelf te bou-
wen.’’ Deze manier van spreken 
laat te weinig ruimte voor de 
verwondering over het leven op 
aarde. Zelfs de meest eenvoudige 
cel is al zo gecompliceerd dat de 
hele chemische industrie van 
Pernis er bij in het niet valt. Dus 
helemaal niet: ‘niks anders dan 
…’ Bovendien is de uitspraak 
nog onjuist ook. Voor een 

levende cel is namelijk veel 
meer nodig dan zichzelf te kun-
nen reproduceren, bijvoorbeeld 
een heel systeem van stofwisse-
ling. 

Loterij
Onder het kopje ‘misverstanden 
over evolutie’ wordt het vol-
gende vermeld. ,,De kans dat 
leven ontstaat uit niet-levende 
moleculen is zo klein dat het lijkt 
alsof een hogere hand dit proces 
leidde. Maar het is net als mee-
doen met de loterij. Als je een 
miljoen keer meespeelt, heb je 
vast een keer het winnende lot.’’ 
Toevalsprocessen spelen zeker 
een rol in de natuur, maar of tijd 
en toeval een toereikende verkla-
ring zijn voor het ontstaan en 
evolueren van het leven … daar-
over is in feite maar heel weinig 
bekend. Toeval lijkt maar al te 
vaak synoniem voor ‘we weten 
het niet’. 
Maar stel nu, dat we het ontstaan 
van een levende cel wel zouden 
kunnen verklaren met natuur-
lijke processen – zou dat dan 
aantonen dat er geen hogere 
hand in het spel is? Want dat is 
wel wat de folder lijkt te sugge-
reren. Verdwijnt het wonder van 
het leven als wij het een beetje 
kunnen begrijpen? Dat gebeurt 
alleen als je een naturalistische 
of atheïstische bril op hebt. 
Voor een christelijke weten-
schapper wordt het wonder 
alleen maar groter naarmate hij 
meer weet. Kortom, ‘Kennislink’ 
smokkelt een levensbeschouwe-
lijke uitspraak in de folder door 
leiding van God te vergelijken 
met toeval. Ik vind het kwalijk 
dat dit gebeurt onder het mom 
van objectieve informatie. Dat 
vind ik wel een beetje linke ken-
nis. 

Dr. ing. C.J. Barth is sinds 2004 
predikant na een loopbaan van 
ruim 30 jaar in het kernfusie-
onderzoek.

‘Kennislink’ levert linke 
kennis over de evolutie

opinie
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Op de pagina over de jubile-
rende steden Amersfoort en 
Assen (16 maart, pagina 4) 
stond zowel de foto van burge-
meester Sicko Heldoorn als die 
van amateurhistoricus Martin 
Hiemink bij het verkeerde arti-
kel. De bijschriften klopten wel.

•

Opnieuw struikelt een Pakistaanse president over opperrechter Chaudry. Na Musharraf moest ook Zardari na felle protesten van de juristen door de knieën.    
|foto EPA/Mughal


