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Douma 2
Prof. J. Douma verwijt de Chris-
tenUnie (Nederlands Dagblad 7 
maart) dat zij de subsidie voor 
het tienermoederhuis van de 
VBOK ten onrechte als haar ver-
dienste claimt. Hij wijst erop dat 
de VBOK ook al onder vorige 
kabinetten subsidie kreeg voor 
haar hulpverlening. Dat laatste 
klopt, maar dat geldt niet voor 
de tienermoederopvang. Voor 
het VBOK-huis in Gouda hebben 
we geen euro overheidssubsidie 
gehad. 
Omdat het subsidiëren van deze 
opvang is gedecentraliseerd 
naar de gemeenten, hebben we 
keer op keer bij de gemeente 
Gouda aangeklopt, maar steeds 

tevergeefs. In 2008 heeft de 
ChristenUnie een rijkssubsidie 
voor tienermoederopvang weten 
te bewerken, waarvan het VBOK-
huis de komende jaren kan pro-
fiteren. 
Tegelijk werd uitzicht gecreëerd 
op structurele financiering. Zon-
der deze actie van de Christen-
Unie met steun van de coali-
tiefracties had het VBOK-huis op 
termijn de deuren moeten slui-
ten. Ere wie ere toekomt!
Ad de Boer, voorzitter VBOK

Jansenius
Het is te leuk om even iets te 
zeggen over de foutieve afbeel-
ding van Cornelis Jansenius bij 
het artikel over Augustinus de 
zielzorger (Nederlands Dagblad 

13 maart). Allereerst heeft Frits 
van der Meer Augustinus zelf 
ook getekend. Van der Meer 
schreef eens dat niemand het 
gelaat van Jezus kan weergeven 
noch dat van zijn moeder, want 
wij hebben geen echte afbeel-
dingen. Datzelfde geldt ook voor 
Augustinus en Monnica. Toch 
heeft hij Augustinus getekend. 
Dat Van der Meer daar uitne-
mend in is geslaagd, bewijst wel 
het boek van Henri Marrou dat 
in het Nederlands uitkwam 
onder de titel Augustinus (1947), 
met op de omslag de krijtteke-
ning van de bisschop van Hippo 
Regius. Niets wordt over de 
afkomst op de omslag vermeld. 
De krijttekening van Van der 
Meer was voor het nu opnieuw 
uitgegeven Augustinus de zielzor-
ger. 
Zoals Augustinus Van der Meer 
trok, zo stootte Jansenius hem 
af. Het hele Jansenisme  vond hij 
te extreem. Hij ontkende ook 
dat Augustinus – anders dan 
Jansenius – de leer van de dub-
bele predestinatie was toege-
daan. Van der Meer sprak de 
onvergetelijke woorden: ‘Je 
moet de geheimen Gods laten 
voor wat ze zijn’.
P. Veldhuizen, Leerdam

Ruchama
In een interview met een ver-
slaggever van het Reformatori-
sche Dagblad over mogelijk 
grensoverschrijdend gedrag bij 
de stichting Ruchama (zie 
Nederlands Dagblad, 13 maart) 
heb ik wellicht te snel geconclu-
deerd dat een stilzwijgen en uit-
blijven van een expliciete ont-
kenning op mijn vraag over 
inzage in vertrouwelijke stukken 
als een bevestiging gezien moest 
worden. 
De reactie op mijn constatering 
‘dat die conclusie voor mijn 
rekening was’ kan tweeërlei uit-
gelegd worden en heeft kenne-
lijk geleid tot een te betreuren 
misverstand.
Henk van Rhee, algemeen direc-
teur stichting Tot Heil des Volks

Hollandsche waar.
Staatssecretaris Heemskerk 
roept op om in tijden van crisis 
in eigen land vakantie te vieren. 
‘Koop Hollandsche waar’. 
Om de zaken meteen groot aan 
te pakken, wordt in het Neder-
lands Dagblad van 7 maart voor-
gesteld primaire producten 
zoveel mogelijk van Neder-
landse fabrikanten te kopen. Dat 
levert ook de schatkist een fors 
bedrag op. Met als eerste voor-
beeld ‘De Vergulde Hand’, oer-
hollands, al in 1554 opgericht in 
Amsterdam. Als regelmatige 
gebruiker van verschillende pro-
ducten van dit merk kan ik dit 
van harte aanbevelen. 
Maar bij de laatste aankoop van 
het aluinblokje van de ‘Vergulde 
Hand’ lees ik op het doosje 
‘Made in Vietnam’. Dat heeft 
weinig met oerhollands te 
maken.
Henk van der Velde, Bedum

Als ik geen christen was, zou ik 
mijn dochter van twaalf laten 
prikken. Nu doen mijn vrouw en 
ik het niet. Vanaf september 
krijgen elk jaar alle twaalfjari-
gen een oproep tot vaccinatie 
tegen baarmoederhalskanker. Ik 
adviseer christenouders om 
deze te negeren.
Veel argumenten om niet in te 
enten, overtuigen mij trouwens 
niet. Critici stapelen uiteenlo-
pende tegenargumenten op 
elkaar. Dat maakt mij wantrou-
wig. Achter zo’n stapel argu-
menten schuilen vaak senti-
menten. Ik bespeur een links 
sentiment dat weinig moet heb-
ben van machtige farmaceuti-
sche bedrijven, en tegelijk een 
conservatief sentiment dat wars 
is van zaken die de overheid 
ongevraagd opdringt. Ook duikt 
onverhoeds het alternatieve cir-
cuit op. Met verhalen over ‘ont-
giften’ en gezonde voeding 

vecht men de aloude strijd met 
de reguliere geneeskunde nog 
maar weer eens uit. 
Veel van deze sentimenten vind 
ik oneigenlijk. Men ageert bij-
voorbeeld tegen het feit dat 
leden van de Gezondheidsraad 
door de industrie betaald 
onderzoek verrichten. Ook 
wordt breed uitgemeten dat de 
bijwerkingen van de inenting 
nog niet allemaal bekend zijn 
en dat de wetenschappers het 
onderling oneens zijn. Maar 
betaald onderzoek is in de 
wetenschap gebruikelijk. En de 
wetenschappelijke discussie 
verstomt nooit. Rond alle medi-
cijnen houdt men rekening met 
bijwerkingen die pas later blij-
ken. Het klopt niet om dit alles 
speciaal in stelling te brengen 
tegen dit kleine prikje.

Eigen sentiment
Ook christenen wandelen met 
een eigen sentiment door deze 
discussie heen. Zij keren zich 
tegen de inenting als een symp-
toom van de onchristelijke 
levensstijl binnen de samenle-
ving. Het virus dat baarmoeder-
halskanker veroorzaakt, wordt 
immers vooral overgedragen via 
wisselende seksuele relaties. 
Maar wat moet een overheid in 
zo’n samenleving dan? Zij kan 
het hart van mensen niet veran-

deren. Het getuigt juist van ver-
antwoordelijkheidsbesef om 
deze inenting op te nemen in 
het rijksvaccinatieprogramma. 
Als ik geen christen was, zou ik 
mijn dochter van twaalf laten 
prikken. 
Voor christenen ligt het anders. 
Zij moeten in een niet-christe-
lijke samenleving juist een eigen 
stijl hooghouden. Daarom 
onderstreep ik het tegenargu-
ment van de seksuele trouw. 
Alleen moet je daar wel wat bij 
zeggen. 
Vriend en vijand erkennen dat 
de meeste gevallen van baar-
moederhalskanker teruggaan op 
de praktijk van wisselende sek-
suele relaties. Daarop zet ook de 
overheidscampagne in. Deze 
inenting moet plaatsvinden, 
zegt men, voordat meisjes sek-
sueel actief worden. Wie in sek-
sueel opzicht de stijl van Gods 
koninkrijk volgt, valt dus buiten 
de doelgroep. Er bestaat dan 
geen reden om je te laten inen-
ten.
Of toch wel? Ook christenen 
hebben steeds meer wisselende 
seksuele contacten. Nog vaker 
zijn zij minstens lichamelijk 
intiem met meerderen. Daarbij 
prikkelen zij bijvoorbeeld de 
geslachtsdelen met de hand. Ook 
daardoor kan het virus worden 
overgedragen. Is het dan niet 

wijs om wel in te enten? Maar 
daarmee geef je in principe de 
christelijke levensstijl cadeau. Je 
zendt een merkwaardige dub-
bele boodschap uit. Naar je kind: 
‘ik leer jou wel seksuele trouw, 
maar ik ben bang dat het toch 
niet werkt’. En naar de samenle-
ving: ‘wij prijzen wel een alter-
natieve omgang met seksualiteit 
aan, maar wij brengen die zelf 
ook niet op’. Het verraadt een 
spiritualiteit die de zonde niet 
ernstig neemt. Je neemt een 
voorschot op toekomstige zonde 
en probeert bij voorbaat de 
gevolgen daarvan uit te wissen. 
Het is oprechter om te gaan voor 
een positieve christelijke stijl en 
bij zonde ootmoedig te buigen 
onder de eventuele consequen-
ties.

Christelijke meisjes
Of gaat dit toch te vlot? Ook 
slechte hygiëne kan het virus 
overbrengen. Christelijke meis-
jes die zelf zuiver bleven, kun-
nen een jongen treffen die al 
seksuele relaties had. En wat 
dacht u van de missionaire situ-
atie van kerk-zijn? God wil toch 
dat de kerk groeit doordat 
ongelovigen zich bekeren? Die 
zullen juist vandaag meestal 
een ander seksueel verleden 
meenemen. Mogen zij niet 
trouwen met onze dochters? 

Daarom moet het seksuele 
tegenargument worden aange-
vuld. De definitieve beslissing 
valt rond een andere vraag. 
Hoeveel risico moet een chris-
ten willen uitsluiten? Want ook 
bij de voorbeelden die ik zojuist 
gaf, blijft het risico op baarmoe-
derhalskanker op dit moment 
klein. Als moderne mensen zijn 
we geneigd steeds meer kansen 
op narigheid af te dekken. De 
medische wetenschap moet ons 
zo mogelijk verlossen van alle 
gezondheidsrisico’s. Kosten 
noch moeiten worden daarbij 
gespaard. Het past bij de men-
selijke verantwoordelijkheid 
om grote risico’s die nu al actu-
eel zijn onder ogen te zien en, 
als dat kan, tegen te gaan. Ook 
de medische en de farmaceuti-
sche wetenschap vormen daar-
bij prachtige middelen. Maar 
zodra er een sfeer ontstaat, 
waarin wij elk gaatje onzeker-
heid willen vullen, spreekt 
daaruit een niet-christelijke 
levenshouding. Dan weten we 
niet meer van overgave aan 
Gods leiding en zorg. 

Dr. A. L. Th. de Bruijne is hoogle-
raar Ethiek en Spiritualiteit aan 
de Theologische Universiteit 
(Gereformeerde Kerken) in Kam-
pen.
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ALCOHOL OF DRUGS?
Volledige behandeling op maat van al uw doserings- of 

verslavingsproblemen. Ook voor burn-out, stress en depressiviteit.
Indien nodig (binnen 24 uur) opname in SolutionS Center 

Voorthuizen, de eerste privé-verslavingskliniek in Nederland, 
of in één van onze partnerklinieken binnen en buiten Europa.
SolutionS Center is de eerste private GGZ instelling met 

volledige zorg. De totale behandel- en verblijfkosten 
worden vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Uw zelfstandige bijdrage in het kader van niet verzekerde 
zorg bedraagt maximaal  5000,-.

Soms volstaat ambulante behandeling. SolutionS is 24 uur p/d, 
7 dagen p/w bereikbaar; zowel in Nederland als in België. SolutionS 
behandelt alle vormen van verslaving en hanteert daarvoor als basis 

het Twelve Step Minnesota Model. Bel voor een discrete afspraak 
of vraag eerst vrijblijvend de uitvoerige brochureset aan. 

Het SolutionS team bestaat uit artsen, psychiaters, 
psychotherapeuten, psychologen en ervaringsdeskundige counselors.

Blijven lezen met een leesbeperking!
www.cbb.nl

            Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Tel. 0341 - 56 54 99
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door Ad de Bruijne

Het boek Durf te dromen van 
Mattheus van der Steen heeft de 
Publieksprijs voor het Christe-
lijke Boek gewonnen. Maar het is 
een ronduit gevaarlijk boek. Het 
drijft op het soort enthousiasme 
dat vooral slachtoffers maakt.

door onze redacteur

Rien van den Berg

Een boek dat de Publieksprijs 
voor het Christelijke Boek wint, 
loopt grote kans vandaag of mor-
gen door een argeloze lezer in de 
boekhandel gekocht te worden. 
Als 36 procent van je geloofsge-
noten dit het ‘Boek van het Jaar’ 
vindt, zal het wel wat wezen, 
immers. Afgelopen jaren bewees 
de prijs zich ook, met bijvoor-
beeld winnende romans als 
Snoeitijd van Joke Verweerd, Nie-
mandsland van Guurtje Leguijt 
en vooral Achtendertig nachten 

van Janne IJmker. Je kunt je altijd 
afvragen of een prijs die door 
een jury wordt toegekend niet 
meer status heeft dan een prijs 
die door het publiek bij elkaar 
gestemd wordt (een actiegroep 
kan het boek van de eigen voor-
keur bestoken met stemmen), 
maar met die christelijke 
publieksprijs is, gezien de resul-
taten van de afgelopen jaren, op 
zich niet zo veel mis.
Maar nu heeft er een boek 
gewonnen dat op zijn zachtst 
gezegd omstreden hoort te zijn. 
Mattheus van der Steen is een 
radicale evangelist, die als witte 
man in India onbekommerd ont-
wikkelingshulp – zelfs noodhulp 
aan evangelisatie koppelt. Het 
rampgebied van de tsunami 
wordt bezocht met pakken rijst 
waarop de boodschap ‘Jesus 
loves you’ staat. De organisatie 
van Van der Steen, ‘Touch, Reach 

and Impact the Nations’ (TRIN), 
meldt tienduizenden bekeerlin-
gen in India alleen. Verbaast me 
niks. ‘Natuurlijk bekeer ik mij, 
witte man. Ik heb honger. Mag ik 
nu rijst?’
Deze evangelisatiemethode 
wordt door alle serieuze zen-
dingsorganisaties verworpen, 
omdat het de motieven voor een 
eventuele keuze voor of tegen de 
Here Jezus vertroebelt. Voor je 
het weet bouw je een zendings-
kerk die gefundeerd is op de 
nieuwe auto waarin een dorps-
hoofd dankzij westerse christe-
nen kan rijden.
Van der Steens mediacampagnes 
zijn erop gericht al te diep 
nadenken te verhinderen, met 
alle gevolgen van dien. Youtube-
filmpjes ‘bewijzen’ zijn succes. 
Maar wie reist er, een maand 
nadat de TRIN-tornado voorbij-
getrokken is, de ‘massaal 

bekeerde gebieden’ langs om te 
kijken wat er overbleef? Zeg me 
welke boodschap ik op die zak-
ken rijst moet zetten, en ik huur 
een charismatisch mannetje in 
dat net zo veel bekeerlingen 
scoort als Van der Steen – voor 
om het even welke ideologie, en 
voor zo lang als die bekering 
duurt.

Leef of sterf!
Het boek van Van der Steen is in 
die zin onthutsend, dat hij nau-
welijks reflecteert, zich nauwe-
lijks serieus bezint op wat de Bij-
bel zegt. Het is af en toe net of hij 
eergisteren zelf tot geloof geko-
men is en met het pasverworven 
en nog zeer prille inzicht een 
enorm grote broek aantrekt.
Van der Steen heeft niet veel op 
met de kerk, schrijft hij in zijn 
boek. Hij vindt er te weinig 
bewogenheid. ,,Ik werk niet 

samen met dit soort christenen, 
ik noem ze het soort waar Jezus 
ook zo’n moeite mee had.’’ Een 
heel hoofdstuk wijdt hij aan het 
thema ‘Laat religie je droom niet 
kapotmaken’.
Natuurlijk belijdt Van der Steen 
af en toe met de mond dat je 
moet luisteren naar wijze raad. 
Maar gelijk daarna roept hij zijn 
lezers weer op hun ouders, oud-
sten en ambtsdragers te negeren 
als zij aarzelingen tonen bij hun 
dromen. ,,Ga zo min mogelijk om 
met mensen die ongeloof in je 
leven spreken, die zeggen dat je 
normaal moet doen, die niet dur-
ven dromen!’’ Of: ,,Misschien zeg 
je wel na het lezen van dit boek: 
‘Mattheus, ik heb niet echt een 
visie of een droom of een roe-
ping in mijn leven’. Maar weet 
dan één ding: dat is een leugen 
van de vijand. Want de roeping 
op jouw leven is duidelijk 

omschreven in Marcus 16:15. 
Gaat heen in de gehele wereld, 
verkondig het evangelie aan de 
hele schepping. Er staat niet ‘sluit 
jezelf op in een kerk en leef een 
zo normaal mogelijk leven’. Nee, 
er staat: ga!’’ 
Je geloofsgenoten worden vol-
gens Van der Steen je vijanden 
als ze net even wat dieper of rea-
listischer nadenken dan jij. 
,,Bevecht je vijanden niet, maar 
zegen hen, bid voor hen en laat 
ze los.’’ Dit is per saldo een nobel 
klinkende drogreden om allerlei 
relaties kapot te maken.
Maar omkijken is zonde! Als je 
gaat, zegt Van der Steen, moet je 
spontane doopdiensten houden 
(‘waar water is, doop mensen’). 
,,Slangen zul je oppakken zonder 
dat je er dood aan gaat’’, belooft 
Van der Steen. ,,Als je iets dode-
lijks of giftigs eet of drinkt zul je 
er geen schade van lijden’’, den-

dert Van der Steen onbekom-
merd voort. Hij bestookt zijn 
lezers aan de lopende band met 
tegeltjeswijsheden. ,,Leef door 
geloof of sterf in twijfel!’’

Waarheid
Je zult een kind hebben dat 
gegrepen wordt door dit soort 
propaganda. Van der Steen ver-
telt in zijn boek dat hij Gods wil 
zag in de aanschaf van een 
motorbootje van 1200 euro dat 
na twee weken zonk. Hij reikt 
wel heel erg weinig handvatten 
aan om te bepalen wanneer je nu 
eigenlijk Gods stem hoort en 
wanneer je achter je eigen gril-
len aanholt. Niet zelden bekruipt 
je tijdens het lezen het idee dat 
het Van der Steen ook zelf niet 
altijd even goed lukt om Gods 
stem van zijn eigen stem te 
onderscheiden, gelukkig bekent 
hij dat af en toe ook. En toch 

roept hij op te breken met ieder-
een die niet met je wil meedro-
men. Je zult ouderling zijn van 
een gemeentelid dat met dit 
boek in de hand het recht claimt 
op zijn persoonlijke droom.
Het gevaarlijkste is nog wel dat 
Van der Steen zich bedient van 
de waarheid. ,,Blijf dicht bij God. 
De veiligste plaats in deze wereld 
is om dicht bij hem te zijn.’’ Van 
der Steen is een verwante, een 
gelovige, hij is gegrepen door 
hetzelfde Evangelie. Maar hij 
evangeliseert in Amerika, op 
Hawaï, in Ermelo, Bosnië en 
India – hij trekt rusteloos verder 
en wie zegt dat het geloof van 
zijn bekeerlingen beklijft?
Van der Steen benadrukt voort-
durend dat je Gods stem moet 
volgen in je leven. Maar in zijn 
boek komt de auteur per saldo 
toch over als een ongeleid pro-
jectiel. Hoe is dat te rijmen?

Het christelijke publiek riep een gevaarlijk boek tot winnaar uit




