
Kees Posthumus
Paasvoorstelling in kerk Trinitas 
Heerenveen | Verhalenverteller Kees Posthumus speelt maandagavond in 
Trinitas in Heerenveen zijn voorstelling met paasverhalen. Voor de pauze 
klinkt Inpakken en wegwezen, over de uittocht uit Egypte, het oorspronkelijke 
paasverhaal uit het Oude Testament. Daarna volgt Pasen in fragmenten, van-
uit verschillende invalshoeken. Aanvang is 20.00 uur.

Recensie
n Tjerk de Reus

Het moet bij Joke J. Herm-
sen (1961) gegroeid zijn, 
het besef dat ze een 

vrouw met een missie is. Haar nieu-
we boek, Kairos - Een nieuwe bevlo-
genheid, tintelt van verlangen naar 
een nieuwe levenssfeer voor de 
opgejaagde mens. Wie haar kent, 
weet dat dit al veel langer karakte-
ristiek is voor haar werk. In 2003 
publiceerde Hermsen een boek met 
de veelzeggende titel: Heimwee naar 
de mens. In dit boek én in haar best-
seller Stil de tijd (2009) ontvouwde 
Hermsen haar ‘programma’. 

Zij is begaan met de mens van 
vandaag, vastgelopen als die is in 
bureaucratie, starre denkbeelden, 
een drukke agenda en natuurlijk 
een veeleisende smartphone. Tal-
loze filosofen hebben de miserabele 
staat van de mens beschreven, met 
een soms uiterst treurige uitkomst. 
Zo niet Hermsen. Zij gaat de diag-
nose niet uit de weg, maar de gene-
zing staat centraal. Die vindt zij in 
een religieus getint humanisme, dat 
nogal filosofisch getoonzet is.

Met de titel van haar nieuwe 
boek, Kairos, duidt Hermsen ‘het 
nieuwe’ aan. In de christelijke the-
ologie heeft het begrip kairos ook 
een rol van betekenis gespeeld, 
maar Hermsen oriënteert zich 
hoofdzakelijk op de Griekse mytho-
logie, waarin Kairos de jongste zoon 
is van oppergod Zeus. Kairos is de 
god van ‘het geschikte ogenblik’: 
‘Hij vertegenwoordigde al die be-
vlogen momenten van schoonheid, 
inzicht en daadkracht die het leven 
bijzonder maken.’ 

Verbinding
Deze Griekse godheid vindt Herm-
sen een relevant symbool, ook om-
dat het begrip kairos steeds vaker 

opduikt, bijvoorbeeld in de titel van 
een economische studie: Kairological 
Economics en in een politiek pamflet, 
Kairos for Palestine. Wat het ‘nieuwe’ 
en ‘bijzondere’ van het ‘kairotische 
tijdperk’ precies inhouden, is moei-
lijk te zeggen. Het is een dimensie 
waarnaar we slechts kunnen reiken, 
omdat het nog geen plek heeft in 
onze denkpatronen. Het kairotische 
moment omvat in elk geval nieuwe 
inspiratie, het ervaren van verbin-
ding met medemensen en het op-
heffen van oude grenzen.

De kairos-thematiek uit haar 
nieuwe boek hangt sterk samen 

het onderwerp van Stil de tijd, het 
boek dat maar liefst twaalf drukken 
beleefde. Daarin betoogde Hermsen 
dat mensen worden geregeerd door 
de ‘kloktijd’. In het raamwerk van 
de Griekse mythologie bevinden we 
ons dan bij Chronos, niet toevallig 
de broer van Kairos. 

Hermsen: ‘Waar Chronos staat 
voor continuïteit, betekent Kairos 
juist een tijdelijke onderbreking 
daarvan.’ Door die onderbreking ko-
men we in een andere tijdsdimensie 
terecht, legt Hermsen uit, waar we 
ontsnapt zijn aan de ‘eindeloze her-
haling van hetzelfde’. Met andere 
woorden, we betreden de wereld 
van vrije inspiratie: de bodem van 
onze eigen ziel. Die ziel staat vooral 
voor bezieling. Dat heeft wel alles te 

maken met ons innerlijk, maar van 
daaruit reiken we naar ‘alle andere 
zielen’. 

Dit is een wezenlijk punt voor 
Hermsen: we moeten verlost wor-
den uit de gevangenis van het ik, 
omdat je anders geen contact met 
‘het andere’ kunt maken. Kunst bij-
voorbeeld geeft ons de gelegenheid 
om ‘de diepte van ons innerlijk af te 
tasten’, maar biedt ook de mogelijk-
heid om ‘in te loggen bij een anima 
mundi (wereldziel, TdR), die hoe 
onvoorstelbaar ook, ons in contact 
brengt met wat ons omringt.’ Dat 
leidt tot het bevrijdende besef dat 
de buitenwereld ‘meer verwonde-
ring, verrassing en verbondenheid 
voor ons in petto heeft dan het 
dagelijks oppoetsen van het eigen 
spiegelbeeld.’

Achilleshiel
Het nieuwe type spiritualiteit dat 
Hermsen voorstaat, staat niet los 
van het christendom. Ook het chris-
tendom biedt een kader waarin de 
mens bezieling kan ervaren, maar 
vandaag zouden we niet meer te 
rade moeten gaan bij een autoriteit 
buiten onszelf, vindt zij. De huidige 
mens zoekt ‘verknopingen met het 
sacrale’, maar niet meer via het 
‘keurslijf’ van het christendom. Dat 
laatste is passé en daarom is er de 
noodzaak om ‘iets nieuws’ te vinden. 

Als je niet alleen nieuwsgierig, 
maar ook met kritische zin dit 
boek leest, ontdek je al snel dat in 
de hang naar het sacrale de achil-
leshiel zit. Hermsen zoekt naar iets 
wat ons meeneemt, ons draagt en 
inspireert. Dat kan uiteindelijk niet 
allemaal uit mijzelf komen, vandaar 
dat ze op de proppen komt met een 
spiritueel begrip als de anima mundi, 
de wereldziel. Maar hoezeer Herm-
sen ook jongleert met filosofische 
begrippen om uit de buurt te raken 
van ‘het oppoetsen van het eigen 
spiegelbeeld’, blijft haar kairotische 
exercitie cirkelen rond het eigen 
authentieke innerlijk. 

Of deze ‘nieuwe bevlogenheid’ 
aan deze focus weet te ontsnappen, 
béter dan het christendom dat al 
twintig eeuwen verkondigt, is een 
vraag die wellicht een verrassend 
antwoord kan uitlokken.

p Kairos. Een nieuwe bevlogen-
heid. Joke J. Hermsen. Uitgeverij 
De Arbeiderspers, 19,95 euro

We moeten verlost 
worden uit de 
gevangenis van 
het ik. Dan pas 
kunnen we goed 
contact maken

Deinuim | Drie Friese studiedagen 
rond het nieuwe Liedboek zijn zo suc-
cesvol geweest dat er dit najaar een 
vervolg komt. 

De beraadgroep Liturgie & Kerk-
muziek Fryslân van de Protestantse 
Kerk organiseerde de studiedagen 
voor kerkmusici in Fryslân. Er werd 
les gegeven over de begeleiding van 
de verschillende liedvormen in het 
nieuwe Liedboek. ,,In totaal hebben 
95 kerkmusici, veelal organisten, 
meegedaan aan de studiedagen. De 
nadruk lag op het praktisch wer-
ken met de diverse muziekgenres in 
het nieuwe Liedboek. De kerkmusici 
waardeerden het collegiale contact, 
de ontmoeting en de uitwisseling 
van ervaringen”’, aldus Ulbe Tjallin-

gii, voorzitter van de beraadgroep. 
De studiedagen werden mogelijk ge-
maakt door financiële steun van het 
Frysk Aktiviteitenfûns en het Fonds 
SLSK (Stichting Landelijk Samenwer-
kingsverband Kerkmuziek).

Vanwege de grote belangstelling 
komt er een extra studiedag op za-
terdag 6 september in Leeuwarden. 
,,Deze studiedag heeft hetzelfde pro-
gramma als de drie eerder gehouden 
studiedagen”, aldus Tjallingii. Een 
vervolgtraining wordt in november 
aangeboden.

p Aanmelden voor de extra 
studiedag kan bij Jelle Rol-
lema: j.rollema@planet.nl of 
0515-521261

Kort nieuws

Filosofe Joke Hermsen en 
de wereldziel

Extra dag

Succesvolle studiedagen 
‘Liedboek’ krijgen vervolg

Geloven 11Zaterdag 22 maart 2014

De abdij van Saint-Maurice d’Agaune in het westen van Zwitserland bestaat in september 1500 jaar. Dat 
is reden voor activiteiten. In het Parijse museum Louvre is sinds vorige week een expositie te zien over de 
schatten van de abdij. Het is het oudste klooster van het Westen. Foto: Wikimedia

Saint-Maurice 
Zwitserse abdij bestaat 1500 jaar

Protestantse Kerk in Nederland
● Beroepen: te Maarssen (hervormd wijk 2), ds. M. van Dam te Hagestein. 

Gereformeerde Gemeenten 
● Beroepen: te Rotterdam-Alexanderpolder, ds. S. Maljaars te Middelharnis.

Beroepingswerk

Zondag 23 maart
● Drachten, Fries Congrescentrum: Glorious Day met thema God kan en 

wil een verandering brengen in uw situatie met Jannie Kloosterman. Aanvang 
10.00 uur.

● Joure, doopsgezinde kerk: jubileum Doopsgezind kerkkoor. Aanvang 
20.00 uur.

● Kollumerzwaag, Kerk: dienst over Jezus’ lijden en sterven  m.m.v. 
Dick van Scharrenburg en het Kollumer Combo. Aanvang 15.30 uur.

● Leeuwarden, Grote Kerk: Fryske Pommerantepreek met Jannewietske de 
Vries en Dietske Bouma. Aanvang 16.00 uur.

● Leeuwarden, Titus Brandsma Huis: filmavond VOM-groep: Tsotsi. Opgave 
via kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl of 058-2120985. Aanvang 
19.30 uur.

● Oosterwolde, het Anker: praiseavond Meet the King. Aanvang 19.00 uur.
● Surhuisterveen, De Vluchtheuvel: praiseavond met praiseband 

Devotion. Aanvang 19.30 uur.
● De Westereen, Hervormde kerk: Johannes de Heer-zangavond. Aanvang 

19.30 uur.

Agenda

Joke J. Hermsen is de meest optimistische 
filosoof in ons land. Zij verkondigt een 
‘nieuwe bevlogenheid’ . Ze mikt op 
verlossing van ‘het ik’, maar het is de 
vraag of dat haar lukt.

Advertentie I.M.


