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Geboeid door Kune Biezeveld

Ook in de natuur is God te vinden

- door Trees van Montfoort -

Kune Biezeveld zocht naar een geloofstaal die aansloot bii de alledaagse

ervaringen van vrouwen en wilde daarbiitrouw bliiven aan de Biibel. Zewas

predikant en hoogleraar vrouwenstudies theologie tot haar overliiden op

zestigjarige leeftijd in zoo8. Binnen de Nederlandse protestantse context

uro"g-ru iegen de stroom in aandacht voor de natuur en de menseliike erva-

ringáls vindplaatsen van God. Zeageerdetegen een theologie die denkt in

contrasten en viiandig staat ten opzichte van het vrouweliike en van de

natuur. Als ecofeministisch theologe bouw ik voort op haar erÍenis.

Kune Biezeveld (r948-zoo8)'was bezig met een groot project over God in het

dagelijks leven, toen ze de diagnose kanker kreeg en enige tijd later hoorde

dai die ongeneesliik was. In de korte tijd die haar restte, heeft ze opgeschre-

ven wat ze rrog in had willen brengen in het theologische debat. Niet in een

reeks Engelstalige wetenschappeliike publicaties - daar was geen tijd meer

voor-maar in een metvaart en passie geschreven boekie dat ziin weg gevon-

den heeft onder christenen in Nederland. ,Als scherven spreken': over God in het

leven van alledag is de titel.
In haar oratie als hoogleraar in zoor had ze al over die scherven gesproken'

De scherven staan vooÍ alles wat er letterlijk en figuurlijk kapot gesiagen is in

de ijver van Israëls profeten tegen de verering van godenbeelden en vele eeu-

wen later tijdens de beeldenstorm van r566. Is daarbij niet iets verloren

gegaan wat we niet kunnen missen, vraagt ze zich af, nameliik de link tussen
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het dagelijks levenl Ze citeert met instemming Alistair McGrath, die

waarschuwde dat er geen toekomst is voor voïmen van het protestantisme

waarin God alleen indirect via het Woord te ontmoeten is.' Alleen voÏmen

van christendom die rechtstreeks contact met het goddelijke in het dagelijks

leven hebben weten vast te houden, zullen overleven, stelt hij. lHr1i zag wel toe-

komst vooÍ evangelisch, katholiek en oosteïs-ofihodox christendom, niet voor

het traditionele protestan Lisme.

Dogmatiek en dageliiks leven

Als predikant merkte Kune al dat met name vïouv/en hun ervaringen niet

herkenden in het Liedboek voor de kerken, dat in 1973 verschenen was. Door

haar kennismaking met feministische theologie begon Kune vragen te stellen

over het spreken over God als Vader. Ze wilde niet meegaan met Mary Daly

die in Beyond. God the Father (1971, vetlaald als Voorbíj God de Vader, t983)

God als Vader doodverklaard had. Ze was het ook helemaal niet eens met
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F.O. van Gennep die een Terugkeer vqn de verloren Vader $98) bepleit had.

In haar proefschrift Spreken over God als Vader. Hoe kan het unders? (tgg6)
verkende Kune nieuwe metaforen om het eenzijdige vaderbeeld te corrigeren
en te verruimen. Vader is een beeld voor God. Er ziin ook andere beelden:

God als moeder en de wereld als lichaam van God. Kune was gefascineerd

door dogmatiek en systematische theologie. Ik deel haar enthousiasme. De

dogmatiek voÍmt immers het terrein waar de fundamentele vragen ter sprake

komen over wie God is en hoe God zich tot de wereld verhoudt. Kunes theo-

logie is echter allerminst een puur academische exercitie. Het werk aan haar

proefschrift deed ze naast een baan als ziekenhuispredikant. En vóór die tijd
heeft ze zeven jaar fulltime voor de kinderen van haar ínan gezorgd, die na

een scheiding met drie jonge kinderen achtergebleven was. Het alledaagse

leven van zoÍgen en van meeleven met de zorgen van anderen was haar
leven.

Miskotte: een theologie van contrasten
Dat alledaagse leven was nauwelijks terug te vinden in het Liedboek.ln veel

liederen zag ze de theologie terug die ook haar gevormd had, een theologie

waarin God ver boven de wereld staat, waarin natuur iets negatiefs is en men-
selijke ervaring verdacht. Net als veel predikanten van haar generatie was ze

sterk beïnvloed door de theologie van Kornelis Heiko Miskotte $894't9761.
Ze heeft Miskotte zelfs persoonlijk goed gekend. Als jong meisje kwam ze al

bij hem thuis en in het begin van haar theologiestudie in Leiden kreeg ze van

hem zijn Bijbels ABC met een peÍsoonlijke opdracht erin. In haar postuum
verschenen boelC gaat ze met hem in gesprek. Miskotte dacht in contÍasten,

voortbouwend op Karl Barth en de reformatorische theologie.+ Het biibelse

geloof staat bij hem in scherp conÍast met dat van de omringende volken: het
eerste is de heilzame en bevrijdende geschiedenis van God met mensen, het
tweede houdt mensen gevangen in de cirkelgang van de natuur. Miskotte stelt

de begrippen natuurlijk en heidens aan elkaar gelijkt en plaatst geschiedenis

tegenoveÍ natuur.6
Kune laat zien dat deze theologie helemaal niet zo bijbels is als ze beweert te

zijn. Dat doet ze door een aantal kernbegrippen ervan - heidendom, vrucht-
baarheid en beeldverbod - te toetsen aan hedendaagse inzichten uit de bijbel-
wetenschappen. Ze komt tot de conclusie dat diegenen die zeggen de biibel-
tekst zelf te willen laten spreken, zichvaak laten leiden door beeldvorming uit
de negentiende eeuw. In de systematische theologie is een beeld blijven voort-

bestaan ten aanzien van de volken rondom Israël, dat door nieuwe weten-

schappelijke ontdekkingen allang ontmaskerd is.

Vruchtbaarheid
'ln de protestantse systematische theologie, gebaseerd als die is op de oudere

Bijbelwetenschappen, geldt de Kanaánitische religie als vmchtbaarheidsreli-
gie pur s&ng; en dit is uiteraard niet positief bedoeld,' schrijft ze.z Godinnen-
verering zou staan voor vruchtbaarheidsreligie waarin seksualiteit en voort-
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planting centraal stonden en tempelprostitutie een belangriike cultusvorm
was. Kune laat zien dat deze vereenzelviging van vïouwen - en dus ook

godinnen - met lichamelijkheid en vmchtbaarheid meer zegt oveÍ het vrouw-

beeld van de onderzoekers dan over de betreffende religies.8

In alle oude religies, ook in die van Israël, speelt vmchtbaarheid een grote rol:

vmchtbaarheid van mensen, dieren en het land. In de Bijbel is natuur niet ne-

gatief. Alle joodse en christelijke feesten gaan temg op natuurfeesten. Pasen

bijvoorbeeld was en is ook een lentefeest. Voor Miskotte waÍen dat heidense

resten. Kune pleit ervoor te erkennen dat wat in de seizoenen gebeurt, ook

alles te maken heeft met het menseliik leven en met God. God is ook in de

natuur handelend aanwezig. Zewil de beeldvorming terugdraaien waarin God

tegenoveÍ de aardse werkelijkheid staat.s

Beelden en Gods aanwezigheid
In de protestantse theologie speelt het beeldverbod een belangrijke rol om te

voorkomen dat God wordt vastgelegd in een aardse werkelijkheid. Een voor-

onderstelling hierbij is dat beelden God vastleggen en woorden niet. Kune

had in haar proefschrift echter al laten zien dat ook eenzijdig mannelijk taal-

gebruik God inperkt. Om recht te doen aan God is een veelheid aan metafo-

ren nodig. Ook voor de heidenen vielen hun goden tlouwens niet samen met

de beelden, laten godsdienstwetenschappers zien. Zij kenden ook transcen-

dentie.'o In het Oude Testament betreft het beeldenverbod bovendien niet
beelden in het algemeen, maar cultusbeelden. De protestantse traditie heeft

de tien geboden verkeerd gelezen, stelt Kune, want zij heeft het verbod om
beelden te maken losgekoppeld van het verbod andere goden te veleÍen en eI

twee apaïte geboden van gemaakt." Kune stemt in met de joodse, rooms-
katholieke en lutherse uitleg, namelijk dat het één gebod is: geen beelden

maken orn ze te vereïen. Veel archeologische vondsten wijzen er overigens

op, dat in de tijd voor de ballingschap het bezit van godenbeelden in Israël

eerder regel dan uitzondering was. Ook in de Bijbel zlin daar nog spoïen van

te vinden.
De deuteronomistische geschiedschrijving heeft na de ballingschap de

geschiedenis van Israël drastisch herschreven. De meeste protestantse theolo-

gie sluit aan bij de deuteronomistische theologie en zo worden belangrijke
delen van de Bijbel buiten spel gezet. De priesterlijke theologie van de heer-

lijkheid Gods die aanwezig was in de tempel, de psalmen en de wiisheidsge-

schriften als f ob en Spreuken krijgen veel minder aandacht.
De al in de Bijbel aanwezige spanning tussen Gods aanwezigheid in de aard-

se werkelijkheid en Gods anders-zijn komt terug in discussies over liturgie en

met name in die over de verhouding tussen woord en sacÍament. Draait het
in de eredienst allemaal om het Woord of is God ook ervaarbaar in aardse

tekenen van wateÍ, brood en wijnl V/erkt God niet rreï. zo goed in het opbloei-

en van de natuur als in de bewijding van mensenl Kune Biezeveld pleit voor

erkenning van de menselijke ervaring, lichamelijkheid en de natuur als vind-
plaatsen van God. Ik herinner me dat ze rrret veel plezier kon vertellen hoe ze
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had ontdekt dat de godsdienst van het oude Israël ook belang hechtte aan alle-

daagse ervaringen als eten en drinken, seksualiteit en het baren en voeden

van kinderen, dat natuur en vruchtbaarheid positief beleefd werden.

God en de aarde
Kune Biezeveld ageerde tegen een theologie die denkt in contrasten en vijan-
dig staat ten opzichte van het wouwelijke en van de natuur. Contrastdenken,

constateerde ze, leidt al snel tot karikaturen die geen recht doen aan de

gecompliceerdheid en gevarieerdheid van mensenlevens." Het gaat haar om
de relevantie van God in het alledaagse leven van mensen.
Ik ga door in haar spoor, maar vanuit een ecologisch perspectief. Het gaat mij
om God en de hele aarde.'r De ecologische crisis - klimaatverandering, ver-

vuiling, uitstewen van soorten - is zodanig dat je er ook als christen niet
omheen kunt. In Nederland benaderen de protestantse kerken het thema
milieu vaak vooral praktisch. In de theologische reflectie, in exegese en pre-

ken, spreekt de natuur zelden mee. Als er al aandacht is voor milieuvragen, is

dat vanuit antÍopocentrisch perspectief. Dat is mede te wijten aan diezelfcle

theologie waar Kune Biezeveld zich tegen verzette, waarin heilsgeschiedenis

tegenoveï naflluÍ staat.
Kune zocht achter de bijbeltekst naar de ontstaansgeschiedenis van de tekst
en naar wat archeologische bronnen te vertellen hebben. Zo ver terug zoeken

is voor een ecologische benadering niet eens nodig. fe hoeft alleen het eerste

scheppingsverhaal van Genesis (Gen. r:r-z:4) maar aandachtig te lezen om te
zien dat mensen een verantrvoordelijkheid krijgen voor de aarde, maar dat

het perspectief niet antropocentrisch, maar theocentrisch is. Het scheppings-

verhaal van Genesis r laat zien dat mensen onderdeel zljnvan een veel groteÍ
geheel. Mensen hebben geen eigen scheppingsdag, maaÍ delen de zesde dag

met de dieren van het land. Het verhaal begint en eindigt met God. De sabbat

is de kroon op de schepping. God overziet het geheel, al die verschillende
soorten, en ziet dat het zeer goed is.

Steeds weer gaat het in de Biibel over God als de God van hemel en aarde.

Het is deze God die een verbond sloot met Noach en ziin nakomelingen,
rnaar 66k met de dieren én met de hele aarde. Vele psalmen bezingen hoe de

hele schepping God looft. 'Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat jui-
chen de wereld met haar bewoners. Laat de rivieren in de handen klappen en

samen met de bergen jubelen.' (Ps. 98:7-8). En de mensenl Die mogen mee-

doen in die lofzang. God is dus nauw verbonden met de aardse werkelijkheid.
Hij is er in de incarnatie zelfs deel van geworden. Het Nieuwe Testament

getuigt bovendien dat de verlossing in Christus niet alleen mensen geldt
maar de hele wereld, hemel en aarde.

Ik zou hier graag met Kune over gespÍoken hebben en ben dankbaar voor

haar werk. Ze heeft me geleerd hoe je als theoloog en predikant nieuwe theo-

logie kunt ontwikkelen die actueel, bijbels en feministisch is en hoe je daarbij

in gesprek kunt blijven met vele anderen.
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