De theologische blues van
Frits de Lange
in 1973 naar de Koornmarkt. "Ik wilde
eigenlijk sportleraar worden. Op een
gegeven moment las ik een artikel over een
dreigend tekort aan predikanten. Bij het
artikel was een foto geplaatst van een
langharige jongeman, die de Hebreeuwse
Bijbel las. Dat beeld fascineerde me, een
eigentijdse student die zich verdiepte in de
traditie. Toen is er bij mij een wissel omgegaan en heb ik voor theologie gekozen,
nieuwsgierig naar de wortels en de verbinding met het heden."

Frits de Lange, de jongste hoogleraar in Kampen, zoekt de
verbinding tussen geloof en cultuur, cultuur mèt en zonder
hoofdletter C. Een gesprek over de steile afhankelijkheid van
God, bluesmuziek en het gevoel voor verhoudingen. "Net zoals
bluesmuziek hoort theologie dichtbij de mensen te staan."
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en rode wenteltrap wijst naar de
zolderverdieping van de Theologische Universiteit Kampen aan de
Koornmarkt. Daar huizen de hoogleraren,
onder de balk.en, met uitzicht over de
binnenplaats. De kamer van Frits de Lange,
met zijn 43 jaar de jongste prof in Kampen,
is versierd met posters van Franse exposities,
als herinnering aan zijn periode in Parijs,

waar hij in de jaren 1985-1990 predikant
van de Nederlandse gemeente was. De
periode in de Franse hoofdstad, gevolgd
door een aantal jaren Groningen, waar hij
van 1990 tot 1997 unirersitair docent
ethiek was, onderbreekt 25 jaar Kampen.
Een mooi rijtje: eerst student, dan assistent,
dan promovendus, later hoogleraar. De
L·rnge groeide op in Vriezenveen en kwam

Beschouwt 11 11ulfals vertegenwoordiger van
een 11ie11111ege11eratie theologen 1
"Ik denk niet zo in generaties. Mijn eigen
studie- en generatiegenoten nemen nu de
meest verschillende
posities in de kerk in: van
links tot rechts, van
zwaar orthodox tot
vrijzinnig. Een nieuwe
generatie betekent nog
geen 'vernieuwing' .
Leeftijd zegt in dit
opzicht weinig,.A,1 ben je
in dezelfde tijdsperiode
opgegroeid. In de jaren-- • zestig en zeventig werd
het zelfbewuste gereformeerde bolwerk afgebroken. Ik heb nooit
·
gedeeld În de rotsvaste
zekerheden van het
gereformeerdendom en
ook niet de geloofsdwang
ervaren, waarvan veel
oudere, gereformeerde
theologen in hun jeugd
wel last hebben gehad. Ik
merk dat in de manier •
waarop ik praat over de
gereformeerde traditie. Ik
ben erin geworteld, ik
heb er daarom ook
respect voor, en ben
nieuwsgierig naar wat zij
te zeggen zou kunnen •
hebben in deze tijd. Ik
heb gêen behoefte me er
fd tegen afte zetten, me
ervan te 'bevrijden': i)<.
heb me er ook nooit echt
een 'gevangene' van
gevoeld. Dat betekent
niet dat ik er a.lles·ongefilterd van kan meema.Foro: Eljee, Arn/Jem ken. Sommige onderde-

Frits de Lnnge: Wie i11 de theologie 11ict bij Gud begint, komt ook niet bij Hc111 11it.
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populaire cultuur. Maar waarom zo~ je als
theoloog wel over de Matthaüs-Pass10n,
over Picasso en Chagall schrijven, maar niet
over MTV en TMF? Ik deel het algemene
onbehagen dat de kerk de aans!uiting _met
de cultuur mist. Van Tieleman 1s de wtspraak: mensen keren de kerk de rug niet
toe maar de kerk de mensen. Daar zit veel
in. Als kerk mogen we trots zijn op on_z~
eigen traditie, en moeten we cu!tuurkrinsch
zijn, maar de aansluiting mag met verlore~
gaan door alleen de smaak van de ?urger~Jke elite te laten overheersen. Op die maruer
zijn ook de Johannes de Heer-liederen uit
de kerk verbannen, terwijl veel mensen ze
nog steeds graag zingen. Zelf houd ik
bijvoorbeeld van klassieke muziek, maar
vooral ook van popmuziek. Het is geen
kwestie van of... of, eerder van èn ... èn. De
kerk zou in haar liturgische expressie ook
veelvormiger moeten zijn. Ook populaire
cultuur heeft kwaliteit. Dat laatste, kwaliteit,
is natuurlijk wel een voorwaarde: voor God
haal je natuurlijk het beste wat je in huis
hebt uit de kast."

len van het geloofsgoed van de vaderen
blijven mij vreemd. Maar liever plaats ik
daar dan eerst stippeltjes en vraagtekens
achter, voordat ik er een ferme punt achter
zet."

Welke onderdelen van dat geloofsgoed spreken
u nog aan?
"Het besef voor God te staan. Wat de
voorvaderen de steile afhankelijkheid van
God noemden. Dat besef op de adem van
God te leven, dat ervaar ik ook. Een mens
gaat niet op in zijn relatie met anderen, en
met zichzelf. Hij heeft ook een relatie met
de Allerhoogste. Wat me ook aanspreekt, is
de nadruk die in de gereformeerde traditie
op de eer van God gelegd is. Het draait in
het leven niet alleen om het geluk van de
mens, maar om de vraag of God als
Schepper in al zijn glorie wordt erkend en
geëerd. Dat is een veel breder perspectief
dan de gerichtheid op de zaligheid van de
enkele ziel. Dat brede, dat zie ik ook in de
gereformeerde openheid voor de wereld,
die je bij Abraham Kuyper, maar ook bij
A.A. van Ruler vindt. Het gaat God niet om
de kerk, maar om de cultuur. De kerk is
middel, geen doel in zichzelf."

Het academisch venster
Een serie portretten van .kerkelijk hoogHeeft u er nooit spijt van gehad dat u geen
sportleraar bent geworden?
leraren. Wat geloven ze, waar houden ze
"Nee, nooit, al ben ik altijd wel geïnteresziêh mee. bezig, hoe staan ze in de kerk en
seerd in sport gebleven. Ik doe zelf sinds
wat is hun invloed? Een serie over prokort aan wielrennen, de Elfstedentocht op
fessoren en de (kerkelijke) wereld buiten
qe fiets heb ik qit jaar uitgereden. Maar het . (,\ . de universiteit. 1
\
op peil houden van de conditie weegt voor
Dit nummer: prot: F. de Lange (1955),
mij zwaarder dan het competitie-element."
hoogleraar ethiek aan de Theologische
Universiteit Kampen.
Ligt er voor u ook vakmatig een uitdaging in
het onderwerp sport?
"Ja, sport is in onze cultuur ontzettend
belangrijk. Voor het blad Voorlopig heb ik ter
Van welke popmuziek houdt u?
gelegenheid van de laatste Olympische Spelen
"Ik ben een bluesminnaar. Blues is geen
een kleine theologie van de sport geschreven.
gepolijste muziek, het staat voor emotionaSport is een spiegel van 9nze maatschappij.
liteit, voor de dagèlijkse biografie van
Alles wat in onze cultuur aanwezig is, idealen,
mensen. De doorleefdheid van het dagelijkverlangens, frustraties, balt ~ich samen in de
se, soms rauwe bestaan _wordt erin ver~
sport. De competitie, het marktprincipe,
woord. Iemand die zijif liefje kwijt is en
losers en winners. Aan de andere kant is de
haar tevergeefs.staat op te wachten op het
sportwereld esi geïdealiseerde sam~nleving.
station. Een man die zijn baan is kwijtgeIn de topsport houden we het gelijk)leidsideraakt. Een vrouw die door haar mari 'veraal overeind, ook al blijkt keer op keer het
waarloosd wordt. Bluesmuziek gaat over het
onvervulbare verlangen naar dagelijks geluk.
tegendeel. In de sport 'doen we alsof iedereen
Het gaat mij vooral om de muziek, al is er
voor goud geboren is."
ook best soms een theologische les -uit te
Waarom blijft de verbintling kerk ç_n spprt zo
trekken: dat theologie dichtbij het dagelijks
leven ·van mensen moet ·blijven."
moeizaam?
r "
"In de kerk wordt de erfenis van het dualisme, de scheiding tussen geest :èn lichaam,
Blues in de kerk?
"Het i_pee dat je met een bandje jongeren
nóg steeds instandgehouden. l)e kerk is er
in de kerk trekt, is verloren hoop. Maar
voor de geest en de wereld voor het lichaam.
we moeten ons wel afvragen, of onze
In deze afrijdi~eid zit ook een cultuurkri·:•diensteQ herkenba.ar zijn yoor die mensen
tisch element. Terecht keert men zich in de
die in de popmuziek hun alledaagse ervarinkerk _tegen een liëhaarnscultus, die draait om
gen zien verwoord. In de kerk zingen we
aanbidding van het jonge en mooie."
gezangen uit de achttiende eeuw onder
begeleiding van een orgel. Dat werkt de
De kerk heeft het niet zo op populaire culvervreemding in de hand. Jongeren hebben
tuur?
er geen antenne voor, ook mijn eigen
"De belevingswereld van theologen is nog
kinderen niet. Traditie is prima. Alleen, we
steeds eerder die van de hogere dan van de
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moeten ons er niet in terugtrekken. De
traditie moet betekenis krijgen door de
dialoog met onze tijd. Elke keer opnieuw
moeten we de verbinding leggen, de traditie
weer toeëigenen. In termen van vandaag."

Dat is een kwestie van taal?
"Niet uitsluitend. Het probleem kan niet
gereduceerd worden tot het spreken van de
goede woorden. Het is ook een kwestie van
op de goede plek zijn, de juiste vragen stellen. Daar waar mensen hun emoties beleven,
hun geluk, dankbaarheid, pijn. In het pastoraat en in de kerkdienst zal aan die dagelijkse
ervaringen geappelleerd moeten worden.
Dat kan door bijvoorbeeld eens roostervrij
te lezen. In een verplicht !>ijbelrooster kan
de traditie als een tredmolen worden
ervaren, die voorschrijft wat jouw ervaringen op dat moment behoren te zijn."
U zou bijna directeur van Youth for Christ
kunnen worden?
"Nee, dat niet. De evangelicalen voelen de
populaire cultuur goed aan. Op dat gebied
kunnen we veel van hen leren. Maar hun
theologische basis, die Jezus-vroomheid,
vind ik veel te 'smal. Daar kan ik me niet in
vinden."
Zelf bent u predikantgeweest in een bijzondere omgeving: Parijs. U heeftgeen ervaring als
gemeentepredikant in Nederland. Ervaart u
dat als een gemis?
' "Parijs was een gewone Nederlandse
gemeente in een bijzondere omgeving. Alle
facetten van het predikantschap die je in
Nederland tegenkomt, heb ik daar ook
ontmoet. In die zin verschilt het domineezijn daar niet zo van hier. Je preekt, geeft
catechese, bent pastor, zoals je overal zou
doen. De gemeente daar is net als de
meeste Nederlandse gemeenten gemêleerd
van samenstelling: boeren, au pairs, studenten, ambassadepersoneel, managers - je
komt er alles tegen. En overal worden
mensen even hard door het leven ingehaald:
geboorte, dood, liefde en eenzaamheid het overkomt mensen allemaal, of ze nu in
Peize, Purmerend of Parijs wonen. Dat
maakt dat je verschillen relativeert. Maar het
maakt natuurlijk wel wàt verschil: domineezijn in een grote, geseculariseerde Franse
wereldstad, of in een behoudende plattelandsgemeente. Mij deed het leven en
werken in die stad me des te meer realiseren
dat de chri.stelijke kerk in onze cultuur een
minderheid aan het worden is, ook al is haar
verleden - in een cultuurstad als Parijs - nog
duidelijk eri alom tastbaar aanwezig."
Voordat tt naar Parijs ging, bent u gepromoveerd op Bo_nhoeffer. Wat spreekt u het meest
in zijn theologie aan?
"Zijn onverschrokken moed de manier
waarop hij vóór en in de oo;log wist waarop
het aankwam en van geen wijken wist. Een
mens uit één stuk, ook in zijn geloof.
'Aristocratisch christendom' noemde mijn
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promotor Gerard Rothuizen zijn grote boek
over Bonhoeffer. Een geloof van: niet
zeuren, gewoon doen ~1-at je moet doen.
Daarnaast spreekt me zijn manier 1-:m
theologie bedrij1'C n .ian: lel'endig, ex:perimenteel, in elke situatie opnieuw een bru~
proberen te slaan naar waar het hm 1-an het
christelijk geloof klopt: Jezus Christus. Dat
moest in de Weimarrepubliek ande~ dan in
de kerkstrijd , en in Je kerl;strijd \\'ttf anJer.;
dan in de Îlll\'ede Wereldoorlog. Je kunt
het cllristelijk geloof niet eens ;n voor altijd
op systeem brengen, al.~f C'JOd voor on_~
altijd dezelföe zou zijn. 'De God 'die
bestaat'. 'bestaat niet', schred hij eens."

&nhoeffn· wllnit îiwr 1-mdti/lenJe,;,roeperin,_;rrn als bt:t ll'Rl'I'_1rtan,u;\'tt'ril. Is Jiat

terecht:
"In de jaren :zestig is hij ge.mnexeent d1."l()('
de pro~e ~ secularisatie-theologen. die
van hem een soort pmfèct van de nietreligieuze, mondige wereld wilden m,tkcn.
Ten onrcchte, denk ik. Hij blijti: een m.m
met ~Ic ~zichten. Er zit a;m hem ook een
bevindelijke, çonservatie\'t' bnt. Hij gin.._g
zeer t>ehoedza.im 0m met de tmditie en 11~1s
een door en d00f vmom mens. Het is
terecht dat die 1-am doOf de orthodoxie
tec:enwoordi't na.ir voren \\Unit ge!u:1kt.
'.~mcxeren' k.m natuurlijl- niet. Àkn IIM' t
Bonhoetlèr niet l.iren t>uikspn-kcn, ,,ftit·t
nu e1w1gcli.:,l.ll of linb-pn~ rei-.'lief is."
Uli' l,intstt bv(k is i1' rm brpn.iM 11~.J~i,r t'l"N
w11~. Uii •ttvrelie • - û Clltl.m\tlnll_'!
dM ethici tid, er t••k 11te1 u klti,ee ottlltrll'erpett ~Hlim , pla11,m H tl, •n•s i• tl,
evolHtie v•1t • i ~ 15 •iljl,NI jür.

rcevoe, iwr VfflJAHtlÎl\_l"Jf', ""' btl W .
twij ~ hr Ofbtl1/!nt
Zij•
,
"" bt1 eifr:,,Ji}l •ooitp~ r
"In die titel heb lk. twee dinp;en willen
uirdrukken. In de eerste pl.iats: de christelijke cthiel- wortelt in een gevoel, een ervarin~
van atlumkelijkheid. Wij w~te.11 ?1's athankclijk van God. Het besef da~ w~ 111 een .
verhouding staan tot God 1s mt d~ ~ ~•bere
etlliel- weggeëbd; voor mij als chnstel11k
ethicus is dat wezenlijk, In de tweede pla<1ts:
we zijn niet alleen afhankelijk v;m God.
maar ook van andere mensen, van andere
levensvormen, van onae lange voorgeschiedenis, Zonder water, lucht en_a.irde, rol\\ler
de dierenwereld aouden ,ve met kunnen
leven. Dat besef, llat 1ijn we indenlaad
kwijtger,1.1kt in de loop van onze moderne
geschiedenis. Het dr<1ait allemaal te Vttl om
de mens alleen. De milieucris~ bre1~gt .?ns
nu weer 'gevoel voor verh~udingen . hiJ.
Maar ik vind eigenlijk, dat iemand die aan
religie doet dat gevoel SQwieso moet hebben. Hij weet toch dat hij niet .i_lleen op de
wer<:ld is, hij weet toch wat het is om
afuankelijk te zijnl"

wij"·'~,

u,lllilt ;,. .... boei btt.J'S/Jid illJ,. "'" .

.

1ti1hl#Tll' tttt1scJMpp,n, •IU'1' """ Crt/ltlll#l.ftn, besttttll # IUHfer IJilllilfldit.
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"'Het ~spc-ck met '-l't"at i ~ moeten

anderen nwr '"Oeren. Ik ,m,J het cre-.itioru.5-

me geen ~ uze optie. ~ Ri~ .d, C\."n
soort n.ituurweten..'-1.ilaprclii!,; t,...,d;., ..ht is

~'.
een negentienJe eeuwic "-eten.~
.-US leek hn ik .ilkcn :.eg.__~. du het
e,'l'tutÎ\,"11\.lÎre w1:rd\.ll'C'eld op dit ~>enNi&
,te ~ t e p.irieren li~\x tc heN>en."'

7-Ll. fL,••iit • m, fltiJ-'-" rwr J, ~~"'"hwl1,tri,. lfat rmt.,,it • riitilr fm.--ics 1/111,Álff'?
"l'ro..--esffiel~~'le is een m.inicr \'an denken
fl\"Cr G,.xt die ~i niet ili een pt'rroon
t-uiten en tt1tc110,cr de " ~ Id l'Csd 1omn,
m,l(U ved meer de rl.ldm~ ~ >t lip l..~t ~
een lzr,.l\:ht die in ,k- " '--rcl..t \\\'rl.:z:~m t-.
God~~ ah het w-.uc ,te ,n-.1tiew mot\Jlr
,\\htt-r en in de n -olurie. Go-! ~ in ,tc1e
theol<.~'le ~n vastst..l.l.ll\l trat\.~Yn.tent
gege1--en, nl.1.u et.'l'\icr et"tl tx-"~~- een
enen:.ie, een \\lOrtt,Ut'll.t !'f\ll.'-"S, m 1 uirnod(~;'ll.te 11\..\\ht. Jk\1n,l ,ti1 een 11it1.l\gen,te
11\..11\Ït' r, om de t.ul ,,m de n11.,knl(' ,wttns.h.1p en die '"~Ul het ,hri~tdiil- ~ 1\-.. -lf lll<'t
db.1r te ,'t"t'bï111.te11.

l·i'Tll'ltt'bt. ,.,. •itt tf t'lrW N it?
''Ik ,wet 11Ït' t nfdie l"'~in~ hek-m.1.11~ tu!..t
is. Er is ,,-cl uit dt' Njt-'t·k 11\..\IIÏt'r \"c\11
:q,re~en l1''<'f G,,t._ d.1t in ,k~ N-11.11.l-."ri1\ll.
nit-t «' \!\lt\l r 111dn '""''l\kn !...111 \\\'l\k-11
\!\'hr.1,-ht. G,xl .1l~ 1-e~\-..\lllij~ T1:~t' l'll.>\"\.'I',

~ ,1 " i,· i,..- !..11111 hid,kn, l\'l\l\\'iim ,·(ll.1'111iik
.1d 1tn ,k 11\111~\\II. k 1m,·1 Îx' du~ .1.111 ,tit-

1'" ll.,·s1 t11.,\11,~i,· 11kt h,·knl.1.1l 11i1k ,, ·n·11?'

er alle heil V\11\ \"Cf\""'-'hte11. Mür a,~tènijds.
l.1.1t • ij je wel me t n~\\\\"C Oget\ k~C\l Mar

hoc ,Ic lliibel m'ef God ,\Is ~ $\YCd.t:
,lis creatieve Lietae, die je 11it11f"-t\st Il~ re
doen Îll zijn \\'\'l't, ''

U "".fl lttt 111in- Gwl itls 1tlm· WIK'§'•~ ç
1ti· 1t1U t ~ •t. ls
ii14t ~ l le 11/s ('.-11ti· M t~ ~fl_
''Il- denk ~'e-11lijk. si«\~ 11~ d,~t, wie•~ de
thet,lojl;ic niet met Gt>1I be~mt, ook 111>1:11t
bij he,;1 uitko1111. \lbor mij is ,Ie _~l\.~icure
erv.,rin\l van God ,1l~ t-cn 1\'\'lteh1k
lè~-cm;ver ,Ie bmn: het t->e~i,~punt v,111 ,ille
throloitic . Theolop.lC \\\)l'telt Il\ het l'ersoonlijkc gel'('\I. e11 i11 ~-t ky~ en glori,1
v-.in de gemeente i11 de lin111l\C. D.i.1r \\'\ll\h
God 11-e:.tankt, ges111eekt, d,1,1r Wot\h in hem
gelooll.l en ook ,,an hem ~et\,ijfekl: Wat ,1.111
,lie Gods,,erhonding allemaal vasn11t ,1.tn
etlliá, a,m ),\doo~be1innin),\ - ,l.1t_is mijt~\
ini iens het terrein van de theolo~1e. Als ie
niet dnÏ\lelijk van meet ,1f .i.111 iegt d,11 het_
geloof in God rot ,Ie kern ,•.111 o11s mcnSl1111
behoort, dan Inkt het l,1ter ook_niet mt-cr
om hem als .ianspreek1,u11t te zien. D.an
blijft G0tl een ahstr,1..:tie.''
l'H l'tf'rt'lllllilfflltf, (~

J.i,it> Ven-luis

