
Tweezijdige transformatie of eenzijdige informatie en devaluatie? 

 

‘Tweezijdige transformatie.’ Deze woorden bleven bij mij haken na het lezen van het intrigerende 

interview met emeritus hoogleraar theologie Martien E. Brinkman in het Nederlands Dagblad van 27 

juni met als titel: ‘Kunst en religie raken aan de diepmenselijke vragen van alle tijden.’. Brinkman, 

refereerde aan de roman: ‘In ongenade’, van de schrijver J.M. Coetzee, toen de tweezijdige 

transformatie ter sprake kwam. Coetzee haalt volgens Brinkman woorden en een beeld uit de 

bestaande context en plaatst deze in een nieuwe context, waardoor de betekenis van een woord of 

beeld totaal kan veranderen. De genegenheid of de aversie voor het ene wordt nu verbonden met het 

andere. Hier hebben we het over de tweezijdige transformatie. In dit artikel willen we dit toepassen 

op vloek- en scheldwoorden, waarin de woorden God, Jezus, kanker en Jood worden misbruikt. 

 

In de maand juli ontvouwde de Bond tegen vloeken haar nieuwe postercampagne met het thema: 

‘Weet wat je zegt.’ Vier bekende Nederlanders vroegen aandacht voor vier veelgebruikte vloek- en 

scheldwoorden. Daaronder stond in kernachtige woorden de gedachte over dat vloek- en 

scheldwoord van de afgebeelde persoon. Vier posters vroegen in de campagneweek aandacht voor 

vier woorden: God, Jezus, kanker en Jood. Woorden die betrekking hebben op iemands 

geloofsovertuiging, iemands afkomst en iemands ziekte. Om maar gelijk te beginnen met enkele 

recente uitspraken van Johan Derksen op SBS6 in De Oranjezomer, toen de nieuwe postercampagne 

van de Bond tegen vloeken ter sprake kwam: ‘Het is onbeschaafd als je vloekt’, ‘Er floept er weleens 

één uit’, ‘Nou hoeft God er van mij niet bij gehaald te worden hoor’, ‘Kijk, ik vind vloeken 

onbeschaafd, en die christelijke inbreng heb ik schijt aan’.   

Professor Brinkman vertelt in het interview dat hij probeert beelden van Jezus aan te wijzen die in de 

cultuur naar voren komen. ‘Geen expliciete beelden, maar vaak incognito – onherkenbaar op het 

eerste gezicht’. Hier een wat uitgebreider citaat van prof. Brinkman: ‘Bij J.M. Coetzee zie ik in zijn 

roman In ongenade een verwijzing naar het Agnus Dei, het Lam Gods, wanneer op de laatste pagina 

van dat boek een hond wordt weggedragen - als een lam naar de slachtbank – om een spuitje te 

krijgen. Hoofdpersoon David draagt die hond in de verfilming van het boek precies zoals op klassieke 

afbeeldingen het lam Gods wordt gedragen. Als de auteur zo’n beeld toepast, zie je iets bijzonders 

gebeuren. Het begrip uit de ene context – het Lam Gods – dat wordt toegepast in de andere context 

– het boek – verandert die context. En andersom: het begrip verschuift ook iets in betekenis: de 

genegenheid die je voor die hond kunt voelen, wordt nu verbonden met het Lam Gods.’ Brinkman 

zegt vervolgens: ‘Ik zal ook een klassiek voorbeeld geven. Jezus wordt in de Bijbel kurios genoemd, 

dat in de Griekse context ‘eigenaar’ of ‘slavenmeester’ betekent. Dat geeft Hem autoriteit, met iets 

van hardheid erbij. Tegelijk maakt de toepassing op Jezus de term zelf iets milder. Want de Kurios, de 

Heer, blijkt iemand te zijn die de mensenmenigte zag en met ontferming bewogen werd. Er 

verandert dus iets aan twee kanten. Dat noem ik tweezijdige transformatie.’  

Terug naar de uitspraken van Johan Derksen. ‘Nou hoeft God er van mij niet bij gehaald te worden 

hoor’, ‘Kijk, ik vind vloeken onbeschaafd, en die christelijke inbreng heb ik schijt aan’. God de 

Schepper, de vader van Jezus Christus, hoeft in zo’n campagne volgens Derksen geen plaats te 

hebben, want hij heeft ‘schijt’ aan die christelijke inbreng. God en Zijn volgelingen worden voor de 

kijker binnen een negatieve context geplaatst. Brinkman zoekt naar religieuze beelden van God en 

Jezus in de huidige cultuur. Ook televisieprogramma’s als ‘De Oranjezomer’, behoren bij onze 

cultuur. In ons voorbeeld geen woorden en beelden van Derksen die impliciet en incognito zijn, maar 

expliciet en herkenbaar. Niet voor tweeërlei uitlag vatbaar. Onbeschroomd en onbeschaafd plaatst 



hij God en christenen op één lijn met schijt. Derksen plaatst God en christenen in een negatieve 

context voor veel kijkers. Omdat Derksen een bekende gast bij onder andere dit programma is, geven 

zijn uitspraken hem autoriteit en een vorm van hardheid en veroordeling richting de God van de 

Bijbel en mensen met een christelijke geloofsovertuiging. Hier zien we dus precies het omgekeerde 

gebeuren waar Brinkman in de kunst en de cultuur naar zoekt. Brinkman kijkt waar kunst en religie 

elkaar raken, en waar vaak diepmenselijke vragen worden oproepen die van alle tijden blijken te zijn. 

‘Geen expliciete beelden, maar vaak incognito – en onherkenbaar op het eerste gezicht.’ De publieke 

uitspraken van Derksen laten er geen misverstand over bestaan, hij heeft niets met christenen. Oké, 

dat is mogelijk. Hij vindt vloeken onbeschaafd. Maar schijnbaar vindt hij het niet onbeschaafd om 

God en christenen op één hoop te vegen en te verwijzen naar de mesthoop!  Wanneer krijgt een 

uitspraak het etiket ‘beschaafd’ en wanneer het etiket ‘onbeschaafd’? Derksen krijgt hier een podium 

om zijn gal te spuien over God en christenen. Hij plaatst deze woorden binnen een negatieve context. 

Expliciet, onbeschroomd en onbeschaafd. Christenen worden op één hoop geveegd en God mag 

volgens de woorden van Derksen niet meer worden genoemd in het publieke domein. De aversie en 

afkeer druipt ervan af. Deze tendens kunnen we in onze huidige post-christelijke cultuur toepassen 

op veel andere situaties. In onze samenleving lijkt steeds minder plaats te zijn voor God en 

christenen. Als God en christenen ter sprake komen dan is het vaak binnen een negatieve context. 

Een context die momenteel overheerst en het huidige denken sterk heeft beïnvloed. Van tweezijdige 

transformatie kunnen we eigenlijk niet meer spreken maar van eenzijdige devaluatie. Of moeten we 

spreken van eenzijdige informatie? Niet de evan-gelisten maar de nega-gelisten krijgen hier het 

podium. In de media en op de sociale media. Geen ‘goede’ boodschap, maar een ‘negatieve’ 

boodschap. Schijt aan de christenen is schijnbaar niet onbeschaafd en vloeken wel volgens Derksen. 

Snapt u er nog iets van? In zijn belangwekkende boek: ‘Beschaving, of wat ervan over is, schrijft de 

Engelse arts en schrijver Theodore Dalrymple de volgende woorden: ‘Een grove cultuur brengt lompe 

mensen voort, en individuele beschaafdheid zal het al snel tegen openlijke excessen afleggen. Er 

bestaat niet alleen een wet van Gresham voor geld, maar ook voor cultuur: het slechte verdrijft het 

goede, tenzij het goede wordt verdedigd. Evangelie betekent: ‘Goede Boodschap’. Voor christenen 

een uitdaging om het goede nieuws van Jezus in een hedendaagse positieve context te plaatsen 

zodat het aantrekkelijk wordt voor niet gelovigen. Dalrymple zegt: ‘…tenzij het goede wordt 

verdedigd.’ Hiermee reikt hij ons huiswerk aan om mee aan de slag te gaan. Albert Einstein zei ooit 

dat we een probleem niet kunnen oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft 

geleid. Een hele uitdaging. In Spreuken 15 vers 22 in de Naardense Bijbel staat: Plannen verbrokkelen 

als er geen overleg is,- met een veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Werk aan de winkel. 

Laten we de handschoen oppakken en het niet bij woorden alleen laten. Ik zie uit naar een vervolg! 
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