werdenopgezadeld.Daar heb ik
nooit last van gehad,gelukkig.
Mijn ouderswaren zelf van huis uit
al vrijzinnig. Mijn grootvaderwas
katholiek maar heeft toen hij nog
jong was gekozenvoor de remonstrantsekerk. Die vrijzinnigheid zit
dus in mijn genen. Heerlijk, zo'n
opvoeding!Af en toe denk ik ook
wel eens:wat truttig eigenlijk. Maar
neehoor, ik ben er blij mee!'

Gelukkig worden
'Overigens,ik ben dan wat je noemt
'vrij' opgevoed,maar 'vrij' betekent
natuurlijk niet: 'vrijblijvend'. We
leerdenom zor~dig met elkaar
om te gaan,om respectte hebben
voor elkaarsanders-zijn. En zo is er
gelukkig ook gereageerdop mijn
mededelingdat ik niet op meisjes
viel maar op jongens. Mijn vader
zei toen: 'Ik wist het al heel lang.'
Ik zei: 'Dat had u dan wel eenskunnen zeggen,dat had me een hoop
getobgescheeld!'Maar hij antwoordde: 'Nee,dat moest je zelf uitzoeken.
En als het mis gegaanwas, hadden
we wel ingegrepen.'En mijn moeder
zei: 'Onze lieve Heer heeft iedereen
het recht gegevenom gelukkig te
worden.' Dat was het hele gesprek.
Toen ik met Frank thuiskwam,
bleekhet enorm te klikken tussen
hem en mijn vader.Nee,ik ben bok
wat dat betreft zó met mijn neus in
de boter gevallen.Dat merkte ik pas
goedtoen ik in Amsterdam kwam
wonen en hoorde hoe andersdat bij
leeftijdgenootjesthuis was gegaan.
En nog hoor ik binnen het pastoraat
verhalen...Ongelofelijk. Jelaat je
kind toch nooit uit je genadevallen?
Wat is dat nou voor kul? Het zijn
toch je vader en je moeder?!
De problemen die sommige ouders
met de homoseksualiteitvan hun
kinderen hebben,komen toch vaak
voortuit het geloof. Ik heb ten einde
raadhet boek 'Eenling is geenling'
geschreven,over bijbel en homoseksualiteit.Dat boek is in de
rechtervleugelvan de kerk het beste
ontvangen.Ik verwijs er ook altijd
naar als ouders of kinderen me
brievenschrijven met de vraagof
bijbel en homoseksualiteitsamen
kunnen gaan.'

'Het komt wel goed'
Is het geloof dat JosBrink met z'n
opvoedingheeft meegekregenin de
loop van zijn leven veranderd?Jos:
'Nee, eigenlijk niet. Maar 'geloof is
ook zo'n rekbaarbegrip. Ik heb een
Godsbesef,en dat is eigenlijk al iets
waaroverje niet praten kunt.
Het feit dat we de Eeuwige'God'
noemen, is al een begrenzing.
Het gaat zo ver buiten ons bevattingsvermogendat je het niet eens
een naam mag geven.Ik vind die
oude joodsenaam JHWH: 'Ik die
ben' of 'Ik zal er zijn' eigenlijk het
mooiste. Die naam komt heel dicht
bij dat remonstrantsegevoel,bij het
besefvan een alomtegenwoordige.
Dat is dus een Godsbesef,een basis
van liefde, vertrouwen,barmhartigheid en: 'het komt wel goed'.
Bij God heb ik nooit associatiesmet
hetkwaad.Jemoetdedingengoed
scheiden.Het zou toch heel willekeurig zijn als er een God zou zijn
die een kind laat verdrinken of die
jou botkankergeeft en aan een
ander AIDS. Iets is nooit een straf
van God. Kul!
Toen Frank ernstig ziek werd,
werden we erg met onze eindigheid
geconfronteerd.Iemand vroeg of ik
daardoormisschien minder was
gaangeloven.Het idee, zeg! Ik bid
wel, maar ik heb nooit gebeden:
'Wil je Frank betermaken?'.Dat kan
namelijk niet! Als de Eeuwigedat
zou kunnen, dan zou Hij (of Zij,
of Het) dat wel doen. Het is een
kwestie van optellen en aftrekken.
Jemoet durven scheiden.'En is God
dan juist niet dichterbij gekomenin
zo'n moeilijke periode?'Nee,' antwoordt JosBrink, 'wat er is, kan niet
dichterbij komen. Ik hoef ook geen
extradeurtje voor God open te doen,
want er zitten bij mij geendeuren.
God is er. Het enigewat je misschienmag ervaren is dat de kracht
en de moed om door te gaanverstevigd worden door het besefvan liefde. Jekrijgt kracht onder je vleugels.
Jemóet vliegen. Het lijden is een
mysterie. Maar dat is de liefde ook.
En dat vind ik het aardigevan wat
uit de bijbel opstijgt: het is nooit ofof, maar altijd en-en,en-toch.Als er
nare dingen zijn, is er altijd een opening. Leesde psalmenmaar, en Job.'

Maria afstoffen
'Of ik bepaalderituelen gebruik? Ja,
ik heb een Maria-beeldop mijn studeerkamerstaan.Ik heb wat met haar.
Die hele katholiekekerk is zo'n mannenaangelegenheid
en dan neemt
een vrouw als Maria toch opeenseen
heel belangrijkeplaatsin. Die vrouw
heeft ongelofelijk veel moeten meemaken. Dat vind ik bijzonder. En
wat ik verder met haar heb?'
De relativerendeJoskomt weer om
de hoek kijken: '0, ik stof haar af,
zo nu en dan, en ik zeg haar elke
morgen hartelijk gedag.En verder
brand ik er devotielichtjesvoor, maar
eigenlijk alleenvoor triviale dingen.
Voor een première ofzo. Niet voor
Frank. Dat doen anderemensen
voor ons. Andere rituelen die vroeger
thuis gedaanwerden, waren natuurlijk de kindergebedjesen het bidden
van het Onze Vaderen het Arminiusgebed.Later ben ik me wel gaan
afvragenof je nu per se iederedag
voor het aan tafel gaanhet Onze
Vader moet bidden want dat wordt
dan weer zo'n formule. En daarbij:
ik heb een vak waar eigenlijk nooit
aan tafel gegaanwordt. Jeeet altijd
evenvlug-vlug tussendoor.'

Het Vermoeden
De manier waaropJosBrink het
geloofis bijgebracht,beveelthij van
halte aanbij wie nu voor dezetaak
staan.'En,' zegthij, 'wat ik ook heel
belangrijkvind is dat je je kinderen
niet alleenin je eigentraditie moet
opvoedenmaar ook in de traditie van
anderen.Anderemensengaanweer
op hun eigenmanier met het Vermoedenom. We levenin eenmultiracialesamenleving.Uiteindelijk
hebbenwe het allemaaloverhetzelfde
mysterie,datwel. Ik denk dat je daar
je kinderende ogenvoor moet openen. Dat lijkt me eenheleverrijking.
En dan vinden ze ook niets meer gek.
Dan leren ze elkaarsanders-zijnwaarderen.En het credohè, het credovan
mijn moeder.Dat zoudenoudersvan
nu ook aanhun kinderendoor moeten geven.ProberenGod te ontdekken in allesom je heen.Nou, dan valt
er eenhoop te ontdekkenhoor. Daar
is eenlevenniet lang genoegvoor.' .
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