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Mijn Groningse familie met de naam 
Oosterhuis had mij uitdrukkelijk 
gevraagd te informeren naar de roots 
van Huub Oosterhuis. Daar beginnen 
we het gesprek dan ook mee. Hij heeft 
niet alleen in Groningen gestudeerd, 
maar zijn familie is opgegroeid in 
uithuizermeeden, op het Groningse 
Hoogeland. later vertrokken ze 
naar het westen waar Oosterhuis in 
Amsterdam werd geboren (1933). Het 
was ook in Groningen – tijdens een 
fietstocht met wind tegen – dat zijn 
eerste kerklied in zijn hoofd ontstond 
(‘Zolang er mensen zijn op aarde’). 

Het begin van een indrukwekkend 
oeuvre. 
Huub Oosterhuis heeft de afgelopen 
maanden veel lezingen gehouden 
na het verschijnen van zijn boek ‘150 
psalmen – vrij’. Bijvoorbeeld op 12 
maart in de Vredeskapel in Den Haag 
waar hij over God zei: ‘God is een 
onzegbaar mysterie. De Bijbel zegt: 
God is groter dan mensentaal en gro-
ter dan ons hart.’ Met iemand als ds. 
Klaas Hendrikse die zegt dat ‘God niet 
bestaat, maar gebeurt’ kan Oosterhuis 
dan ook niet zo veel. 

U noemt de psalmen ‘het hart van de 
Bijbel’. Waarom?
‘De psalmen vertellen het uittochtsver-
haal, de bevrijding van onderdrukking. 
Dat komt overal terug. Eerst geknecht 
en onderdrukt worden, maar uitein-
delijk bevrijd. Het is de kern van de 
Bijbel: het is een aanklacht tegen het 
onrecht. Het is ook hoe de rabbijnen 
de Thora lezen vanuit de woorden 
‘Heb liefde tot je naaste die een mens 
is als jijzelf.’
Oosterhuis heeft bewust gekozen voor 

een vrije vertaling, geschreven voor 
deze tijd. Dat is joods zegt hijzelf, de 
psalmen naar deze tijd brengen. Ook 
heel persoonlijk, zoals in psalm 21 
(‘Zang en tegenzang’). Aanvankelijk 
gewelddadig (‘hun kinderen zal hij 
verdelgen’), maar in het tweede deel 
komt het keerpunt en zegt hij: ‘luister 
mijn kinderen, zing dit liedje niet ver-
der: leer het je kinderen niet. Als er een 
god is, is het een ander.’

Ongemakkelijk, het geweld in de psal-
men te moeten vertalen?
‘In sommige teksten is het vooral 
wij-zij denken. Erg nationalistisch. 
In psalm 21 lijkt het wel of de tegen-
standers van de koning een genocide 
krijgen aangezegd. je hoort er niet 
bij! Dat gaat in tegen de geest van de 
Bijbel. Daarom heet deze psalm ook 
‘zang en tegenzang’. Ik heb geleerd 
van het jodendom dat je de verhalen 
uit de bijbel actueel moet maken. je 
mag het herijken, er een eigen draai 
aangeven.’
Oosterhuis groeide op in een traditio-
neel katholiek milieu en ging ook door 
de week met zijn vader naar de kerk. 
En  speelde, zoals hij zelf omschrijft, 
‘vaak priestertje’. Hij was zes jaar oud 
toen de oorlog begon en weet zich de 
pastoor uit de Thomasparochie in Am-
sterdam Zuid nog goed te herinneren. 
‘Hij bemoedigde midden in de oorlog 
iedereen met hoop op vrede. Een man 
met een enorme uitstraling.’

Dus de keus voor priester was logisch?
‘In 1946 ging ik naar het jezuïetencol-
lege. Daar werd wel een veeleisende 
God onderwezen. En men ging er 
vanuit dat de hiërarchie van rome 
door God bepaald was. De bijbel? Die 
kwam er niet aan te pas. Dat was toch 
een jodenboek? Ik herinner mij dat er 
van ons verwacht werd dat we intel-
ligente burgers werden en dat we ons 
moesten houden aan de wetten van 
de kerk. Met de nadruk op een strenge 
seksuele moraal.’
niet echt hoe Oosterhuis tegen het 
geloof aan keek. uiteindelijk werd hij 
in 1964 tot priester gewijd. Een span-
nende tijd in rooms-katholiek neder-
land. Vernieuwing was het toverwoord. 
Vernieuwing van de liturgie met liede-
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ren in de eigen nederlandse taal en de 
roep om het celibaat af te schaffen. 
En de nederlandse bisschoppen (bij-
voorbeeld Bekkers) hadden daar oren 
naar. Oosterhuis liep daarin voorop. 
Het werd echter een deceptie, rome 
greep keihard in. Oosterhuis werd 
in 1969 ontslagen als priester. Einde 
oefening in de rooms-katholieke kerk.

Dat moet wel een teleurstelling geweest 
zijn…
‘natuurlijk. Er was hoop na het Vati-
caans concilie. Godsdienst was een 
maatschappelijke factor. je kreeg het 
fenomeen van priesterarbeiders. Zij 
gingen de mijnen in om het leven van 
de verschoppelingen te delen. Indruk-
wekkend vond ik dat, vind ik nog. na 
de breuk met de kerk ontstond er een 
uittocht. Het was pijnlijk, maar ook 
bevrijdend. Eigenlijk ontstond op die 
manier een buitenkerkelijke kerk, de 
ekklesia.’
Huub Oosterhuis werd in de jaren 
zeventig politiek actief en werd geïn-
spireerd door het socialisme. ‘Premier 
joop den uyl heeft daaraan een grote 
bijdrage geleverd. ja, de leider van het 
enige linkse kabinet dat we ooit gehad 
hebben’, zegt hij met duidelijke spijt in 
zijn stem. Chileense politieke vluch-
telingen (na de moord op de socia-
listische president Allende) kwamen 
naar nederland en Oosterhuis zette 
zich voor hen in. En eigenlijk is dat tot 
op de dag van vandaag zijn passie. 
‘Asielzoekers belazeren de boel niet’, 
zo benadrukte hij tijdens zijn lezing in 
Den Haag.

Hoe kijkt u tegen de kerk van vandaag? 
De leegloop gaat door.
‘Mensen herkennen zich niet meer 
in de structuren van de kerk. Protes-
tanten die niets meer hebben met 
het dogma van verzoening door het 
bloed van Christus en katholieken die 
afstand nemen van de devotie rond de 
hostie. Ze zoeken het elders. Zo is de 
ekklesia en de basisbeweging ont-
staan. Mensen zoeken op een andere 
plek hun spiritualiteit’. 
Hij vindt het geweldig dat de eerste 
christengemeenschappen helemaal in 
de geest van ‘de man van nazareth’ 
alles met elkaar deelden. ‘Er was geen 

nood en gebrek’. Oosterhuis ziet dat in 
het breken van het brood en het delen 
van de wijn bij het avondmaal/eucha-
ristie terug. ‘Het is een ritueel waarin 
solidariteit met armen en vreemdelin-
gen uitgedrukt wordt’.

Maar kun je letterlijk alles met elkaar 
delen? Het socialisme is toch mislukt?
‘Ik heb dit ideaal nooit opgegeven. Kijk 
naar onze samenleving met een onge-
breidelde expansie van het neoliberale 
economische systeem. De God van 
dat systeem is de Mammon, de geld-
god. Dat is de tegengod van solidari-
teit en naastenliefde. Helaas is de kerk 
bang voor politiek. Het neoliberalisme 
is door de kerken onweersproken 
gebleven. En een partij als het CDA 
regeert sinds de oprichting het liefst 
met de VVD.’

Toch moet het voor spijtig zijn dat uw 
partij – de Socialistische Partij – met de 
rug naar Europa staat.
‘De SP spreekt anders over Europa 
dan een aantal jaren geleden. De SP 
is niet dogmatisch, de SP is conse-
quent en heeft wantrouwen tegen een 
neoliberaal Europa. Daarom was ik 
ook bereid lijstduwer te worden van 
de partij. Dat was overigens eenmalig 
op verzoek van jan Marijnissen. Bij de 
vorige verkiezingen heb ik dit gedaan 
om een generaal pardon voor asielzoe-
kers mogelijk te maken.’

Wat vindt u van GroenLinks?
‘Het is mijn partij niet, maar Groen-
links is enorm in beweging. Groen-
links is ontstaan uit vier linkse 
partijen. Ik was het niet eens met 
het besluit de Kunduzmissie en het 
lenteakkoord te steunen. Toch hoort 
de partij wat mij betreft in het linkse 
kamp. De partij heeft goede mensen. 
Ik vind het mooi dat Tofik Dibi zich 
kandidaat stelde voor het lijsttrekker-
schap. Dat vind ik ook van De linker 
Wang. Oprichter Ab Harrewijn was 
voor mij een geestverwant.’

Hoe komt het toch dat je linkse christe-
nen zo weinig hoort?
‘Ze zijn er wel, maar misschien minder 
dan vroeger. In onze Ekklesiadiensten 
wordt nog steeds dezelfde boodschap 
van solidariteit verteld. En het zit zon-
dags vol en niemand loopt de kerk uit, 
omdat de preek te links zou zijn. Ook 
buiten de kerk is er solidariteit, bij-
voorbeeld bij mensen die zich inzetten 
voor uitgeprocedeerde asielzoekers in 
Ter Apel. Daar vinden christenen en 
niet-christenen elkaar.’

Wat wilt u bereiken in De Nieuwe 
Liefde? 
‘Ik heb altijd een verband willen leggen 
tussen poëzie, politiek en religie. Dat 
was zo in De rode Hoed en dat is 
ook het geval met De nieuwe liefde. 
We hebben het pand ‘geleend’ van 

een mecenas, die ook onze projecten 
ruimhartig steunt.  Ik wil blijvende 
aandacht vragen voor de positie van 
de vluchteling en de vreemdeling. In 
de nieuwe liefde komen ook belang-
rijke levensvragen aan de orde. Wat is 
vrijheid? Dat bewustzijn wil ik levend 
houden.’
Over pensioen wil de 78-jarige hele-
maal niet nadenken. En wie naar het 
werkbureau van Huub Oosterhuis 
kijkt (overal paperassen en documen-
ten) gelooft dat meteen. Hij is in de 
loop der jaren niet cynisch geworden, 
maar blijft strijden voor een betere en 
rechtvaardige wereld. Gedreven door 
een enorme kracht, soms ongeduldig 
en ook met zelfspot (in psalm 64: 
‘de lachwekkende utopieën van de 
tomatenpriester’). Alles samengevat in 
psalm 1:

‘Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil:
heb je naaste lief die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden
zeg ze voor je uit’.

Het neoliberalisme is door de kerken onweersproken gebleven


