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ONZE GEBRANDSCHILDERDE RAMEN 

 

Honderden malen ben ik langs de belde uitgebeelde jonge mannen gelopen, zonder ze echt te hebben 

gezien. In ben niet de enige, 't Zijn ook maar small e kleine ramen boven de overloop naar de eerste 

etage. En de laatste jaren helaas ook nog gehavend. Ze zijn kennelijk een geschenk bij de opening 

van het gebouw geweest. En wat stellen ze nu eigenlijk voor? 

De rechter figuur' is een sportief Jongmens, dat in gestrekt e draf in de zon op z'n blote voeten voort 

holt. 

De linker geheel tegenover gesteld staat met dikke zware schoenen in de cactussen. Sterren staan 

aan het nachtelijk duister, hij roept een halt toe aan de loper en houdt een geopend boekje in de 

andere hand, een somber jezuiet-achtige blik op z'n gelaat. Wat moet je met die malloot? Ik heb er 

zo mijn eigen filosofie over. De J.V.-er links (zou hij niet nog symbolischer rechts moeten zijn 

uitgebeeld?) heeft zijn ergernis aan de frivole brede-pad-loper! Hij heeft de Schrift opengeslagen bij 

de eerste brief van Paulus aan Timothëus, hoofdstuk 4 vers 8: "Want de lichamelijke oefening is tot 

weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut!" 

Zo staat daar de boeteprediker, die de jeugd voorhoudt: "Bewandel niet de brede weg van recreatie 

en sport, maar de smalle doornige weg van geloof." Ik denk dat de oude "calvinistische" opvatting 

omtrent de lichamelijkheid er ook alles mee te maken heeft. Prof. Gordijn, de oud-rector van de 

Christelijke Akademie van Lichamelijke Opvoeding te Arnhem, vertelde me eens dat de toenmalige 

directeur van de Christelijke H.B.S. welke Gordijn bezocht hem bij het horen van zijn voornemen om 

gymnastiekleraar te worden zei; "Carl, Jongen, óf je wordt een goed gymnast maar dan verlies je je 

geloof óf je blijft een goede christen maar een slecht gymnast, één van beide!" 

Heb IK gelijk dat ik me zo heerlijk thuis voel in dat blijde zonlicht van die loper, uitgaande van een 

gans andere tekstopvatting. Spreekt Paulus niet over de ascese, gepredikt door dwaalleraren die later 

zullen opstaan en die het huwelijk verbieden, het genot van spijzen veroordelen en het lichaam 

kastijden? De waarschuwing geldt dus tegen een bepaald soort lichaamsbesef, welke zodanige eisen 

en beperkingen inhoudt, dat de menselijke geest belemmerd wordt zich te ontplooien. Ik hoor dat het 

bestuur voornemens is om de beide ramen mee te nemen naar het nieuwe gebouw. Ik heb daar 

vrede mee, indien de beide ramen van plaats mogen wisselen] 

Lees ook 1 Tim. 4 vers 7: “oud wijfse fabelen"? 
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