DOROTHEE SÖLLE (1929-2003)
Dorothee Sölle is een van de meest
gelezen vrouwelijke theologen van
de twintigste eeuw. Met haar concrete en snedige stijl heeft zij een
hele generatie vrouwen én mannen
geïnspireerd én uitgedaagd tot een
evangelisch bewogen engagement.
Als geen ander wist zij strijd en inkeer, spiritualiteit en solidariteit – of
zoals ze zelf zegt ‘mystiek en verzet’
– samen te houden. Vijftien jaar na
haar dood blijft zij nog steeds tot ons
spreken. In deze reeks willen wij haar
zoveel mogelijk zelf aan het woord
laten.
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OROTHEE SÖLLE, EEN MYSTIEK BEWOGEN EN
PROFETISCH STRIJDBARE VROUW
Deel 4: Sympathie

Zoals vaak bij Dorothee Sölle geeft dit woord niet alleen de titel van een van
haar boeken aan, maar wijst het meteen op een grondstroom in haar denken.
‘Sympathie’ reikt dan wel verder dan een spontane affiniteit in de zin van ‘die
vind ik sympathiek’. Het gaat om de diepmenselijke betrokkenheid, het inleven,
mee-voelen, ja mee-lijden, die dat woord zijn volle betekenis geeft. Tegenbeeld
is dan niet zomaar antipathie maar veeleer ‘apathie’: je niet laten raken, koele
afstandelijkheid, pijn en lijden onder de mat vegen. Je hoort het vaak in echte
dooddoeners: ‘Bemoei je er niet mee, wat heb je er mee te maken, je kunt er
toch niets aan doen.’ (Sympathie, Baarn, Ten Have, p. 9).
Maar deze verminderde sensibiliteit, deze burgerlijke apathie maakt mensen
weerloos en ontredderd als lijden en tegenkanting hen zélf treft en helpt hen
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ook niet om het lijden van anderen toe te laten en er voor in beweging te komen. Ware sympathie betekent integendeel het diep empathisch vermogen om
het leed waar te nemen en de daaruit groeiende kracht om het onrecht actief te
bestrijden. Sympathie blijft niet in gevoeligheid steken, maar heeft onmiddellijk
maatschappelijke en politieke consequenties. Ware spiritualiteit is bij Sölle ook
nooit los te maken van solidariteit.
Sympathie is ook een sleutelwoord in de synergie, de samenwerking tussen
God en mens. Want die God is heel en al ‘sympathie’: betrokken, geraakt,
meevoelend, ja mee-lijdend en ons oproepend om zijn lijden in de wereld te
delen. Deze ‘God die mensen nodig heeft’ (zie mijn bijdrage in vorig nummer)
vraagt dan ook om ware betrokkenheid van mensen, om mee gerechtigheid te
stichten en het onrecht te keren. Dit Godsbeeld impliceert een corresponderend
mensbeeld: niet alleen ratio, maar ook gevoel, niet alleen autonomie, maar ook
wederzijdse afhankelijkheid, niet alleen macht, maar ook kwetsbaarheid. Zij
vraagt om een taal én een praktijk die kan juichen en kan dansen maar die ook
kan klagen, vloeken en schreien.
Dorothee Sölle is veel met lijden in al zijn facetten bezig geweest. Ze heeft er
een diepgravend boek over geschreven (Lijden, Baarn, Ten Have, 1979). Niet
alle lijden is te vermijden. Het hangt samen met onze menselijke conditie, maar
ook met de liefde en met de strijd om bevrijding. We mogen het lijden niet
ontkennen en zeker niet verheerlijken of eenzijdig als straf voor de zonde zien.
Belangrijk is dat we niet op de vlucht gaan, maar het leed goed leren dragen
en doorleven. Dat is een proces dat verschillende fasen doorloopt. Wanneer je
door lijden getroffen wordt, ben je aanvankelijk stom en sprakeloos, op jezelf
en je pijn teruggesmeten. Dit isolement kan maar doorbroken worden door
communicatie: roepen, klagen, zoeken naar contact met anderen en met de
Ander (denk aan de psalmen en de klacht van Job). Langzaam kan het weefsel
van de verbondenheid groeien, de solidariteit, een mee-dragende gemeenschap en zingeving.
Bij Sölle zijn dat nooit puur theoretische overwegingen. Ze zijn doorleefd. Haar
gedachten zijn geen loutere hersenspinsels: ze gaan altijd ook door haar lijf. Zo
vertelt ze over de indringende en pijnlijke ervaring van de verwerking van haar
echtscheiding. Het was gedurende zes jaar een gelukkig huwelijk met de kunst-
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schilder Sölle. Ze lazen samen religieuze teksten en wisselden hun ervaringen
errond uit. Ze kregen samen drie kinderen. Tot haar man verliefd werd op een
collega van haar en haar verliet. De echtscheiding grijpt diep in haar leven in.
Ons huwelijk had van die diepe, religieuze wortels. Het bracht me tot vertwijfeling. Je snapt naderhand niet dat je er het leven bij gehouden hebt. Je
kon dat inderdaad als een doodservaring zien: de mens die ik eens was,
was gestorven. Mijn jeugd, mijn naïviteit misschien, weg waren ze. (Wie
zich niet weert, Baarn, Ten Have, 1981, p. 16)
Totaal ontredderd vecht ze drie jaar om de zin van haar leven te hervinden.
Willen sterven was mijn enige hoop, mijn enige gedachte. In deze situatie
kwam ik eens op reis door België in een van die laatgotische kathedralen. De uitdrukking ‘bidden’ komt mij nu niet juist voor, ik was één enkele
schreeuw. Ik schreeuwde om hulp en zonder hulp kon ik mij twee dingen
indenken: dat mijn man bij mij terug zou komen of dat ik zou sterven en
dat deze dodelijke martelgang eindelijk zou ophouden. In die kerk schoot
me, verzonken in mijn eigen schreeuwen, een woord uit de Bijbel te binnen:
‘Mijn genade is u genoeg.’ (ibid., p.16)
Met de grootte van een speldeknop begon ze te accepteren dat haar man
een andere weg ging. Zij was aan het einde gekomen en God had het eerste
ontwerp verscheurd. Daar is iets fundamenteels gebeurd met haar. De werkelijkheid is niet minder hard geworden, maar aangeraakt door God die haar
oproept op te staan uit de dood. Dat brengt haar opnieuw bij de solidariteit
en de strijd. Inderdaad: pijn behoort bij het leven, omdat ze bij de liefde hoort.
Maar Sölle leert die pijn ook lezen als geboortepijn, als deelhebben aan de
barensweeën van de schepping, zoals Paulus in Romeinen 8 schrijft. En mede
vanuit eigen ervaring kan ze schrijven: Wij hebben de langste adem … Bij
ons horen de slachtoffers van geweld en armoede … bij ons is al eens iemand
opgestaan uit de doden.
Eddy VAN WAELDEREN

