Voorjaarsvergadering 19 maart 2012 (Kort verslag)
Ochtend:
In deze vergadering mochten wij een nieuw lid verwelkomen, t.w. Marjan Beltman.
Tijdens het kennismakingsrondje mochten wij van haar horen dat zij medicijnen heeft
gestudeerd en als arts werkzaam is geweest. Later studeerde zij
religiewetenschappen en kreeg zij belangstelling voor leven en werk van Dietrich
Bonhoeffer.
Hierna deelde de voorzitter mee zijn functie te willen neerleggen vanwege de nieuwe
omstandigheden waarin hij is terecht gekomen; een nieuwe gemeente, een baan op
een middelbare school in Amsterdam, waardoor hij minder tijd heeft dan voorheen.
Er wordt gezocht naar een geschikte opvolger.
Inleider voor het ochtendprogramma was dr. Wilken Veen, die ons vertelde over de
vertaling van Bonhoeffers Ethik, een project dat hij reeds was begonnen in 2007 in
het kader van een Leerhuis in Amsterdam, waarbij hij de eerste drie hoofdstukken al
had vertaald en de vraag kreeg of het niet goed zou zijn dit werk van Bonhoeffer in
zijn geheel te vertalen en zo toegankelijk te maken voor Nederlandstalig
geïnteresseerden. Op een zeker moment is in dit vertaalproces ook prof. dr. Gerard
den Hertog (Theol. Universiteit Apeldoorn) betrokken geraakt en heeft Wilken, samen
met hem, dit belangrijke boek van Bonhoeffer kunnen vertalen. Van Ethik bestaan
verschillende uitgaven maar de vertalers hebben hun uitgangspunt genomen in de
versie die is opgenomen in de serie “Dietrich Bonhoeffer Werke”, en wel nr. 6.
Bewust is voor de Nederlandse vertaling gekozen voor de titel “Aanzetten voor een
ethiek” omdat de ethiek die Bonhoeffer voor ogen stond geen afgerond geheel was
maar meer bedoeld om mensen aan te zetten zelf aan de slag te gaan.
Kernwoord voor Bonhoeffers Ethik is het Duitse woord “Verantwortung”, dat twee
betekenissen heeft, nl. verantwoording en verantwoordelijkheid; verantwoording
afleggen van je woorden en daden en aanzetten tot het nemen van
verantwoordelijkheid in het leven.
In het geheel van Bonhoeffers geschriften vervult Ethik een brugfunctie tussen
“Navolging” en “Verzet en Overgave”.

Middag:
In het middagprogramma werd een gedeelte van het boek “Bonhoeffer’s Intellectual
Formation” over de invloed van Rudolf Bultmann, Paul Tillich op Dietrich Bonhoeffer
besproken door dr. Maarten de Jong. Hij noemde Bultmann, Tillich en Bonhoeffer
“de grote drie”. Binnenkort een iets uitgebreidere weergave van de bijdrage van
Maarten de Jong.
Aan het eind van de bijeenkomst nam de secretaris, Hans Buurmeester, de
gelegenheid te baat om de scheidende voorzitter toe te spreken en te bedanken voor
diens inzet voor het Bonhoeffer Werkgezelschap. Hierbij werd hem een fles wijn uit
2003 (het jaar dat hij aantrad als voorzitter) aangeboden.

Volgende vergadering is op 5 november 2012.

