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godsdienst  en samenlev ing

N:

A: 

P  :  

IBAN : 

H: 

* In NL gratis thuisgestuurd. Buitenland: werkelijke verzendkosten. 
De bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar: 
Skandalon, Hoge Akkers 8, 7961 AA  Ruinerwold. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel en www.skandalon.nl. 

Hierbij bestel ik 
_____ ex. van Als God stukloopt  à  € 29,95
Gebonden met leeslint, ca. 320 blz.
Ik machtig Skandalon om het verschuldigde bedrag af te schrijven 
van mijn betaalrekening*. 

In de imperfectie ligt ons heil. De imperfectie 
dwingt ons tot het aanvaarden van de 
naaste als het ontbrekende deel van ons 
leven. Wie zichzelf niet als stuk heeft ervaren 
wordt nooit een mens die op zijn meervoud 
wacht. Jezus heeft als stuk-mens geleefd en 
omdat hij de aanvullende delen van zijn 
leven zelfs nog bij de allerverste geslachten 
heeft gezocht, is hij het leven.

N:

Hierbij bestel ik 
_____ ex. van 
Gebonden met leeslint, ca. 
Ik machtig Skandalon om het verschuldigde bedrag af te schrijven 
van mijn betaalrekening*. 



In de visie van Leenman wordt de maat-
schappij de erfgenaam van de kerk. Hij volgt 
hiermee Rosenstock-Huessy. Economische 
noodzaak dreigt mensen te reduceren tot 
blinde krachten die op elkaar botsen. Ter 
wille van hun eigen functioneren en voort-
bestaan zijn bedrijven juist daarom ook 
genoodzaakt stap voor stap kerkelijk erfgoed 
in hun ethiek en inspiratie te integreren.

Het boek start met een briefwisseling tussen 
Bas Leenman en K.H. Miskotte. Die heeft 
hen gedurende hun hele leven begeleid. Zij 
verschilden inhoudelijk sterk, maar er was 
ook grote vriendschap. Daarop volgen auto-
biografi sche aantekeningen, teksten voor 
gespreksavonden, brochures, tijdschriften 
en lezingen, exegeses en tot slot teksten over 
de  Bijbel als mensenboek en het woord als 
hedendaagse religie. Uit alles blijkt Leen-
mans intense betrokkenheid met de histori-
sche gebeurtenissen van zijn tijd. 

:

13:00  O met koffi  e/thee en Deventer koek

13:25  O door Henk van Olst, emeritus stadspredikant in Utrecht, lid van 
het Respondeo-bestuur en middagvoorzitter

13:30  B       aan 
 Wim Leenman, Mans Miskotte en Anneke van Ojen

13:45  ‘DE METAMORFOSE VAN HET WOORD VAN GOD IN DE TAAL VAN DE MENS, 
VAN MISKOTTE NAAR ROSENSTOCK-HUESSY’ 

  Otto Kroesen, universitair docent ethiek en cross-cultureel management, TU 
Delft

 
14:10  PAUZE – muzikaal intermezzo, Klezmerband Jottem 

14:20  ‘DE BIJBEL- EN MAATSCHAPPIJVISIE VAN BAS LEENMAN: 
 UITDAGING EN RESERVES’ 
  Rinse Reeling Brouwer, bijzonder hoogleraar Miskotte-leerstoel, PthU 

14:45  ‘B        ’ 
  Hans van der Heiden, emerituspredikant te Haarlem, vertaler van onder meer 

� e Prophets van Abraham Joshua Heschel en To Heal a Fractured World van 
rabbijn Jonathan Sacks

: PAUZE – muzikaal intermezzo, Klezmerband Jottem 

:  ‘KANSEN VOOR EEN DIALOGISCHE THEOLOGIE IN DE HEDENDAAGSE 
’ 

 Jan de Vlieger, predikant te Vught, uitgever Skandalon

15:40 REACTIES EN DISCUSSIE

: DRANKJES, GESPREK EN ONTMOETING

De vereniging Respondeo (Rosenstock-Huessy) en uitgeverij Skandalon nodigen u 
van harte uit voor de boekpresentatie van Als God stukloopt – de maatschappij als 
erfgenaam van de kerk. Het zijn nagelaten teksten van Bas Leenman († ), leerling 
van K.H. Miskotte en Eugen Rosenstock-Huessy, aangevuld met beschouwingen van 
Otto Kroesen, Wilmy Verhage en Rinse Reeling Brouwer.

Uw helder verstand en warm gemoed, gevoed en gesteund door pioniers (die ik niet volgen kan) als de oude, 
vurige Rosenstock, zullen u tot een goed instrument kunnen maken. Gaarne volg ik u van verre op uw gangen.

Grote Synagoge, Golstraat , Deventer
Opgeven bij: Egbert Schroten (secretaris Respondeo), Ondermaat 38, 
7772 JD Hardenberg • e-mail: schroten.hardenberg@tele2.nl

BAS LEENMAN (1920-2006) 
werd in Oud-Beijerland geboren. 
Hij studeerde theologie aan de 
Wika-opleiding (Werkers in kerke-
lijke arbeid), was industriepredikant 
in Arnhem, computerprogrammeur 
bij Hoogovens en fondswerver 
bij de Anne Frank Stichting. Hij 
werkte in Amerika als coach voor 
ex-psychiatrische patiënten en had 
nauw contact met Rosenstock-
Huessy. Vanaf 1990 deelde hij zijn 
leven in Reichelsheim met een 
evangelicale christelijke gemeen-
schap. In 1997 keerde Leenman 
terug naar Arnhem.

In de visie van Leenman wordt de maat-
schappij de erfgenaam van de kerk. Hij volgt 
hiermee Rosenstock-Huessy. Economische 
noodzaak dreigt mensen te reduceren tot 
blinde krachten die op elkaar botsen. Ter 
wille van hun eigen functioneren en voort-
bestaan zijn bedrijven juist daarom ook 
genoodzaakt stap voor stap kerkelijk erfgoed 
in hun ethiek en inspiratie te integreren.

Geloof en ongeloof – dat is toch nog christelijke 
taal. Bij Nietzsche wordt dat tot de grote 
gezondheid of de grote ziekte. Wij zijn allemaal 
bezig te zoeken naar de grote gezondheid – dat is 
het woord geloof vertaald in menselijke taal. 

MISKOTTE OVER BAS LEENMAN 


