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Het gedicht De achttien
dooden is door Jan Campert
geschreven naar aanleiding
van de executie van vijftien
Geuzen (verzetsstrijders in 
de Tweede Wereldoorlog) 
en drie Februaristakers. 

Het is één van de bekendste
gedichten uit de Nederlandse
oorlogspoëzie van de dichter
en verzetsstrijder Jan Campert,
die voor zijn verzetsdaden 
met zijn leven betaalde. 
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Met vier leden van de gemeente, die 
de oorlog bewust hebben meegemaakt,
bezocht ik de film in Tuschinsky. 
Hetty en Henk Smit en Coby en Harry
Visser vonden het een mooie film,
ondanks de kritische kanttekeningen
vanwege het gemanipuleer met
historische feiten.

Zij uitten hun bewondering voor de
gigantische geheime actie en de moed
van Wally om zijn leven te riskeren en
zijn gezin min of meer in de steek te
laten. Hij kwam jarenlang zelden of
nooit thuis. Het was wel lastig om te 
achterhalen wat de functie was van 
de vele personen, bij welke groep zij
hoorden. Ook de opnamelocaties
werkten verwarrend: voor de deur 
van de Nederlandse Bank werd de
Turfmarkt in beeld gebracht, maar na
binnenkomst speelde de scene zich 
op een heel andere locatie af. 

Enkele herinneringen die opkwamen:
Hetty’s vader werkte bij de Nederlandse
Spoorwegen en was op de een of
andere manier betrokken bij de staking.
Soms moest haar moeder een oranje
boekje ergens deponeren, wat dan door
iemand anders werd opgehaald. Zij en
haar moeder werden steeds naar een
ander adres gebracht om een poosje 
te wonen. Eens zag ze in de Van
Eeghenstraat in een groot pand met
onderduikers in de verte haar vader, 
die gebaarde dat ze niet moest laten
merken dat ze hem had gezien. 
Haar moeder was aldoor bang; maar
niet haar tante, die ook met een
spoorwegman was getrouwd. 
Hetty heeft als kind ook geen angst
gekend: bij een luchtalarm, moesten de
schoolkinderen op de gang plat tegen

de muur gaan staan: wat wel erg 
was dat ze met haar rug tegen een
kapstokhaakje gedrukt stond. 

Coby herinnert zich dat ze een keer 
met school over het Weteringcircuit 
liep en toen gedwongen werd te kijken
hoe mensen gefusilleerd werden. Alle
vier vonden het goed van de film dat 
hij eindigt met de originele portretten 
van de belangrijkste personen. Ook de
scene in de drukkerij waar de vervalste
promessen werden gemaakt gaf een
goed beeld van wat er allemaal 
nodig was. 

Harry herinnert zich nog dat het
prachtig weer was op 10 mei 1940. 
In de film ligt er sneeuw in januari 
1945; dat was ook echt zo: mooi
gefilmd. Henks vader had een
timmerzaak in de Van Hasseltsteeg.
Daar is de hele oorlog elektriciteit
geweest door de nabijheid van de Dam
met de Grote Club, waar de Duitsers
zaten. Zijn vader was de eerste die de
houten blokjes tussen de tramrails
vandaan haalde. De houten blokjes
waren gedrenkt in teer en dienden voor
geluiddemping van de rijdende trams.
Henk heeft ook veel hout (kastplanken)
in stukken moeten hakken voor het
potkacheltje. Op 4 januari 1945, in de
Hongerwinter, werd hij naar een
boerderij in de Wieringermeer gebracht
via een uitwisseling van kinderen uit de
doopsgezinde gemeente in Amsterdam
naar diverse doopsgezinde gemeenten
in Noord-Holland. Toen de Wieringer-
meer onder water werd gezet werd 
hij overgeplaatst naar het gezin van 
een katholieke landarbeider buiten 
de polder. Elke vrijdag in de tobbe, 
het hele gezin in hetzelfde sop.

Walraven, ‘Wally’, was opgeleid op de
zeevaartschool. Vanwege zijn slechte
ogen moest hij de koopvaardij verlaten. 
In 1940 woont hij in Zaandam en werkt
bij een effectenbureau. De film begint
met een familietafereeltje: de kinderen
klimmen in een boom.

In 1941, na de Februaristaking,
beginnen hij en zijn broer Gijs een 
actie om de stakers en hun gezinnen
financieel te ondersteunen. Later halen
ze ook geld op voor de ‘Zeemanspost’
ter ondersteuning van de gezinnen 
van zeelieden die na de inval van de
Duitsers niet meer naar Nederland zijn
teruggekeerd. Ook onderduikers en 
de gezinnen die hen opvangen krijgen
geldelijke steun via het Nationaal 
Steun Fonds (NSF). 

Na de spoorwegstaking in 1944 
bedroeg het aantal gezinnen dat werd
ondersteund ongeveer 80.000, in
totaal ongeveer 150.000 personen.
Aanvankelijk gaat het om giften van
(vermogende) personen en banken. 
In 1944 bedenkt Gijs een vernuftige
manier van bankfraude: promessen 
die liggen in de Nederlandse Bank
worden vervangen door vervalste
papieren en met die papieren wordt
veel geld onttrokken aan de bank.

Deze geschiedenis wordt in de film
verteld. Een speelfilm is geen documen-
taire. Veel personen zijn in de film tot
een persoon samengevoegd. Er zijn
elementen toegevoegd om het verhaal
spannender te maken. In de film wordt
duidelijk hoe moedige mensen met
slimme trucs de bezetter om de tuin
kunnen leiden en heel veel mensen
hebben geholpen. 

Oorlogsherinneringen
Door Mieke Krebber

Na het zien van de film van Joram Lürsen Bankier van
het verzet over Walraven van Hall en zijn broer Gijsbert.

Met vier leden van de
gemeente, die 

de oorlog bewust
hebben meegemaakt,
bezocht ik de film in

Tuschinsky. 
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Ook Coby is in de winter van ’45 bij 
een gezin geplaatst; zij in Twisk, waar 
in die tijd R. de Zeeuw predikant was, 
de latere secretaris van de ADS. In de
jaren ‘70 woonde Coby boven het 
kantoor van de ADS. In Twisk hoorde 
zij de spitfires overvliegen, zag de 
mensen uit de stad langskomen die
voedsel zochten, een halve koe in de 
wei die getroffen was door een bom. 

Deze vier gemeenteleden waren 
eigenlijk nooit bang geweest. Kinderen
van die leeftijd, 6 tot 12 jaar, kunnen 
het gevaar nog niet inschatten. Eigenlijk
was die hele oorlogsperiode spannend. 
Af en toe behelpen, maar ze waren toen
ook nog niet aan luxe gewend. De vader
van Hetty heeft na de oorlog nooit iets
verteld over zijn activiteiten, waardoor 
zij en haar moeder steeds ergens anders
moesten wonen. 

Voor hen was de film een goede
toevoeging aan hun oorlogs-
ervaringen. Van wat er in de wereld 
van het verzet speelde was nooit iets
tot hen als kind doorgedrongen.

Op zondag na de dienst in de
Singelkerk vertelde Coby dat ze de
nacht na het zien van de film heel 
slecht had geslapen doordat er 
allerlei herinnering aan de oorlog
bovenkwamen. 

Omgevallen boom, brons, door Fernando Sánchez Castillo (1970) foto's: Mieke Krebber 

Kinderen van die 
leeftijd, kunnen het
gevaar nog niet

inschatten.

Plakette bij monument Van Hall
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De tentoonstelling in het Stadsarchief is
nog te zien tot 17 juni (vrij toegang).
Guus Luijters schreef een boek over de
straat: Rapenburgerstaat 1940-1945,
Uitgeverij Nieuw Amsterdam.  
192 pagina's,  9789046823538. 

Verdwenen levens:
Rapenburgerstraat 1940 – 1945
Door Sjoukje Halbertsma 

Ik heb de Rapenburgerstraat altijd een
rommelige straat gevonden. En dat kwam
niet  alleen doordat de Waterlooplein
markt er lange tijd zat. Als tiener ging ik
naar de markt om oude bontjasjes te kopen
of jasjes gemaakt van Perzische tapijtjes.
Alles wat ik wilde en in het nette Zeist in
geen velden of wegen te koop, kocht ik
daar. Ik wist dat dit de oude Jodenbuurt
was, de bewoners in de oorlog allemaal
omgekomen. Ik zag aan een gevel een
Joods opschrift. Zou dit de sjoel zijn
geweest? Een vriend van mij woonde in 
de jaren tachtig in zo'n lelijke studenten-
flat. Wat voor huizen hadden hier eerst
gestaan? Wat een allegaartje aan bouwsels.
Nee de Rapenburgerstraat is geen mooie
straat, wat zou hier nou precies gebeurd
zijn, welke stadsbouwmeester heeft dit
verzonnen? Er zit geen ziel in deze straat 
of is de ziel eruit?  

Nu is er een tentoonstelling over de 
Rapenburgerstraat in het Amsterdams
stadsarchief. Er zijn dus meer mensen die
bij deze straat zo hun vraagtekens zetten. 

De Rapenburgerstraat was voor de oorlog
belangrijk voor de Joden. Het Nederlands
Israëlitisch seminarium, het Nederlands
Israëlitisch meisjes weeshuis, de sjoel, 
het leerhuis en bovenal de Snoge, de
Portugees Israëlitische synagoge, lagen
allemaal aan deze straat. Er stonden 
ook woonhuizen waar Joden woonden,
meestal in grote armoede. Het leven 
ging er zo zijn gangetje al was er altijd 
de strijd om het hoofd boven water te
houden. En toen kwam de oorlog en 
de Shoah. In een jaar tijd werden bijna 
alle bewoners uit hun huis gehaald en
vermoord. De meesten zijn gestorven 
in Auschwitz of Sobibor. Bijna iedereen
direct naar aankomst in het kamp. 

De tentoonstelling is als de oude straat 
van voor de oorlog opgezet. Bij elk huis-
nummer de namen en gegevens van de
gezinnen die er voor de oorlog woonden.
Veel mannen waren lompenboer of handel-

den in oud ijzer op het Waterlooplein.
Het verkrijgen van een marktstandplaats
was een hele toer. Het waren eigenlijk
sjacheraars. Meerdere huishoudens deden
een beroep op de sociale dienst voor
schoenen, klompen voor de kinderen of
een aanvraag voor luiermandsgoed. 

Nummer 26 hs
Benjamin Bleeker woonde hier met 
vrouw en 8 kinderen De familie was 
geen onbekende bij de Sociale Dienst,
vaak vroeg Benjamin om financiële steun
van de gemeente. De verzoeken werden
niet altijd ingewilligd. Benjamin Bleeker 
is gedeporteerd naar Mauthausen najaar
1942. Op 12 oktober overleed hij door 
de gevolgen van slavenarbeid in een
steengroeve. Zijn vrouw en kinderen
werden op 25 januari 1944 gedeporteerd
naar Auschwitz. Het hele gezin is direct 
na aankomst op 28 januari vermoord. 

Nummer 89 
Hier woonden Liepman Polak en Roosje
Spanjar met hun zes zoons. Een zoon was
al getrouwd en het huis uit. Liepman was
sigarenhandelaar, later werkte hij als
bode en portier voor de Joodse Raad.
Liepman, Roosje en hun jongste zoon
werden op 26 mei 1943 naar Westerbork
gedeporteerd, op 1 juni volgde het
transport naar Sobibor waar zij direct
naar aankomst werden vergast. Vier

andere zoons zijn in Auschwitz vermoord,
één in Mauthasen. Alleen zoon Raphaël
heefrt de oorlog overleefd. En zo gaat
het maar door. Huisnummer na huis-
nummer; 1,2, en 3 hoog. Wat moet ik
hier mee, met deze droge opsomming?
Het raakte mij niet. Eenmaal thuis;
BOEM! Daar kwam de klap. Deze mensen
die anderen nog geen vlieg kwaad deden
alleen maar probeerden te overleven zijn
binnen een jaar opgepakt en vermoord.
Waarom? Waarom? Nou, om niets dus,
behalve dat zij Joods waren. 

Na de oorlog stonden de woningen leeg.
Bijna alle huizen zijn gesloopt. Straat 
en buurt zijn nooit meer hetzelfde
geworden. Sinds kort heet deze buurt 
het Joodskwartier maar dan zonder
Joden. De ziel is er uit. Met de Rapen-
burgerstraat is het dus nooit meer goed
gekomen. Dát zag en voelde ik als 
12-jarige in 1973. Te veel afschuwelijks
gebeurd, teveel verminkt.



de Marechaussee. Toen hij aan zijn
officiersopleiding begon, begon ook de
oorlog. En toen de Maureschaussee haar
militaire status verloor en de officiers
moesten kiezen of ze voor de Duitsers
wilden werken, vertrok hij.
Hij was 20, en sloot zich aan bij een
Arnhemse verzetsgroep. Hij werd
verraden, bij nacht en ontij opgepakt,
gevangen gezet en in het geheim
afgevoerd naar Natzweiler.

Pas na de oorlog hoorden zijn ouders 
van zijn verblijf en overlijden daar. Geen
lichaam, geen graf, geen bewijs van zij
dood, alleen wat afschrikwekkende
verhalen van overlevenden.

Ik ben vijftien jaar geleden naar
Natzweiler-Struthof geweest. Een
verschrikkelijke plek met een uitzicht 
zó ontroerend prachtig dat ik het koud
en goddeloos vond. Wat in Godsnaam 
is de schoonheid van de schepping 
waard als het deze verschrikkingen in
haar midden aanvaardt?

Mijn moeder vertelde een tijdje geleden
hoe het voor haar als kind was, met die
verdwenen broer. Ze vertelde me dat ze
haar hele jeugd fantaseerde over zijn
terugkomst. En dat zij hem terugbracht
naar haar ouders. Ik wist dat niet van
haar en zij tot dan niet van mij.

Hoeveel dromen van teruggekomen
geliefden zijn er in de wereld gedroomd?
En hoeveel dromen worden er in de
wereld elke dag bijgedroomd?

Deze fantasie ging ongeveer als volgt: 
ik kwam aan de praat met een oude
man, ouder dan mijn moeder, jonger
dan mijn oma. Hij vertelde dat hij op
zoek was naar zijn familie. Meestal had
hij geheugenverlies, of er was een
andere reden waarom hij niet eerder op
zoek was gegaan. Ik noemde hem de
naam van mijn moeder, van mijn tante,
van mijn oma. Of hij liet een kinderfoto
van mijn moeder zien, die ik herkende
omdat ik om die reden de kinderfoto’s
van mijn moeder en tante heel precies
bestudeerde. En dan kwam het uit, door
mij: hij was de halfbroer van mijn
moeder, de stiefzoon van mijn oma.
Huilend viel hij mij om de hals. Ik nam
hem bij de hand en bracht hem naar
mijn moeder en daarna naar mijn oma. 

Mijn moeder was vijf jaar oud toen hij
verdween. Ze kan zich heel weinig van
hem herinneren. Achterop bij hem op
de fiets. Zijn lange armen die hij naar
haar uitstak als hij de kamer binnen-
kwam. Verder alleen zijn gezicht van
foto’s. En zijn karakter van de verhalen
van haar ouders. Ze sprak weinig over
hem en de oorlog. Maar het ging er
altijd over. Mijn oma sprak heel veel
over hem en de oorlog. De oorlog en
mijn oom waren geen moment uit 
haar leven.

In november 1942 werd hij opgepakt, 
in hun huis in Arnhem. Hij was toen 
22 jaar. Hoewel hij een zachtaardige,
gevoelige jongen was, volgens mijn
oma, wilde hij zijn hele leven al in 
het leger. Net als zijn vader en groot-
vader. Zijn ogen bleken te slecht voor 
de Marine en hij stapte over naar 

Kunnen dieren
oorlogshelden zijn?
Op zaterdagmiddag 5 mei organiseert 
de Doopsgezinde Singelkerk om 12.30 uur 
een vrijheidsmaaltijd voor kinderen en hun
ouders/begeleiders. Kinderboekenschrijfster
Bibi Dumon Tak (Gouden Griffel winnares)
gaat in gesprek met kinderen vanaf 9+ 
over vragen als: Wanneer ben je een held, 
wat is een held eigenlijk? En kan iedereen 
een held zijn? Hoe zien helden eruit? 
En… kunnen dieren helden zijn? 

Ze doet dit onder andere aan de hand van 
het verhaal van Rifleman Kahn, een Duitse
herdershond die een heldenrol speelde bij 
de invasie van de geallieerden op Walcheren,
november 1944. Ook andere dieren spelen
een rol in haar verhaal. Zo is er de hond die
bang voor onweer was en toch haar blinde
baas wist te begeleiden uit de brandende
toren in New York. 

In de pauze wordt er een lekkere lunch
geserveerd. Voor de onkosten vragen we 
een bijdrage van € 5,00 voor kinderen en 
€ 7,50 voor volwassenen, graag contant
betalen bij aanvang. 

Kinderen dienen begeleid te worden 
door een volwassene. Aanmelden kan 
tot 4 mei door het invullen van een 
formulier op onze website:
http://www.doopsgezindamsterdam.nl/
events/vrijheidsmaaltijd-kinderen-en-ouders/
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Mijn hele jeugd, vanaf dat ik me 
kan herinneren tot ik het huis uit
ging, en daarna ook nog wel, had 
ik een fantasie. Een fantasie die in
verschillende variaties terugkwam.

Dromen van
teruggekomen
geliefden
Door Essemie van Dunné

Just de Josselin de Jong (J.C.) 
(16 juni 1920 - 8 maart 1944)



Karen Lammers met haar schilderijen
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“Bij toeval kwam ik vijf jaar geleden in
het Zon’shof te wonen”, zegt basgitarist
Thomas Veenstra (26), die toen nog
student was aan de afdeling Pop van 
het Conservatorium van Amsterdam.
“Voor het Zon’shof hoef je niet per se
doopsgezind te zijn. Maar daardoor
kwam ik wel met bepaalde waarden in
aanraking, bijvoorbeeld het Open Huis.
Dat heeft mij best gevormd in spiritueel
opzicht.

Op een gegeven moment ben ik
spirituele verdieping gaan zoeken,
waardoor ik nu anders leef dan enkele
jaren geleden. Dat is ook door het hofje
gekomen. Ik leef nu iets minder vanuit
mezelf en meer vanuit het grote geheel.
Voordat ik naar Amsterdam kwam, 
hield ik me al veel met spirituele dingen
bezig. Dat ben ik een poosje kwijt
geweest doordat ik het druk had met
optredens.

Met spirituele verdieping ben je op 
zoek naar een macht die hoger is dan
jezelf. Tegelijkertijd moet je ook nuchter
blijven. Ook in letterlijke zin: ik ben
gestopt met drinken. Ik doe aan
mediteren, bidden en vooral andere
mensen helpen. Mijn kijk op het leven 
is met 180 graden veranderd. Ik kan
eindelijk dingen loslaten, bijvoorbeeld
controle over mezelf. Dat moet je
overlaten aan God.

Op het hofje spreken we wel over deze
zaken. Op maandagavond is er een
groep onder leiding van Henk Leegte.
Daar ben ik niet bij want dan ben ik aan
het repeteren. Zon’shof is er in de eerste
plaats voor studenten. De meesten
hebben doopsgezinde roots. De Doops-
gezinde Gemeente vind ik heel mooi.
Het mooiste vind ik dat iedereen een
eigen individuele geloofsbelijdenis mag
schrijven en een eigen beeld heeft van
de Hogere Macht. Ik vind het fantastisch
dat er aandacht is voor wat er in de stad
gebeurt, zoals Open Huis en dat soort
dingen. Dat vind ik heel goed.

Studenten van het hofje helpen als
vrijwilliger bij het Open Huis mee; de
kerstboom optuigen, allerlei klusjes,
gesprekken met de mensen daar. Toen 
ik het Open Huis ontdekte, vond ik het
fantastisch om daar de verhalen van de
mensen te horen. De vrijwilligers werken
echt vanuit een altruïstisch oogpunt. 
Dat gold ook voor de helaas overleden
suppoost Mohamed Azaroua. Ik vind 
dat zo inspirerend. Ik ben er begonnen
als vrijwilliger en ben er nooit meer
weggegaan. Het heeft mij in bepaald
opzicht evenveel geholpen als het de
bezoekers helpt.

Ik wil graag mensen helpen. Ik besef wel
dat wij de daklozen niet echt kunnen
helpen. Wij hebben hun alleen een kop

Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden en
belangstellenden, zowel jong als oud,
aan het woord laten in de nieuwe
rubriek: Vele gezichten. De keuze 
wordt gemaakt door de redactie. 
Deze maand Thomas Veenstra.

Het Open Huis heeft mij gevormd
in spiritueel opzicht Door Dirk Visser 

soep of een gesprek te bieden. Wat dat
met hen doet! Het zijn kleine dingen
maar die heel belangrijk voor ze zijn.
Prachtig dat zoiets als het Open Huis
bestaat. Ik ben daar eens in de drie
weken vrijwilliger.

Ik ben geboren in Groningen. Mijn
ouders waren ‘stadjer’, wonend in de 
stad Groningen. Mijn jeugd heb ik door-
gebracht in Roden. Ik ben dus een Roner.
Ik kom helemaal niet uit een muzikale
familie. Wel hield ik ervan naar muziek te
luisteren. Mijn vader speelde een beetje
gitaar. Als kind wilde ik daar niets van
weten. Pas omstreeks mijn veertiende
heb ik het spelen zelf opgepakt. Mijn
vader speelde heel moeilijk. Gitaar leek
me te moeilijk, met zes snaren. Daarom
heb ik gekozen voor de basgitaar die
twee snaren minder heeft.

Ik wilde naar Amsterdam om daar
muzikant te worden. Ik werd student aan
het Conservatorium, waar ik twee jaar
geleden ben afgestudeerd. Ik ben in deze
stad blijven plakken. Ik ben voorlopig
niet van plan hier weg te gaan. Ik werk
als muzikant en liedjesschrijver. De
hoofdzaak is de basgitaar. Ik speel in
bandjes, waarvan de voornaamste die
van Lucas Hamming en die van Jack and
the Weatherman zijn. Ik speel ook met
Eddy Zoëy. Verder ben ik al op heel veel
grote festivals opgetreden, zoals Pink

Basgitarist Thomas Veenstra (Open Huis, Zon’shof): 

“Toen ik het Open Huis
ontdekte, vond ik het
fantastisch om daar de
verhalen van de mensen 
te horen. De vrijwilligers
werken echt vanuit een
altruïstisch oogpunt.” foto: Frank Hospes



foto: Hans Peter van Velthoven

Pop. Vanaf mei zijn we elke week met de
band onderweg, niet alleen in Nederland,
maar ook in Duitsland, België en Frankrijk.
Dan begint het festivalseizoen.

Ik ben door een hele boel muzikanten
geïnspireerd. Nummer 1 is James Jamerson,
een Afro-Amerikaanse bassist. Hij heeft 
het basspelen naar een ander niveau 
getild. Verder Paul McCartney, Paul 
Jackson en Jaco Pastorius. In Nederland
Henny Vrienten, ook als liedjesschrijver.
Ik treed een hele boel op met Lucas
Hamming. Ik vind het prettiger om op 

de achtergrond te fungeren. Als
frontman heb je te maken met de 
pers, radio. Dat gezeik is niks voor mij. 
In de muziekwereld word ik Tommy
genoemd. Er zijn zoveel leeftijdgenoten
met de naam Thomas. Of ik nu word
aangesproken met Thomas of Tommy,
het maakt mij niet uit. Ik reageer wel.

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik 
dit leven mag leiden. Het was een 
heel duidelijke keuze. In een onzekere
wereld kwam mijn droom uit. 

Wie helpt Thomas aan woonruimte?

Thomas Veenstra woont vijf jaar op het Zon’shof. Hij moet volgens
de regels opkrassen. Hij zoekt dus betaalbare woonruimte. “Ik kan
geen 700 euro betalen voor 8 vierkante meter in de Bijlmer. Ik sta
op de lijst voor sociale huur, maar de wachttijd is 11 (elf) jaar. Dat
ik zzp’er ben, maakt het nog lastiger. Graag zou ik dezelfde ruimte
hebben als op het hofje (circa 16 vierkante meter). Ik heb maximaal
500 tot 600 euro per maand te besteden. 

Wie o wie kan mij helpen? Ik ben bereikbaar 
per e-mail thomasveenstra91@gmail.com.

Bankier van 
het verzet 
Door Joël Friso

Begin maart verscheen de film Bankier van
het Verzet in de bioscoop. De film vertelt 
het verhaal van Walraven van Hall, die in de
Tweede Wereldoorlog onder de ogen van de
bezetter veel geld wegsluisde naar het verzet.
Ik zag de film in dezelfde week dat Jeroen
van der Veer, president-commissaris van ING,
bekendmaakte dat Ralph Hamers, de topman
van de bank, een loonsverhoging zou krijgen
van meer dan vijftig procent. 

Bankier van het Verzet is een prima oorlogs-
film. Zoals vaak met dit soort bioscoopfilms,
wordt er een vrije interpretatie aan de feiten
gegeven. Dit leidt dan in de regel tot een
toegankelijke film en dat is goed, want dit
soort verzetsverhalen moeten worden door-
verteld. Ik stel bij dit soort films het liefst de
vraag: waarom nu? Regisseur Joram Lürsen
wijst er op dat mensen vandaag de dag
onzekerder zijn over hun bestaan: “Het is 
niet onvoorstelbaar dat mijn kinderen 
ooit nog een oorlogssituatie meemaken. 
Dat maakt die ene vraag weer interessant:
welke keuze maak je dan?”

Voor mij sprak de actualiteit uit de toevallige
samenloop van omstandigheden: de première
van de film die vrijwel samenviel met de
maatschappelijke verontwaardiging over
bankiers die – zie je wel! – allemaal graaiers
zouden zijn. Bankier Walraven van Hall 
(en vergeet niet zijn broer Gijs van Hall, de
latere burgemeester van Amsterdam, in de
film vooral neergezet als een twijfelkont)
toonde niet alleen heel veel lef in dienst van
het maatschappelijk belang, hij was ook nog 
eens een bemiddelaar tussen verschillende
belangengroepen binnen het verzet. 
Het is haast onvoorstelbaar dat een bankier
die rol zou opnemen vandaag de dag. 

Er is een groot gebrek in onze samenleving
aan mensen die kwetsbaar durven zijn.
Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij
van de Dieren) vatte eind maart de kloof 
met de bankier van ING goed samen: 
“volgens de heer Van der Veer was het een
slecht besluit omdat het niet gelukt is.” 
Ik ben er van overtuigd dat er volop bankiers
zijn die de verontwaardiging delen, maar
vooralsnog is het ondergronds verzet. 

Column
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Pinkstercollecte
De broederschap in Tanzania groeit. Er is daarom een grote
behoefte aan kader met een goede opleiding. Een gemoti-
veerde broeder uit Tanzania volgde enkele jaren geleden de
cursus ‘Bridging Gaps’ aan de VU. Nu zou hij graag het eenja-
rige masterprogramma ‘Peace, Trauma, Religion’ volgen.
Financieel is dit voor hem en zijn omgeving volstrekt onhaal-
baar. In overleg met Fernando Enns stelt de Doopsgezinde
Zending zich garant voor de kosten van dit studiejaar aan de
VU, dat 1 september al gaat starten. 
Het complete pakket aan scholing aan de VU en toerusting in
Tanzania kost samen ruim € 25.000. De Doopsgezinde
Zending hoopt hierbij op uw steun. 

Kamer gezocht
Het Doopsgezind Seminarium zoekt voor twee buitenlandse
studenten, die vanaf september de eenjarige master Theology
& Religious studies: Peace, Trauma and Religion (coördinatie
prof. dr. Fernando Enns) gaan volgen betaalbare huisvesting.
Het betreft een kamer voor een Vredeswerkster uit Colombia
en een voor een predikant uit Tanzania. Heeft u misschien 
een kamer die u zou willen verhuren? Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Vera Kok: vera.kok@ads.nl 
of 020-6230914. 

Open kring Menno Simons
Op 17 mei is het onderwerp van de Open kring 
“Het hummen van Pooh” door Lenie en Henk Oortwijn.
Iedereen van harte welkom.

Uitnodiging feest van een 101-jarige 

In Dopersduin vieren we met Kees Posthumus het
ontstaan van de Doopsgezinde Broederschapshuizen;
training in geweldloze weerbaarheid, het ontstaan van
jongeren kampen, liedbundels, retraites, het steeds weer
ontdekken waar het Levende Woord ons in ons leven toe
beweegt. In 1917 werd de Elspeetsche Vereeniging
opgericht waaruit dit allemaal voortkwam.

Wilt u meevieren op zaterdag, 2 juni 2018
in Dopers Duin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl.
Opgave bij Ineke Reinhold, Wodanstraat 9, 1076CC
Amsterdam. Tel. 0346-564128 of 020-6708312;
gdb@doopsgezind.nl of www.doopsgezind-bezinning.nl

Programma :
10.00 uur    Binnenkomen koffie thee en wat lekkers
10.30 uur    Welkom en inleiding op het thema door 
                    de voorzitter: blijft de GDB ook in de 
                    toekomst de luis in de pels?
11.00 uur    Kort eerste optreden van Kees Posthumus 
                    (voordrachtskunstenaar): Hoe zouden we 
                    de luis in de pels kunnen zijn…
11.30 uur    Werkplaatsen
12.45 uur    Afsluiting werkplaatsen
13.00 uur    Lunch (graag medisch dieet opgeven; 
                    vegetarisch is aanwezig)
14.00 uur    Kees Posthumus: Luis in de pels
14.45 uur    Koffie/thee
15.00 uur    Afsluitende viering
16.00 uur    Hapje drankje
17.00 uur    Slot

De volgende werkplaatsen (workshops) zijn mogelijk:
− Pelgrimage-wandeling o.l.v. Anne de Jong 
−  Een slogan maken om te laten zien dat je een luis
   in de pels wilt zijn. o.l.v. Janneke Leering
− Bibliodrama o.l.v. Christien Duhoux
− Geweldloze weerbaarheid oefenen met Jakhals 
   en Giraffe o.l.v. Marijke Laane
− Contextueel Bijbellezen o.l.v.Christiane Karrer
−  Beeldmeditatie o.l.v. Ineke Reinhold
− Zang

Graag muziekinstrumenten 
meenemen. 

Gemeente in beweging

Mennomaal
Op dinsdag 8 mei is iedereen welkom op het Mennomaal.
Singelkerk, Singel 452. Tel. (020) 6234588. Ontvangst met
drankje vanaf 17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen
hoofdgerecht en toetje: 
Zevende-dags Adventisten 
Van tevoren opgeven is niet nodig. Opgeven wel
nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch. 
Kosten: € 5 per maaltijd. Opgave en informatie via Ina
Drukker (020) 6423464 of Mieke Krebber (020) 6731926.

6 mei  OrgelExtra 
Na de dienst op 6 mei in de Singelkerk door Dick Klomp:
Gavotte Frantisec Tuma (1704-1774)
Dit is een arrangement voor orgel van C.H.Trevor 
uit een suite voor orkest. (3,5 min.)
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Menno Simons Groen 

Dit jaar wordt in Witmarsum een expositie
georganiseerd met als titel Menno Simons
Groen, van juni tot en met augustus 2018.
Deze expositie zal een plek krijgen in het
Groencentrum, vlakbij het Menno Simons
Monument en het Contourenkerkje.

Doel is een verbinding te laten zien tussen
geloof, leefwijze en de plek waar je leeft,
geleefd hebt of gaat leven. De migratie-
geschiedenis van gemeenschappen uit de
wereldwijde broederschap geeft veel
aanleiding tot verhalen over dit onderwerp.
Landbouw, voedings-middelen, koken en
bewaren, kennis en ambacht komen hierbij
ruimschoots aan de orde. In de tentoonstelling
zal ook verteld worden over Menno Simons.
De tentoonstelling zal worden ondersteund
met work-shops over koken en tuinieren, 
over energiegebruik en duurzame technieken. 

We hopen zo te laten zien dat we nog steeds 
samen iets tot stand kunnen brengen. 
Op een praktische manier zijn we dan ook
deel van het verhaal dat we willen vertellen. 
Wilt u meehelpen, reageer dan op ons
mailadres mennosimonsgroen@gmail.com 
of bel Flora Visser (0646112678) 

Zoals ieder jaar wordt er op Hemel-
vaartsdag weer een Vermaningspad
georganiseerd. Dit jaar zijn wij op
donderdag 10 mei te gast in de
doopsgezinde gemeenten Harlingen,
Makkum en de Lytse Streek met als
standplaats Witmarsum. Het thema is:
‘Brede en smalle wegen’. 

Er worden een mooie fietsroute en auto-
route uitgestippeld door dit prachtige
stukje Friesland. Het contourenkerkje 
en monument in Witmarsum en het
schuilkerkje in Pingjum zullen ook te
bezichtigen zijn. De onlangs verkochte
doopsgezinde kerk in Itens wordt 
opgenomen in de auto- en busroute. 
De dag start om 10.00 uur; u kunt zelf
kiezen in welke van de drie gemeenten 
u wilt starten. Om 16.00 uur wordt 
de dag afgesloten met een vesper in 
de Koepelkerk (Arumerweg 11) in
Witmarsum. De kosten voor deze dag
bedragen| € 5,- inclusief koffie, thee, 
een programmaboekje en een
aandenken. We hopen dat het een
prachtige dag gaat worden over de
smalle en brede wegen van Friesland!

Startplaatsen en parkeermogelijkheden:
Harlingen: Vermaning: Zoutsloot 50 
Lang parkeren: Bij monument 
“de Stiennen Man”, Westerzeedijk,
daarna per fiets naar de Vermaning.
Kort parkeren: Noorderhaven,
Rommelhaven, Hoogstraat, Zoutsloot
(vrij parkeren op Hemelvaartsdag).
Makkum: Vermaning: Bleekstraat 11
Parkeren: Parkeerterrein Jumbo,
Lieuwkemastraat 9, 8754 BL Makkum.
NB: De straten bij de Vermaning zijn
alleen voor vergunninghouders.
Witmarsum: Vermaning: Arumerweg 40
Parkeren: Deel van parkeerterrein
Poiesz: Arumerweg 72. Naast het oude
gemeentehuis, Arumerweg 53. Aan het
eind van de Ulbe Hiemstrastrjitte,
achter de bakkerij. 

U kunt starten vanaf 10.00 uur. Van
11.30 tot 13.30 uur kunt soep kopen 
(€ 1,00). Melk en karnemelk zijn dan
ook verkrijgbaar. Om 16.00 uur wordt
de dag afgesloten met een vesper in 
de Koepelkerk (Arumerweg 11) in
Witmarsum.

Opbrengst collecten in euro’s
   

2018 (kwartaal 1) 2017 (kwartaal 1)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 1.362,93 1.440,23 1.384,62 1.796,53
–  Menno Simonshuis 80,70 141,60 117,35 159,45
–  Noord Meerpad 152,67 170,82 209,10 186,28
   Totaal 1.596,30 1.752,65 1.711,07 2.142,26

   Eigen gemeente + projecten 3.348,95 3.853,33

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 1e kwartaal 2018

–  Stichting Stuwkracht 10 230,67
–  Jeannette Noël Huis Amsterdam 122,55
–  ADS Broederschapscollecte reisfonfs Mennonite World Confr. 102,01
–  Stichting Vrienden Oudezijds 100 178,15
–  Voedselbank Amsterdam 138,67
–  ADS Broederschapscoll. proj. Doopsgezinde Zending 128,25
–  ADS Broederschapscollecte  t.b.v. Landelijk Jongerenwerk 136,20
–  Jongerencultuurfonds 108,85
–  ADS Duurzame Ontwikkeling 84,68
–  Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 180,72
–  Broederschapcollecte Wereldwerk Deventer 96,90
–  Stoelenproject 245,00
   Totaal 1.752,65 

Vermaningspad 2018 in Friesland



Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

Ewoud Roos 
predikant
t 06 48 88 35 97 
e.roos@vgda.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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•  6 mei – Stichting Kruispost 
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerde die tussen wal en schip vallen en
mensen in geestelijke nood. De Kruispost probeert
haar doel te bereiken door de exploitatie van een
medisch centrum in de binnenstad waar gratis
medische en psychosociale hulp wordt gegeven. 
De aard van de hulpverlening is vergelijkbaar 
met die van een huisartsenpraktijk.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370 
St. Vrienden Kruispost

•  13 mei – Stichting Doopsgezind WereldWerk   
Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor
solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en
zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze 
aarde gegeven is, staan centraal als wij de aarde
willen bewonen zoals God het heeft bedoeld.
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer

•  20 mei Pinksteren – Broederschapscollecte 
   Doopsgezinde Zending: Pinkstercollecte
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting
van mensen die zich in willen zetten voor de
kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld 
een bijdrage leveren aan het samen verstaan van
Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen
kunnen betekenen. Niet alleen overzee, maar 
zeker ook in eigen land.
Rekeningnummer: NL91TRIO0338520058  
t.n.v. Doopsgezinde Zending, Amsterdam   

Collectebestemmingen Mei

•  27 mei – Doctors for Malawi
Sinds augustus 2015 wordt Doctors For Malawi
vanuit Nederland geleid en is DFM actief met
3 doelstellingen:
1. Het financieel mogelijk maken van ‘local capacity 
   building’ en ‘postgraduate onderwijs’ van 
   getalenteerde Malawianen in de gezondheids-
   zorg & medisch onderzoek
2.Het ondersteunen van klinisch onderzoek bij 
   ondervoeding
3.Het ondersteunen van het lokale Malawiaanse 
   onderwijs psychiatrie met e-learning
Rekeningnummer: NL60ABNA055422359 
Doctors for Malawi 

•  3 juni – Stichting Kruispost
Zie 6 mei 2018.

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn 
en toch iets wilt bijdragen aan het project 
kunt u dat via het aangegeven bank-
rekeningnummer doen.

De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de
eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:  

Dit jaar valt de Nacht van de Vluchteling in 
de nacht van 16 op 17 juni. In het holst van 
de nacht lopen duizenden deelnemers een 
40 kilometer lange sponsorloop in verschillende
provincies in het land. 

Er is een route van Rotterdam naar Den Haag, van
Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Utrecht
en van Amsterdam (via Broek in Waterland) terug
naar Amsterdam. Een pittige maar onvergetelijke
ervaring. Het startschot klinkt voor alle edities 
om precies 00:00 uur middernacht. Op zaterdag 
16 juni is er in de vooravond ook een loop van 
10 en 20 kilometer in Amsterdam.

Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk
bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen
en ontheemden in de regio. Voor mensen die
wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict

en onderdrukking. Naast het ophalen van geld,
vragen lopers met hun deelname ook op een
positieve manier aandacht aan vluchtelingen
wereldwijd. 

De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van
Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie 
die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levens -
reddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden
wereldwijd. 

Ook doopsgezinden lopen mee, o.a. de Doops-
gezinde Gemeenten Zaanstreek (20 km). 
Jannie Nijwening hoopt een eigen team 
samen te stellen: Doperse Lopers (Amsterdam). 
Zijn er mensen die haar team willen versterken?
Kijk op de website www.nachtvandevluchteling.nl.

Nacht van de Vluchteling 2018 / Doperse Lopers
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C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 mei 2018
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).
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I N  D I T  AM ST E R DAM  M E I  2 0 1 8 – 1 1

Agenda

Mei 2018 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Di 1 mei Gesprekskring o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 14.30 uur

•  Di 1 mei Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Za 5 mei Vrijheidsmaaltijd voor kinderen Singelkerk 12.30 uur

•  Di 8 mei Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Di 8 mei Mennomaal Singelkerk 18.00 uur

•  Di 8 mei 020 11 Tieners Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 9 mei Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 9 mei Zon’shofgroep Zon’shofje 20.00 uur

•  Za 12 mei Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 13 mei Wake Schiphol* Schiphol 14.00 uur

•  Ma 14 mei Zon’shofgroep/20+ Rijpenhof 20.30 uur

•  Di 15 mei Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Wo 16 mei Rondom groep Singelkerk     19.30/20.15  

•  Do 17 mei Open kring Menno Simons: Pooh Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 19 mei Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 22 mei Boeken rond de Bijbel Singelkerk 15.00 uur

•  Di 22 mei Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Za 26 mei Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Do 31 mei Bijbelaars Singelkerk 10.30 uur

•  Za 2 juni GDB 101 jaar; Schoorl Dopers Duin 10.00 uur

• 16/17 juni Nacht van de vluchteling

   *   meer informatie: http://www.schipholwakes.nl

In het voorjaar van 2018 is de Amsterdamse
Singelkerk het toneel van een serie exclusieve
ontmoetingen: Het Dopers Gesprek.
Op dinsdag 22 mei spreekt historicus en publicist
Geerten Waling over het thema ‘Het altaar van
het stemhokje: over de noodzaak van geloven 
in de democratie’.
Aan deze activiteit kunnen maximaal 
30 deelnemers meedoen. Wil je graag in gesprek
met Geerten Waling? Meld je dan nu aan via
secretaris@doopsgezind.nl of 020-6246573.

Het Dopers Gesprek met Geerten Waling



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert
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K E R K D I E N S T E N

                               Singelkerk                                Meerpad                                      Menno Simonshuis   
                                  Centrum 10.30 uur                            Noord 10.15 uur                                   Buitenveldert 10.00 uur        

6 mei                     Ds E.C. Roos                                      Ds G.J.J. van Hiele**

13 mei                     Ds I. Speckmann                                                                                             M. Gerringa
                                                                                                                                                           
20 mei                   Ds E.C. Roos*                                    E.M.L. van Dunné*
Pinksteren

                
27 mei                    Ds E.C. Roos**                                                                                                Ds M.L. van Woerden
                                                                                                                                                           
3 juni                      Ds H. Leegte                                      E.M.L. van Dunné**                            

Singelkerk: * Kom-in-de-kring en Kinderkerk; ** Kom-in-de-kring, Kinderkerk en Tieners.
Noord: * Kinderkerk ** Kinderkerk en Tienertuin.

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied in?

Lied 601, gezongen in de dienst van

Paasmorgen, heeft mij bewogen en ontroerd.

Als leek heb ik niet zozeer stil gestaan bij 

“de Getijden van het Jaar”– Drie dagen van

Pasen. Voor mij geeft deze tekst inspiratie 

en aansporing voor een/iedere nieuwe dag.

Lied van de maand
Gekozen door Dineke Greidanus-Formijne


