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THEMA: WAT IS WAAR 

Tekening: Karen Lammers

De Rijke Bramenplukker
Uit: De sprookjes van Godfried Bomans  Gekozen door Karen Lammers

Vele jaren geleden leefde er in een groot
bos een oude bramenplukker. Zijn vader
en moeder lagen al een halve eeuw aan
de voet van een beuk begraven, doch
dat was de bramenplukker reeds lang
vergeten; hij wist niet eens wat het
scheefgezakte kruis eigenlijk beduidde,
doch achtte het raadzaam, wanneer hij
er ’s nachts langs moest, een omweg te
maken.

Verder woonde er niemand in het bos 
en daarom dacht de bramenplukker 
dat hij alleen op de wereld was. Deze
gedachte deed echter zijn opgewekt-
heid geen schade.
Hij zong luidkeels de vrolijkste liederen,
zonder ophouden, behalve ’s nachts,
want dan moest hij slapen – dat is een
goede verontschuldiging. Maar verder,

verder was er geen vrolijker mens
denkbaar. ‘Zie,’ placht hij ‘s morgens 
te zeggen, ‘die zilveren parels op de
bloemen! Voor wie anders liggen al die
diamanten over het gras gestrooid dan
voor mij? Wat ben ik rijk!’ en als hij door
het woud liep, zuchtte hij: ‘Wat een
hoge gewelven, wat een ruime portalen,
wat een prachtige zuilen! En dat alles
voor één man! Des middags lag hij op
zijn rug naar de wolken te kijken, die 
de wonderlijkste figuren voor hem
maakten. ‘Zie,’ sprak hij dan, ‘een beer!
En daar een winterlandschap! Wie heeft
er zo’n zoldering? Ik word er verlegen
van!’ Maar des avonds was de bramen-
plukker het meest verblijd. Dan ging 
hij onder de laurierboom zitten voor 
zijn huisje en wachtte gespannen. 
En plotseling, als de zon voor het laatst

haar purperen stralen over de heuvels
wierp, begon ver in het woud een fijne
hoge stem te jubelen, zo verrukkelijk
schoon en toch zo eindeloos weemoedig
dat de bramenplukker de tranen in de
ogen schoten. ‘Heerlijk, prachtig!’ riep
hij dan ten leste uit, ‘dank, dank,
onbekende zanger! Wat een muziek!
Wat een geluid! Hoe jammer dat ik
alleen op de wereld ben!’
Doch dat was hij niet; op een avond 
trok een ontdekkingsreiziger door het
woud, duwde de kleine wankele deur
open en stond glimlachend voor de
bramenplukker.
‘Vriend,’ sprak hij, ‘wat eten en een bed,
dat is al. Want ik heb honger en slaap.
Versta je me?’ Doch de bramenplukker
zat doodsbleek op zijn stoel en zweeg.
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de bramenplukker.
Ditmaal was het de reiziger, die
doodsbleek op zijn stoel zat.
‘Man,’ riep hij ten slotte, ‘je bent
schatrijk!’
‘Dat zei ik toch al,’ sprak de
bramenplukker, ‘maar dat is niet alles.
Ik heb nog wel andere dingen.’
‘Noem nog eens wat, kameraad.’
‘Ja,’ hernam de bramenplukker
verlegen, ‘er is zo veel. Daar zijn
bijvoorbeeld de spiegels.’
‘Spiegels?’ vroeg de reiziger gejaagd.
‘Ja,’ vervolgde de bramenplukker op
dezelfde achteloze toon, ‘een paar
duizend, ik heb ze nooit geteld.
Sommige zijn zo groot dat je een dag
nodig hebt om er omheen te lopen.
Ach ja.’
‘Een dag nodig om er om – Vriend,
waar liggen al die schatten?’
‘In mijn huis.’
‘Dat moet een paleis zijn!’ stamelde 
de reiziger.
‘Het is ook een paleis,’ antwoordde 
de bramenplukker glimlachend, ‘ik
heb het zelfs nooit helemaal bekeken,
daarvoor is het te groot. Er zijn
zuilengangen bij waarvan men het
eind niet zien kan; duizenden slanke
kolommen dragen het gewelf. Dat is
een lust om te zien! Doch af en toe
ontmoet men wijde, nog hogere
portalen; het gewelf is daar niet
groen, doch lichtblauw met witte
vlekken.’
‘Mozaïek dus?’ vroeg de reiziger
ademloos.
‘Ik weet niet wat u bedoelt,’ sprak de
bramenplukker.
De reiziger legde het moeilijke woord
uit.
‘O, neen!’ hernam de bramenplukker
lachend, ‘dat is slechts kinderspel! 
Dat zou mij op den duur vervelen;
altijd hetzelfde te bekijken. Nee, hier
bewegen zich de figuren, zij trekken
langzaam en statig voorbij, ja, zij
vervormen zich tot de wonderlijkste
gedaanten: ijsberen,
winterlandschappen, en kabouters met
baarden. Zelfs de kleuren veranderen:
dan is het diepblauw, dan lichtgrijs,
soms beide. Het is heerlijk om te zien:
men wordt er nooit moede van!’
‘Dat is ongelofelijk!’ riep de reiziger,

‘ongelofelijk! En dat alles voor één
man. Maar, maar je moet je toch wel
eens eenzaam gevoelen tussen al die
zuilen, galerijen en spiegels?’
‘O neen!’ sprak de bramenplukker, 
‘er is muziek genoeg, van alle kanten
en de hele dag door.
‘Muziek?’ riep de reiziger, ‘muziek?
Kom, bramenplukker, nu maak je me
wat wijs.’
‘Neen, wezenlijk niet,’ verzekerde 
de bramenplukker, ‘de hele dag door
en telkens nieuwe liederen. Maar 
’s avonds worden de solo’s gezongen.
Daar heb ik een aparte zanger voor. 
U moet morgenavond eens luisteren. 
U blijft toch vannacht hier slapen?’
‘Neen,’ antwoordde de reiziger, zijn 
jas aantrekkend, ‘ik ga onmiddellijk
door. Ik ben ontdekkingsreiziger. Dit
is mijn grootste ontdekking. Ik ga 
het iedereen vertellen.’
‘Dat moet u doen,’ sprak de
bramenplukker, ‘ik heb mij al lang
bezwaard gevoeld er zo heel alleen
van te genieten. Maar blijf toch één
nachtje. Dan zal ik u morgen alles zelf
laten zien en kunt u het nog veel beter
vertellen.’
‘Neen,’ sprak de reiziger, ‘tijd is geld!’
Ik ga onmiddellijk door. Bedankt voor
de ontbijtkoek. Adieu.’ Hij trok de
deur achter zich toe en verdween in 
de nacht. De bramenplukker snelde
naar buiten, doch hij zag niets dan 
een schaduw die tussen de stammen
verdween.
‘Wat jammer,’ mompelde hij, ‘tijd is
geld!’ En hij had zoveel parels mogen
hebben als een mens kan dragen.
Reiziger, reiziger! Kom terug!’
Doch de reiziger hoorde hem niet; hij
sprong over sloten en heggen, zwom
twee rivieren over, trok een donker
woud door en was in de stad.
‘Burgemeester,’ zeide hij, ‘ik heb iets
belangrijks te zeggen.’
‘Wel,’ sprak de burgemeester, ‘dat is
prettig. Ga maar op het stadhuis
staan.’
En de reiziger ging op het stadhuis
staan.
‘Mensen!’ riep hij, ‘willen jullie graag
parels hebben?’
‘Ja zeker!’ riepen de mensen.
‘En voelt er iemand wat voor spiegels,

‘Komaan,’ hernam de reiziger, ‘hier 
is een goudstuk. Dat maakt de tong
wat losser.’
Nu rees de bramenplukker op.
‘Wezen,’ sprak hij moeilijk, ‘ik heb 
uw goud niet nodig. Daarom zweeg 
ik niet. Doch mag ik u eens betasten?’
‘Ga je gang,’ sprak de reiziger, die 
een vrolijk man was.
En de bramenplukker betastte de
reiziger; hij kneep hem in de neus,
draaide zijn hoofd naar alle kanten,
keek aandachtig in de mond en riep
ten slotte: ‘Precies als ik! Precies als ik!
Alles hetzelfde!’ en hij omhelsde hem.
‘Wat ben jij een onnozelaar,’ lachte de
reiziger, zich losmakend, ‘heb je nog
nooit een mens gezien?’
‘Ik ben niet alleen!’ riep de bramen-
plukker, in de handen klappend, ‘ik
ben niet alleen! Precies zulke benen!’
en hij danste rond de tafel.
‘Kom,’ hernam de reiziger, ‘ik heb
honger. Bedwing je een beetje.’
En hij zette zich aan tafel, nam een
bord uit zijn ransel en zette dit met
een veelbetekenende klap voor zich
neer.
‘Welnu,’ zei hij, ‘laat eens wat zien.’
‘Ja, ja!’ riep de bramenplukker, ‘precies
als ik! Juist hetzelfde! ’en hij danste
naar de provisiekast, haalde brood,
worst en ontbijtkoek, en danste met
dit alles om de tafel heen, wel
driemaal. Toen ging hij zitten, haalde
diep adem en zeide: ‘Bedien u.’
De reiziger at zwijgend. Bij elke hap
die hij deed, riep de bramenplukker
verrukt: ‘Precies als ik!’ Dat was in het
begin wat hinderlijk, doch de reiziger
had honger en at glimlachend door.
Ten slotte hief hij het hoofd op; zijn
oog viel op het goudstuk, zoals het
daar lag, op de rand van de tafel.
‘Vriend,’ sprak hij, ‘waarom wilde je
dat goudstuk niet van mij aannemen?’
‘Ik heb het niet nodig,’ antwoordde 
de bramenplukker eenvoudig. ‘Ik heb
diamanten.’
‘Diamanten?’ herhaalde de reiziger,
‘heb jij diamanten? Hoeveel?’
‘Precies weet ik het niet,’ sprak de
bramenplukker peinzend, ‘een paar
grasvelden vol.’
‘Zeg het nog eens.’
‘Een paar grasvelden vol,’ herhaalde 

Vervolg van pagina 1



I N  D I T  AM ST E R DAM  J A N U A R I  2 0 1 9 – 3

zo groot als dit marktplein?’
‘Ja zeker,’ riepen de mensen, ‘geef ze
maar hier!’
‘En is er soms iemand die graag in een
paleis wil wonen met groene zuilen-
gangen en plafonds van beweegbaar
mozaïek?’
‘Dat willen we best!’ riepen de
mensen, ‘waar staat het?’
‘Komt maar mee!’ riep de
ontdekkingsreiziger, ‘loopt maar
precies achter me aan! We hebben
geen tijd te verliezen!’
En zij trokken een donker woud door,
zwommen twee rivieren over,
sprongen over sloten en heggen, en
waren bij de bramenplukker.
‘Bramenplukker!’ riep de reiziger, 
‘hier zijn we.’
‘Wat aardig!’ riep de bramenplukker,
‘u laat er geen gras over groeien, dat
moet ik zeggen. Hemeltje lief, wat
hebt u daar een mensen bij u! Het 
zijn er wel een paar duizend! Wat 
gaat u daarmee beginnen?’
‘Wij komen de parels halen,’ sprak de
burgemeester, naar voren tredend, 
‘en wij gaan in het paleis wonen waar
de zoldering van beweegbaar mozaïek
is en de zuilen van groen smaragd. 
Wij komen luisteren naar de muziek 
en de spiegels moeten we ook
hebben.’
‘Wel, dat is heerlijk!’ riep de
bramenplukker, hem omhelzend, ‘ik
ben zo blij dat jullie het ook
waarderen! Dat jullie inziet hoe mooi
dat alles is! Welkom, welkom!
Ontbijtkoek heb ik niet zoveel, maar
wel goed brood en fris water.’
‘Wij moeten geen ontbijtkoek,’ sprak
de burgemeester langzaam, ‘wij
moeten parels.’
‘Dat krijgen jullie!’ riep de
bramenplukker, ‘zoveel als je dragen
kunt. Wacht tot morgen!’
‘Kan het niet vanavond?’ vroeg de
burgemeester bezorgd, ‘tijd is geld!’
‘Neen,’ hernam de bramenplukker
hoofdschuddend, ‘nu is het donker. 
En in het donker ziet men de parels
niet. Maar morgenochtend vroeg zult
u eens wat zien! Gaan jullie nu wat
slapen, we hebben alle tijd.’
‘Goed,’ sprak de burgemeester, 
‘slapen, mannen! We hebben alle tijd!’

De volgende morgen lagen de velden
glinsterend en flikkerend onder de
rode hemel; aan elke grashalm, ook 
de kleinste, hingen prachtige, zilveren
diamanten, en toen de zon opging,
veranderden deze in topazen,
smaragden en blauwe saffieren,
stralend van licht, flonkerend van
zuiverheid, schitterender dan aardse
juwelen. En daartussen stonden de
mensen en spraken over de parels die
nu weldra gevonden zouden worden,
hele grasvelden vol. Werd nu de
bramenplukker maar wakker; zij
hielden de ogen strak gevestigd op 
de kleine deur.
Eindelijk ging zij open; de
bramenplukker trad naar buiten en
schouwde zwijgend over de velden;
zijn ogen stonden vol tranen. ‘Jullie
treffen het wel,’ sprak hij zachtjes.
‘Wat zegt ie?’ mompelde de
burgemeester.
‘Ik zeg: jullie treffen het wel,’ hernam
de bramenplukker glimlachend, 
‘zoveel parels liggen er anders nooit.’
‘Ik zie geen parels,’ sprak de
burgemeester.
‘Zien jullie geen parels?’ vroeg de
bramenplukker verbaasd.
‘Wij zien niets,’ riepen de mensen, 
‘wij zien helemaal niets.’
De bramenplukker sloeg de handen 
in elkaar. ‘Wat hebben jullie slechte
ogen!’ riep hij uit, ‘kijk om je heen! 
Zie je het niet?’
‘Dat is dauw,’ sprak de burgemeester
boos.
‘Dat – dat wist ik niet,’ stamelde de
bramenplukker, ‘ik dacht –‘
‘Waar zijn de zuilengangen?’ vroeg 
de burgemeester kort.
‘Daar,’ fluisterde de bramenplukker.
‘Dat zijn bomen,’ antwoordde de
burgemeester, ‘waar is het mozaïek?’
‘Daar,’ sprak de bramenplukker.
De burgemeester hief de ogen naar 
de purperen hemel.
‘Dat is lucht,’ zeide hij, ‘gewoon lucht.
Waar zijn de spiegels?’
De bramenplukker wees zwijgend in
de verte.
‘Dat zijn vijvers,’ sprak de
burgemeester, ‘waar is de muziek?’
De bramenplukker stak de wijsvinger
op; de burgemeester luisterde. Toen

richtte hij zich op en sprak met een
bittere glimlach: ‘Dat is een
nachtegaal, onnozele! Een simpele
nachtegaal! Wij zijn bedrogen.’
‘Maar ik heb toch precies verteld 
zoals het is!’ riep de bramenplukker, 
‘ik heb toch precies…’
‘Hang hem op!’ riepen de mensen,
‘hang hem toch op!’
En toen ’s avonds de nachtegaal zijn
trillend lied begon, was er niemand
om te luisteren. Want de
bramenplukker hing juist een tak
lager, dood.
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Feitenkennis
Door Ineke Voncken 

1.  Hoeveel meisjes in de lage-inkomens-        
    landen maken de basisschool af?
a     20 procent
b     40 procent
c     60 procent

2.  De afgelopen 20 jaar is het deel van 
    de wereldbevolking dat in extreme 
    armoede leeft…
a     bijna verdubbeld
b     ongeveer gelijk gebleven
c     bijna gehalveerd
    
3. Wat is nu de gemiddelde 
    levensverwachting in de wereld?
a     50 jaar
b     60 jaar
c     70 jaar

4. Hoe is de afgelopen 100 jaar het 
    aantal mensen dat per jaar omkomt 
    door natuurrampen veranderd?
a     Meer dan verdubbeld
b     Ongeveer hetzelfde gebleven
c     Afgenomen tot minder dan de helft

5. Hoeveel eenjarige kinderen in de wereld 
    zijn nu ingeënt tegen een ziekte?
a     20 procent
b     50 procent
c     80 procent

6. Wereldwijd hebben dertigjarige mannen 
    gemiddeld 10 jaar op school gezeten. 
    Hoeveel jaar hebben vrouwen van die 
    leeftijd gemiddeld op school gezeten?
a     9 jaar
b     6 jaar
c     3 jaar

    De juiste antwoorden zijn: 
    1 = c   2 = c   3 = c   4 = c   5 = c   6 = a.
    Had u ze allemaal goed? Bravo! U bent 
    een uitzondering. Want vrijwel iedereen 
    scoort ronduit slecht op deze vragen, 
    van de gemiddelde ‘man in de straat’ 
    tot nobelprijswinnaars.

Waarom is feitenkennis belangrijk? 
Een GPS zonder juiste data is waarde-
loos. Beleidsbeslissingen moeten op 
juiste data gebaseerd zijn.
Hans Rosling* was een Zweedse arts en
hoogleraar Internationale Gezondheid.
Toen de hij zijn eerste colleges Inter-
nationale Gezondheid gaf, ontdekte hij
dat zijn studenten geen actuele kennis
over de wereld hadden. Hij onderzocht
dit en kwam erachter dat niet alleen zij,
maar ook beleidsmakers, journalisten,
zakenlieden en anderen zich baseerden
op onjuiste informatie. Hij deed verder
onderzoek. De antwoorden wijzen
systematisch op een dramatisch en
negatief wereldbeeld bij de meerderheid
van de ondervraagden: oorlog, geweld,
natuur- of door de mens veroorzaakte
rampen, corruptie. Het gaat slecht en 
het lijkt alsof het alleen maar slechter
gaat. Rijken worden rijker, armen 
worden armer. Dat is ons wereldbeeld.
Hij legt de oorzaak bij de manier 
waarop onze hersenen werken. 
Ons snel denkende brein en onze
voorliefde voor drama veroorzaken 
deze misvattingen. Natuurlijk zijn er
echte zorgen, maar we moeten ons
richten op de feiten. 

Rosling beschrijft tien van onze 
instincten die zorgen dat we anders 
naar de feiten kijken dan ze werkelijk
zijn. Hier worden er vijf uitgelicht:

1 – Het kloofinstinct
We denken graag in tegenstellingen:
rijk/arm, wij/zij. Wat blijkt: er zijn nog altijd 
heel arme mensen, 1 miljard, die leven van
$1 per dag en de rijksten, ook 1 miljard, 
die leven van $ 32 of meer per dag. Maar 
we denken niet zo gauw aan de 5 miljard
die daartussen zitten. Dit is de opkomende
middenklasse in de niet-westerse econo-
mieën die zich snel verbetert. 

2 – Het negativiteitsinstinct
De neiging om eerder het slechte te zien 
dan het goede. ‘Goed nieuws is geen
nieuws’. Wij willen zelf het drama lezen/
voelen. Ook willen we pas zeggen dat iets
goed gaat als het op alle fronten goed gaat. 

3 – Het angstinstinct
Geen mens heeft genoeg geestelijke capa-
citeit om alle informatie om hem heen 
in zich op te nemen. Hij moet selecteren 
en doet dat – onbewust – op angstaan-
jagende informatie. Dat komt uit de tijd 
van onze voorouders die bedacht moesten
zijn levensbedreigende gevaren.

4 – Het grootte-instinct
We schrikken van grote getallen. Maar 
als je ze bekijkt in relatie tot andere
gegevens, kan het beeld heel anders zijn: 
4,2 mln baby’s stierven in 2016 in hun 
eerste levensjaar, een afgrijselijk aantal.
Maar: 14,4 mln baby’s stierven er in 1950.  
Kijk je naar het aantal geboortes, dan ziet

Hoe is het gesteld met uw feitenkennis 
over de wereld waarin wij leven? 

Hans Rosling,
Feitenkennis. 

Spectrum, 2018. 
ISBN 9789000351220. 

344 p. € 22,50 



Level 1
1 miljard mensen
$ 1 per dag

-   water uit moddergat
-   brandhout sprokkelen 
-   zelf voedsel verbouwen 
-   geen medische hulp

NB:
-   Bij begin mensheid:
  iedereen op level 1
-   200 jr geleden: 
   85% wereldbevolking
-   In 1966 nog 50%
-   In 1997 ca 25%
-   In 2017 13% 

Gemiddelde gezinsgrootte bij level 1 = 5 kinderen (water halen, meewerken op land, verlies kind, oude dag)
Gemiddelde gezinsgrootte bij level 2, 3 en 4 = 2 kinderen
Zodra men de grootste armoede ontgroeit, is het niet meer nodig kinderen te hebben voor arbeid en verlies van kinderen. 

Level 4
1 miljard mensen 
>$ 32 per dag

-   w/k water 
-   >12 jaar onderwijs
-   huishoudelijke hulp-
   middelen
-   vakanties
-   uit eten
-   $ 3 per dag meer of 
   minder maakt geen/
   nauwelijks verschil

Level 3
2 miljard mensen
$ 16 per dag

-   waterleiding
-   gas
-   vervoer
-   werk buitenshuis
-   medische kosten blijven 
   risico
-   misschien wel eens 
   dagje uit

NB:
tot 1960: vrijwel iedereen 
in West-Europa en Noord-
Amerika op niveau 2 of 3.

Level 2
3 miljard mensen
$ 4 per dag (= 4x level 1) 

-   nog wel water halen
-   voedsel kopen
-   iets reserveren voor 
   aankopen (fiets bijv.)
-   (onbetrouwbare) electriciteit
-   werk buitenshuis
-   medische kosten risico 
-   groot risico terug te vallen 
   naar level 1

NB:
tot 1960: vrijwel iedereen 
in West-Europa en Noord-
Amerika op niveau 2 of 3.
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het er nog ‘mooier’ uit: In 1950 was op 
97 miljoen geboortes het aantal in het
eerste jaar overleden baby’s 14,4 miljoen,
dat is 15%. Maar in 2016 was op 141
miljoen geboortes het aantal overleden
baby’s 4,2 miljoen, dat is 3%. Dus: een
enorme verbetering! Vergelijk cijfers!

5 – Het lotsinstinct
We hebben de neiging te denken dat
mensen, landen, religies, culturen
constant zijn, omdat verandering lang-
zaam gaat. ‘Het wordt nooit iets met
Afrika’. Langzame veranderingen groeien
op termijn uit tot grote veranderingen. 
Kun je 30 of 60 jaar terugkijken, doe dat
eens en je ziet de enorme verschillen. 
Lees het boek: Feitenkennis van Hans
Rosling. Het heeft mijn ogen geopend
voor zo veel dat wèl goed gaat in de
wereld. Een mooie gedachte toch bij 
het begin van een nieuw jaar, vol
onzekerheden?

Kijk vooral dit filmpje waarin Rosling 
de groei van de wereld in de afgelopen 
200 jaar laat zien: https://www.youtube.
com/watch?v=Z8t4k0Q8e8Y

* Rosling was adviseur van de Wereld-
gezondheidsorganisatie en UNICEF, 
en medeoprichter van Gapminder
Foundation, die zich ten doel stelt
ernstige onwetendheid te bestrijden 
met een op feiten gebaseerd beeld 

van de wereld. Daarnaast presen-
teerde hij wetenschappelijke
documentaires op de BBC, gaf hij 
een van de best bekeken TED Talks, 
en behoorde tot ‘the 100 most
influential people’ volgens Time
Magazine. Hij overleed in 2017 
op 68-jarige leeftijd en wijdde 
de laatste jaren van zijn leven 
aan het schrijven van het boek
Feitenkennis.

Vier inkomensniveaus
De wereldbevolking in 2017 in miljarden mensen op verschillende welstandsniveaus
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In het novembernummer 2018 van 
Down to earth, het maandblad van
Milieudefensie, wordt aandacht besteed
aan een aantal superfoods, ook in
verband met de gezondheid van 
het milieu. De titel van het artikel: 
6x Superfoods; Durf jij ze nog te eten?

Rauwe cacaonibs: gedroogde stukjes
cacaoboon. Er is geen bewijs voor dat
rauwe cacao beter is voor de gezondheid
dan verhitte, verwerkte cacao. In cacoa-
producerende landen wordt veel bos
gekapt voor de plantages. Let dus op 
het Fairtrade-keurmerk.
Voedselkilometers: 6.400 (Ghana) tot
14.200 (Papua Nieuw Guinea).

Gojibessen: deze worden veel gebruikt
in de Chinese traditionele geneeskunde.
Er is geen bewijs voor dat deze bessen
gezonder zijn dan andere soorten. 
De meeste Gojibessen uit de winkel
bevatten veel pesticiden. In eigen tuin
gekweekt bevatten ze snel een giftige
stof uit de nachtschadefamilie omdat 
het in Nederland niet warm genoeg is.
Voedselkilometers: 7.820 (China).

Avocado: gezond. Verschillende nadelen,
afhankelijk van het teeltgebied: de
bomen slurpen water, veel pesticiden. 
De toenemende vraag naar avocado’s
zorgt wel voor verbetering van de
arbeidsomstandigheden van de kwekers.
Kies voor biologisch geteeld of Fair Trade. 
Voedselkilometers: 10.530 (Peru).

Quinoa: hoog eiwitgehalte en daardoor
uitkomst voor vegetariërs; glutenvrij. In
Peru en Bolivia was het armeluisvoedsel;
nu het wordt uitgevoerd naar westerse
landen is het voor de lokale bevolking
onbetaalbaar geworden. Door intensieve
teelt ontstaat erosie. 
Voedselkilometers: 10.530 (Peru).

Roze himalayazout: roze kleur door
roestige ijzerdeeltjes. Wordt gewonnen 
in zoutmijnen in Pakistan met slechte
arbeidsomstandigheden. Een niet-
hernieuwbare grondstof.
Voedselkilometers: 5.680 (Pakistan).

Kale: Amerikaanse naam voor boeren-
kool. Boerenkool milieuvriendelijk; 
groeit op koude grond – geen kas nodig.
Poeders en pillen gefabriceerd door
vriesdrogen, wat veel energie kost.
Voedselkilometers: 0 tot 280 (Nederland). 

Feiten over voedsel  
Door Mieke Krebber

‘Superfoods top 10: deze moet je uitproberen’ roept een website 
je toe. Op internet valt veel te lezen over de fantastische effecten
die de superfoods hebben op jouw gezondheid. 

Inspiratietekst
van Kathleen
Ferrier
Moge God je zegenen met onte-
vredenheid over gemakkelijke
antwoorden, halve waarheden en
oppervlakkige relaties opdat jij
onverschrokken de waarheid mag
zoeken vanuit de liefde diep in 
je hart.

Moge God je zegenen met woede
over onrechtvaardigheid, onder-
drukking en uitbuiting van mensen
opdat jij onophoudelijk mag
werken aan rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede voor allen.

Moge God je zegenen met tranen
die vloeien met hen die lijden aan
pijn en afwijzing, honger en oorlog
of het verlies van een geliefde
opdat jij je hand mag uitsteken 
en hun pijn in vreugde mag
veranderen.

En moge God je zegenen met
genoeg dwaasheid om te geloven
dat jij een verschil kan maken in
deze wereld opdat jij kan doen 
wat anderen voor onmogelijk
houden om rechtvaardigheid 
en vriendelijkheid te brengen, 
voor allen.

Ferriers inspiratietekst is de zegen
die uitgesproken is ter gelegenheid
van 70 jaar Wereldraad van Kerken,
met daarin de passage: ‘moge God
je zegenen met genoeg dwaasheid
om te geloven dat jij een verschil
kan maken in deze wereld’.
Daarover zei zij als afsluiting van
een interview door Annemiek
Schrijver in het programma 
De Verwondering op 4 november
2018: ‘Ik bén die dwaas!’
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Nepnieuws en informatie-
verloedering 
Door Lútsen Kooistra

Sinds het optreden van Trump is ‘waar-
heid’ in de media een actueel begrip.
|De halve waarheden, de misleidende
‘feiten’ of de pertinente leugens van 
de Amerikaanse president openden de
ogen voor het bestaan van nepnieuws.
Plotseling realiseren we ons dat, en hoe
sociale media, populaire bladen en
televisie- en radioprogramma’s de
‘feiten’ verdraaien, feiten kunnen
verzinnen en beweringen kunnen
doorgeven die nergens op zijn geba-
seerd. En die een voedingsbodem
kunnen vormen voor oppervlakkige
opvattingen, voor angsten, wantrou-
wen, verwarring en onzekerheid.

De omvang van nepnieuws of desinfor-
matie is groot en de werking ernstig.
Wie en wat kunnen we nog vertrou-
wen? De overheid rekent het tot haar
verantwoordelijkheid mensen te waar-
schuwen voor het verschijnsel en komt
met een bewustwordingscampagne. 
De aankondiging daarvan door minister
Kajsa Ollongren kwam vlak voor het
begin van de campagnes voor de
verkiezing van Provinciale Staten in
maart en duurt tot het einde van de
verkiezingscampagnes voor de verkiezin-
gen van het Europees Parlement in 
mei 2019. De timing geeft aan hoe het
kabinet zorgen heeft over beïnvloeding
van de verkiezingen, vooral die voor het
Europees Parlement. De bezorgdheid en
het gedoe in ons land over het veilig
kunnen stemmen – met het potlood 
of via de computer – zijn kinderspel 
vergeleken met de mogelijke beïn-
vloeding door de inzet van trollen en
andere instrumenten in de verkiezings-
campagnes. Of het kabinetsbeleid
positieve effecten heeft moet nog
blijken, maar in ieder geval leidt dat
beleid tot alertheid en bewustzijn.

Centraal in de strijd tegen nepnieuws
zijn de begrippen ‘feiten’ en ‘waarheid.’
Trump neemt het beide niet zo nauw, 

in tegendeel. Hij zet ‘feiten’ naar zijn
hand en presenteert de leugen als
‘waarheid’. Een en ander is zo duidelijk
en opportuun dat het gevaar dreigt dat
‘subtielere’ vormen van misleiding niet
worden opgemerkt. Gerespecteerde
politici maken er graag gebruik van,
vaak kritiekloos in media verspreid. 
Een voorbeeld: CDA-voorman Buma 
was een van de eersten die preludeerde
op het gevaar van gele hesjes uit woede
wegens hogere tarieven voor energie, 
in het kader van de transitie naar
duurzame energie. Politici van andere
partijen vrezen dat Buma de onvrede 
en woede over die tarieven kaapt voor
eigen, electoraal, gewin. Dat is de
achtergrond van de overeenstemming
over de komende energietoeslag voor
mensen met een smalle beurs.

Buma en veel andere politici melden
niet dat zonder hard ingrijpen de kosten
van klimaatsverandering tot onwaar-
schijnlijke hoogte zullen stijgen. Denk,
bijvoorbeeld, aan de kosten van grote
dijkverhogingen die – misschien –
overstromingen kunnen voorkomen. 
Of denk aan de lagere opbrengsten 
in de landbouw door grote droogte.
Deze en andere kosten zijn een
veelvoud van de tariefsverhoging voor
energie. En wie moeten die gigantische
kosten opbrengen? Precies, ook de
mensen die Buma probeert te paaien
met zijn ‘verontrusting’ over hogere
energielasten en die op zijn begrip
kunnen rekenen voor de woede over 
die hogere lasten. Buma c.s. verspreidt
nepnieuws. Niet door wat hij zegt, maar
door wat hij níet zegt. 

Nepnieuws, desinformatie en al die
onwaarachtige vormen van nieuws,
opvattingen en meningen beperken zich
niet tot een gevaarlijk sujet als Trump 
of tot de inzet van het kwaadaardige
Rusland. De kwaal is veel omvattender
en de verschijningsvormen zijn veel

subtieler dan de grove middelen die
Trump en anderen inzetten. Zo hebben
ook ‘fatsoenlijke’ media een aandeel 
in wat genoemd kan worden de ver-
loedering van de informatie-cultuur.
Bijvoorbeeld door nieuws, informatie te
versmallen tot ‘weetjes:’ nieuwsflitsen 
die nietszeggend zijn, omdat ze geen
betekenis krijgen van context of perspec-
tief. Of door zo maar mensen hun
‘mening’ te laten geven en ruimte te
geven aan mensen om hun ‘gevoel’ over
een onderwerp te uiten. De informatieve
waarde van dergelijk ‘nieuws’ is nul.
Intussen vindt er een erosie plaats van 
de betekenis van informatie van mensen
die ergens verstand van hebben en feiten
in context kunnen plaatsen. Nieuws 
wordt onderdeel van een format voor
entertainment. Zulk nieuws is net zo
gevaarlijk als nepnieuws; bij nieuws
als entertainment worden mensen
betekenissen onthouden en dus ‘dom’
gehouden, en bij nepnieuws worden
mensen misleid.

Lútsen Kooistra is journalist.
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“Hier in de buurt word ik soms aange-
sproken met wijkdominee”, zegt Hans
Fronczek (71), die af en toe voorgaat op
het Meerpad. “Wij wonen in Roosendaal
in Kalsdonk, een multiculti wijk, een
zogenaamde Vogelaarwijk. Hier zijn 
heel veel eenzamen, met armoede, stille 
prostitutie, schuldenproblematiek, laag-
geletterden, analfabeten zelfs. Kortom,
een grote groep mensen leven en wonen
in de periferie van de samenleving.
Kalsdonk telt ongeveer 3.000 zielen.

Het evenwicht tussen autochtonen en
allochtonen verandert. De mensen uit 
de eerste groep voelen zich niet meer
gekend in de eigen wijk. Ze hebben 
geen contact met de nieuwe buren die
een andere taal spreken. ‘Wijkdominee,
zeggen ze dan, doe er eens wat aan.’ 
Ik probeer met die personen contact te
maken. Ik loop vaak door de wijk en
spreek soms met iemand die ik op straat
tegenkom. Vaak gaat het over het 
gevoel van onveiligheid en onzekerheid.
Is er nog bereidheid om naar de ander 
te luisteren, elkaar te ontmoeten. 
Dat moeten de mensen veel meer doen.

Daar hebben mensen behoefte aan. 
Ze willen gezien en gehoord worden.

Sinds anderhalf jaar spreek ik maandelijks
in het wijkcentrum. Het zijn korte
overdenkingen met als thema leeftocht.
De kunst van het leven. Dan spreek ik
ook over eenzaamheid, over angst, over
bezieling en verbondenheid, in feite alle
onderwerpen die met ons te maken
hebben. Maar ook over kracht; hoe sta ik
in het leven; hoe is de dag van morgen.

De groep, aanvankelijk dertien, veertien
personen, nu omstreeks 35, drinkt eerst
koffie, speelt vervolgens bingo waarna 
ik vijf à zes minuten aan het woord kom.
Opnieuw bingo en daarna afsluiting met
soep en een broodje. Zo ben ik ‘de wijk-
dominee’ geworden. Voor het wijkblad
schrijf ik ook kleine overpeinzingen. 
Voor alle duidelijkheid: ik doe dit geheel
pro Deo.

Soms vragen mensen mij of ze bij mij
kunnen biechten. Daarom ben ik op zoek
naar een ruimte voor wat ik noem een
pastorale winkel, waar plaats is voor

Hier in de buurt spreken ze
mij aan met ‘wijkdominee’
Door Dirk Visser 

kleine vieringen, gesprekken, in stilte bij 
elkaar zitten, ontmoetingen. Uitgangspunt van
zo’n centrum is dat we naar elkaar omzien.

In mijn werkzame leven – eerst als maat-
schappelijk werker bij een crisisinterventie-
team in Alkmaar, vervolgens bij de Sociale
Dienst Alkmaar en ten slotte als loopbaan-
adviseur – was omzien naar elkaar heel
belangrijk. En ook: je mag er zijn. Dat heb 
ik sterk in me, mensen binden. Als loop-
baanadviseur kijk je naar de totale mens. 
Wat kunnen ze, welke talenten hebben ze, 
wat vinden ze lastig, waar zijn ze goed in?

Ik vroeg hun altijd een boekje mee te 
nemen en op te schrijven wat ze onderweg
tegenkwamen. Wat zie je? Zo ervaren ze 
meer en meer om te kijken naar de wereld 
om zich heen, zien wat er gebeurt. Voor mij
was het altijd omzien naar elkaar. Wie ben 
je, wat zou je willen, hoe kijk je naar de
wereld. Ik testte de mensen. Dat rapport
besprak ik dan met de kandidaat en zijn of
haar werkgever. Soms waren ze verrast dat ik
uit het niets zo’n rapport voor elkaar kreeg.
Dan zei ik: Ik licht een stukje van je hersenen
op en kijk wat er in je hoofd speelt.

Hans Fronczek:

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 Hans Fronczek.
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Een jaar voordat ik in 2012 met pensioen
ging, ben ik begonnen met de doperse
cursus. Ik wilde meer weten over de
doopsgezinde wereld, de doperse
geschiedenis en theologie, over het
Doperdom. Die cursus duurde vier jaar.
Toen ons klasje (zeven personen) klaar 
was, waren er vier die tegen elkaar zeiden:
We missen diepgang. Zullen wij beginnen
met een kroonjaar? We hebben gesprekken
gevoerd met de crème de la crème van 
het Seminarie. Er werd een lesprogramma
samengesteld, geënt op de Bijbel, eigenlijk
heel theologisch. Alle docenten waren
bereid mee te doen. Nu is het kroonjaar
een vast onderdeel van de cursus.

Bij de rector van het Seminarie, ds. Alex
Noord, heb ik wel eens een balletje opge-
worpen om meer aandacht te besteden 
aan pastoraal werk. Veel lekepredikers
zouden dolgraag willen zien dat zij een
predikant naast zich krijgen die hen kan
helpen bij de exegese. Zelf ben ik door de
doperse cursus een jaar of zes, zeven
geleden in contact gekomen met een PKN-
predikant, Marije Bijleveld, die pastoraal
werker in de Doopsgezinde Gemeente
Zuid-Limburg is. Zij is voor mij van
onschatbare waarde. Zij leert mij de
achtergronden van de Bijbelteksten.

Mijn toekomstvisie voor de doopsgezinden
is dat lekepredikers huiskamerbijeen-
komsten zullen gaan doen. Ik vergelijk dat
met de vroege dopers, toen Menno Simons
ook zulke bijeenkomsten hield. De mensen
willen andere vieringen. In de pastorale
winkel, als die er in Kalsdonk komt, wil ik
deze dingen doen: de deur moet altijd
openstaan.

Het doopsgezinde heeft altijd al in me
gezeten. Mijn moeder was doopsgezind. 
Ik heb in 1971 belijdenis gedaan. Het
tegendraadse van doopsgezinden heeft 
mij het meest aangesproken. En ook met
open ogen en een luisterend oor open
staan voor mensen in nood. Jezus is voor
mij de essentie van het geloof.

Volgens mij is het tijd voor messiaans vuur.
We zitten als doopsgezinden te veelin ons
hokje. We moeten de straat op, de ramen 
en deuren open zetten. Dat is absoluut
nodig. Nog even over mezelf. Ik ben in
1947 geboren in de Haarlemmermeerstraat

in Amsterdam. Mijn vader, die boordwerk-
tuigkundig ingenieur bij de KLM was, 
kwam twee jaar later bij een vliegramp bij 
Bombay om. Hij zou een dag eerder uit 
Djakarta terug naar Amsterdam vliegen, 
maar hij liet een zieke collega voorgaan. 
‘Ik ga morgen wel.’ Extra pijnlijk was dat 
hij op het punt stond om op het KLM-
kantoor in New York te gaan werken.

Mijn moeder stortte in. Het leven was 
voor haar voorbij. Vaak was het duister in 
de kamer. Zij was troosteloos, heel triest. 
Dat heb ik heel lang met me meegedragen. 
Pas later fleurde ze op. In de jaren ‘60
heeft ze in de kerkenraad van de VDGA 
gezeten. Ook nam ze in 1962 deel aan het 
Doopsgezind Wereldcongres in Kitchener, 
Canada. Daar leerde ze ds. S.M.A. Daalder 
uit Haarlem kennen met wie ze is gaan 
samenwonen. Toen ik op een zondag-
middag hen eens bezocht in mijn militaire 
kleren – ik was dienstplichtig soldaat bij 
de Verbindingstroepen – zat toevallig ds. 
Frits Kuiper daar, een principieel pacifist. 
Hij vond het maar niets dat ik in het leger 
zat. In ieder geval mocht ik van hem 
geen geweer aanraken.

Mijn weg naar het geloof was overigens 
een moeizame. Grappig, want als jongen 
op de lagere school noemden ze mij de 
dominee. Ik bemiddelde toen reeds als 
er ruzie was. In 1972 heb ik belijdenis 
gedaan bij ds. F.R. van der Meulen. Ik stond 
niet achter mijn belijdenis. Toen was ik niet 
echt aangeraakt door het geloof. Wel ging 
ik, toen ik jonger was, met mijn moeder 
mee naar de diensten op het Meerpad. 
In dat kerkje voelde ik een onverklaarbare 
rust over me heen komen. De ossenbloed-
rode vloer sprak me aan, de koster gaf me

altijd een glas limonade, de organist ging
spelen. Ik zat altijd achteraan wat ik
trouwens het liefste doe. Toen al kwam 
de gedachte bij me op: Ik zou hier 
wel eens op de kansel willen staan.

Ruim zestig jaar later fietste ik met mijn
zoon en dochter door Noord. Voor het
Meerpadkerkje bleven we stilstaan. 
Toevallig kwam ds. Tom Rijken langs die
vroeg wat we kwamen doen. Hij nodigde
ons uit naar binnen. Ik vond het fantastisch
daar. Er was niets veranderd. De vloer was
nog steeds rood. Mijn dochter zei tegen
Tom: Pa volgt de doperse cursus en wil hier
wel eens preken. – Dat is goed, zei Tom.
Afgelopen zomer ging ik voor de vierde 
keer voor in Noord. Verder preek ik in Koog
aan de Zaan en in mijn eigen gemeente 
in Dordrecht.

Verder ben ik vrijwillig actief bij Sensoor. 
Dat is de landelijke luisterlijn. Sinds een 
jaar houd ik chatdiensten met jongeren.
Drieënhalf uur per week ben ik via de laptop
verbonden met een chatter. Jongeren, jonge
moeders, jonge vrouwen melden zich en
vertellen hun verhaal. Het zijn mensen met
gedragsproblemen, incestervaringen,
huiselijk geweld, seksuele problemen etc. 
Ik ervaar die chatgesprekken als een vorm
van pastorale zorg.

De Fronczeks komen uit Polen. Mijn over-
grootvader, een zeeman, viel in Amsterdam
voor een Friezin en zij viel voor hem. Uit
mijn eerste huwelijk heb ik twee kinderen. 
Ik ben later opnieuw getrouwd en wel met
Marieloes Reek, die beeldend kunstenares 
is. Zij heeft een dochter. Altijd zeggen we
tegen elkaar: We hebben drie kinderen 
en inmiddels vier kleinkinderen.”
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Het monster blijkt een jongetje met
een vissenstaart, zoon van een zeeman,
de Admiraal, en een zeemeermin.
Lampje en ‘Vis’ (Edward) vinden elkaar.
Edward leert Lampje lezen en Lampje
vertelt Edward, die zijn torenkamer
nooit is uit geweest, hoe de wereld 
er buiten uit ziet. Lampje en Edward
hebben met elkaar gemeen dat ze 
geen moeder hebben en een moeizame
relatie hebben met hun vader, van wie
ze desalniettemin houden.

Het boek is beurtelings realistisch en
vervreemdend. Er is een duidelijke 
lijn naar het sprookje “De Kleine
Zeemeermin” van Andersen en ook
Lampje doet sprookjesachtig en
magisch aan. Daarentegen is het
verhaal in een modernere wereld
gesitueerd waardoor de magie weer
realistisch wordt. De personages
hebben allemaal een gelaagdheid 
zoals je die in het dagelijks leven ook
hebt waardoor je je gemakkelijk kan
inleven. Het is te merken dat Annet
Schaap in beelden denkt, want met
haar woorden weet ze een wereld te
scheppen in beeldende, bijna filmische
scenes zonder dat het overdadig 
wordt. Wanneer Lampje ten einde raad
is, is ze ‘moe van het tegen de wereld
aan duwen’. Haar vader spreekt de
prachtige woorden: ‘Schuld is een rot 
ei dat heen en weer gegooid wordt.
Niemand wil de smurrie over zich 
heen krijgen’.

Er zit een duidelijke moraal in het
boek, zonder dat het zoetsappig wordt.
Het thema is vrijheid die volgt uit
zelfacceptatie en het vinden van je
lotsbestemming. Omdat Lampje dapper
en tegen de stroom in haar gevoel
volgt komt (bijna) alles goed, maar
door de gelaagdheid doet ook dit niet
zoetsappig aan.

Lampje is geschikt om te lezen vanaf 
9-10 jaar, maar ook heel geschikt voor
volwassenen. Wij hebben het de grote
jongens voorgelezen toen ze net acht
waren, maar bij voorlezen kan je iets
meer toelichting geven bij de
spannende stukken.

Annet Schaap, Lampje. Singel
Uitgeverijen, 2017. 328 p.
ISBN 9789045120379. €16,99. 

Het meest indrukwekkende kinderboek
dat ik de laatste tijd las is Lampje. Ik was
niet de enige die onder de indruk was,
want Annet Schaap won het afgelopen
jaar de drie belangrijkste kinderlitera-
tuurprijzen: de Nienke van Hichtumprijs,
de Woutertje Pietersenprijs en ten slotte
de Gouden Griffel. Dat is een hele
prestatie voor een debutant, want
hoewel Annet Schaap al jaren in de
kinderboekenwereld werkt als illustrator
was dit haar eerste boek als auteur. 
Ze heeft niet het veilige pad gekozen
door te debuteren met een prenten-
boek met tekst, maar meteen een flinke 
pil geschreven voor grotere kinderen,
die ook een absolute aanrader is voor
volwassenen.

Lampje gaat over de dochter van een
vuurtorenwachter, Emilia, die eigenlijk
door iedereen Lampje genoemd wordt.
Samen met haar vader woont zij in een
vuurtoren op een schiereiland dat ‘als
een losse tand aan een draadje’ vastzit
aan het vasteland. Lampje moet elke
avond het licht in de vuurtoren aan-
steken. Het begint meteen spannend 
als ze de lucifers vergeet terwijl het
begint te stormen. Daardoor loopt een
schip op de klippen en dat ontketent
een serie van gebeurtenissen, waardoor
Lampje uit huis geplaatst wordt en
wordt onder gebracht in het Zwarte
Huis om daar als dienstmeid te werken,
waar in de toren een monster zou
wonen. 

Licht in de duisternis
Lampje van Annet Schaap
Door Albertine Wendte-Voncken
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In het ziekenhuis opgenomen
Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van 
uzelf, familie, vrienden en leden ons een opname laten
weten? Wij zullen de opgave dan doorgeven aan de 
desbetreffende bezoekster. Mieke Hoogvliet,
mieke.hoogvliet@gmail.com 06-533 804 45, 
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.

Zondagse Singelkerkbloemen
De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan,
worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke 
tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben.
Wilt u de namen door geven aan: Mieke Hoogvliet, 
06-533 804 45, mieke.hoogvliet@gmail.com of Martina 
Simons tel. (020) 662 19 34.

Mennomaal
Op dinsdag 8 januari is iedereen welkom op 
het Mennomaal. Singelkerk, Singel 452. tel. 623 45 88.
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en toetje: 
De Spaanse missieposten in Californië.
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch. 
Kosten: € 5 per maaltijd. Opgave en informatie via 
Ina Drukker (642 34 64) of Mieke Krebber (673 19 26).

De plaatsen van de verhalen
Een reis naar Israël; heilig land voor joden, 
christenen en moslims. 

We bezoeken plaatsen van verhalen uit de Bijbel,
Thora en Koran.

10-daagse reis 29 oktober – 7 november 2019
De reissom is €1.852.
Inclusief: Vliegticket directe vlucht met El Al, vervoer
in Israël, entrees, logies, ontbijt, lunches en diners en
fooien. Exclusief: 2x diner in Bethlehem, persoonlijke
uitgaven en verzekeringen. De reis is georganiseerd 
in samenwerking met DrieTour.

Opgave: vóór 1 juli 2019 
Of de reis door gaat hangt af van het aantal 
deelnemers (minimaal 20) en de situatie in het land
(bij een negatief reisadvies gaat de reis niet door). 
Informatie en opgave: Rimke van der Veer, e-mail:
Rimke.vanderVeer@VDGA.nl

OrgelExtra – 20 januari
‘Herzlich tut mich verlangen’ Johannes Brahms (1833-1897)
Dezelfde melodie als ‘O Hoofd bedekt met wonden’. 
Gespeeld met de trompet in de bas op het pedaal tegen 
een obstinate begeleiding op het manuaal. (3 min.)

Gemeente in beweging



Op maandag 17 december jl. namen
we op Westgaarde afscheid van
zr Jannetta Antonia Magdalena 
van Koningsbruggen-Kossen, die
geboren was op 1 juni 1944, en
gestorven na een kort ziekbed op 
10 december 2018. 

Netty van Koningsbruggen was het
oudste kind van Klaas en Rie Kossen-
Wienkamp, beiden Doopsgezind 
van huis uit, zoals hun ouders dat
ook waren geweest. Na haar kwam
in het gezin nog één broer, Jan
Willem, die eerder dit jaar is
overleden. 

Netty beleefde haar Doopsgezind-
zijn als iets totaal vanzelfsprekends:
zij was Doopsgezind omdat zij dat
nu eenmaal was. Het geloof uitte
zich bij haar met name in een zeer
op de praktijk van alledag gericht
geloofsleven. Netty had een groot
godsvertrouwen, en dat was haar
genoeg. Ze bezocht de diensten in
de Singelkerk een enkele keer per
jaar, en intussen kon iedereen die
een beroep op haar deed op haar
rekenen. Ze was bijzonder
zorgzaam, en zeer trouw in het
onderhouden van contacten en
vriendschappen. Als een wandelende
agenda hield ze verjaardagen,
sterfdagen en jubilea bij, en stuurde
dan steevast een kaartje. 

Aan haar vrijwilligerswerk bij de
voetbalclub S.V. Parkstad, waar ze 
zo goed als in haar eentje de 
kantine runde, had ze bijna een
baan. Netty was getrouwd met Frans
van Koningsbruggen, en ze hadden
één kind, hun zoon Jeroen. Jeroen
woonde met zijn Poolse echtgenote
Asia en hun twee kindertjes heel
dichtbij, wat heel gezellig was voor
iedereen.

Ik kende Netty sinds het jaar 2000,
toen we de begrafenis van haar
moeder Rie voorbereidden, en in
2003 deden we dat voor haar vader
Klaas. Destijds samen met haar broer
Jan Willem. De hechtheid van dat
gezin, en de partners troffen me
destijds. 

En zo was het nu, ondanks het
onwerkelijke besef dat het hele
gezin Kossen van toen er nu niet
meer was, opnieuw heel bijzonder
om te merken hoe er een volgende
generatie was gekomen, die met een
zelfde zorgzaamheid dit afscheid
voorbereidde en vormgaf. 

Wij wensen Netty's man Frans en
zoon Jeroen met zijn lieve vrouw
Asia en de kleinkinderen alle kracht
en sterkte toe dit verlies te dragen.
De nagedachtenis aan Jannetta
Antonia Magdalena van
Koningsbruggen-Kossen zij tot
zegen.

Henk Leegte

zr Van Koningsbruggen-Kossen
(1944 – 2018)

In Memoriam

Zaterdag 2 februari 2019, 14.00-16.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)
Plaats: Van Limmikhof, Nieuwe
Keizersgracht 1A Amsterdam

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert
voor de tweede keer een ontmoetings-
bijeenkomst voor mensen die lid zijn of 
zich verbonden voelen met een van de 
23 kerken en geloofsgemeenschappen die 
lid zijn van de Raad. 
Ook mensen uit andere kerken en geloofs-
gemeenschappen zijn van harte welkom. 
Het wordt een middag van kennismaken
|met elkaar èn met de Raad van Kerken
Amsterdam. Wie zijn we? Wat doen we?
Wat zijn onze plannen?

We gaan ook in gesprek over de vraag: 
wat is in deze tijd de rol en de betekenis 
van onze geloofsgemeenschappen in en 
voor Amsterdam? 
Over dit thema zal Alain Verheij een
inleiding houden. Zijn boek “God en ik, 
wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt
leren van de Bijbel”, werd gekozen tot 
beste theologische boek van 2017-2018. 
Muzikale bijdrage van de Armeens-
Apostolische Kerk. 
Afsluiting met een kort liturgisch moment.

Aanmelden vóór 26 januari 2019 via
raadvankerkenamsterdam@gmail.com 
onder vermelding van kerkgenootschap 
en aantal personen. 
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Ontmoetingsmiddag 
Raad van Kerken Amsterdam



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@vdga.nl

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

Het team
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•  6 januari – Stichting Stuwkracht 10
Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, krijgt
verzoeken om financiële hulp uit alle hoeken van 
de wereld en helpt onmiddellijk in plotseling
ontstane noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig. Tijdens
het Doopsgezind Wereldcongres in Amsterdam
(1967) werd een oproep gedaan om 10% van het
inkomen te bestemmen voor het lenigen van de
nood in de wereld. Bijna honderd doopsgezinden
gaven gehoor aan deze oproep en zo ontstond 
de Stichting Stuwkracht 10.
Rekeningnummer: NL30INGB0001211010 
St. Stuwkracht 10, Oostzaan

•  13 januari – Jeannette Noël Huis, Amsterdam    
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op
eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor
een betere samenleving. De gemeenschap is
ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de
Verenigde Staten. De Catholic Worker is een
beweging van radicale christenen en is pacifistisch
en anarchistisch ingesteld. Het is hun streven om het
evangelie handen en voeten te geven door
vreedzame getuigenissen op plekken waar het
wringt en door concrete hulp aan de armsten.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828 
Jeannette Noël Huis, Amsterdam     

•  16 december, 3e advent – Voedselbank 
   Amsterdam     
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005
opgericht en heeft als doel direct voedselhulp 
te bieden aan mensen in armoede. Er is een
aanzienlijke groep mensen die om diverse
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt 
door de reguliere hulp en aanklopt bij één van 
onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een
sleutelwoord geweest voor de VBA. 
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam   

•  20 januari – Wereldbroederschapsdagcollecte
t.b.v. het werk van Mennonite World Conference 
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. 
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake MWC    

Collectebestemmingen Januari

•  27 januari – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100.
In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in
leven en werken het evangelie van Jezus Christus
present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet
hulp door inloop, maatschappelijke opvang,
begeleid wonen, medisch maatschappelijke 
werk en medische zorg voor onverzekerden. 
De woongemeenschap functioneert hierin als 
groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam 

•  3 februari – Voedselbank Amsterdam  
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005
opgericht en heeft als doel direct voedselhulp 
te bieden aan mensen in armoede. Er is een
aanzienlijke groep mensen die om diverse 
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt door 
de reguliere hulp en aanklopt bij één van 
onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een
sleutelwoord geweest voor de VBA.
Rekeningnummer: NL49INGB0004237650 
t.n.v. Voedselbank Amsterdam  

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:  
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Redactie

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.

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 januari 2018
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
fax (020) 624 44 40
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl 

Agenda

Januari 2019 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 5 jan Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 7 jan Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Rijpenhof 20.00 uur

•  Di 8 jan Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.30 uur

•  Di 8 jan Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 8 jan Mennomaal; Missions in Californië Singelkerk 18.00 uur

•  Di 8 jan Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 9 jan Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Za 12 jan Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 13 jan Afscheid van Joke Rooseboom Singelkerk Na de dienst 

•  Ma 14 jan Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

•  Di 15 jan Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 15 jan Boeken rond de Bijbel: Job/Kuijer Singelkerk 15.00 uur

•  Vr 18 jan Open kring M. Simons: E. Roos Men. Simonsh.14.30 uur

•  Di 22 jan Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Wo 22 jan Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Wo 22 jan Rondomgroep; geloofsbezinning Singelkerk 20.15 uur

•  Za 26 jan Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 29 jan Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 29 jan 020 11 16plus Singelkerk 18.00 uur

•  Do 31 jan Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 10.30 uur



    

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

1 6 – I N  D I T  AM ST E R DAM J A N U A R I  2 0 1 9

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  januari                Ds H. Leegte                                      E.M.L. van** Dunné

13 januari                Ds H. Leegte*                                                                                          Ds E.C. Roos
                                                                                                 
20 januari               E.M.L. van Dunné                             Ds E.C. Roos*
                                        
27 januari                Ds E.C. Roos*                                                                                          Ds A-M. Visser

3  februari               Ds H. Leegte                                      E.M.L. van** Dunné                    

Lied van de maand
Sinds juni 2017 staat er achterop idA
een Lied van de maand, gekozen door
een van de lezers. Met ingang van
maart 2019 wil de redactie de keuze
verruimen met een gedicht. Denk wel
aan de door copyright beschermde
gedichten van nog levende schrijvers.
Dus alleen gedichten insturen waar
geen copyright op rust. En steeds een
motivatie voor de keuze.

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied of
gedicht in?

* Kinderkerk en Kom in de kring    ** Kinderkerk en Tienertuin 

Kind’ren van één Vader

Lied van de maand


