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De vleespotten van Egypte
Door Henk Leegte
Het volk is in het Bijbelboek Exodus nog
maar nauwelijks vertrokken uit het
slavenhuis Egypte, of het begint al te
klagen en te zeuren. En dat terwijl het
vertrek uit datzelfde slavenhuis bepaald
nou niet zonder slag of stoot was
verlopen: tien keer een plaag ging er
aan vooraf, waarvan voor de meeste
mensen iedere afzonderlijke plaag op
zich al genoeg zou zijn om van het
hele voornemen om te vertrekken af te
zien. Wat een gedoe, wat een ellende.
Maar uiteindelijk gebeurt het dan toch.
Na de laatste, de tiende, de meest
afschuwelijke plaag trekt het volk weg,
en dat dat gebeurt is een wonder. De in
principe onbegaanbare zee opent zich,
en het volk gaat er droogvoets door.
De ruiterij die de farao in een allerlaatste poging om zijn weerspannige
slaven terug te krijgen op hen afstuurt

verdwijnt in de woedende golven die
neerstorten zodra het volk er doorheen
is getrokken.
En waar komen ze dan terecht? In het
Beloofde Land? Niks ervan. Als je wegtrekt uit een situatie van slavernij (wat
het ook maar is dat je gevangen houdt),
als je daar eenmaal uitgebroken bent,
omdat je droomt van een andere plaats,
een andere situatie, een plek waar je
wèl tot je recht kunt komen, dan beland
je nooit meteen in het Beloofde Land,
het is altijd eerst woestijn. Woestijn als
plaats van beproeving, als plaats waar je
je nieuw verworven vrijheid vorm moet
leren geven en inhoud ook. En dat duurt
ook niet eventjes, nee, in het verhaal
maar liefst veertig jaar, voordat het volk
écht weet wat het is om vrij te zijn.
De woestijn is de plaats waar je ontdekt

waar je honger naar hebt. En vervolgens
begin het gezeur al vrij snel: ‘Had de
Heer ons maar laten sterven in Egypte,’
zegt het volk tegen Mozes en Aäron.
‘Daar waren de vleespotten tenminste
gevuld en hadden we volop brood te
eten.’ Je gelooft het niet. In de spanning
van het nu, en de onzekerheid over de
toekomst begint het volk te dromen
over vroeger. Waarbij het (negatieve)
feit van de slavernij vergeten wordt en
alleen maar gedacht wordt aan het
positieve feit van eten, wat er toen wèl
was. Dat is wat nostalgie is: het terugverlangen naar iets uit het verleden of
een periode die voorbij is. Iemand die
nostalgisch is kijkt liever terug in de tijd
dan vooruit naar de toekomst. Het heeft
te maken met gevoelens van heimwee
en verlangen. Je verlangt terug naar
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vroeger, naar een bepaalde periode
van je leven en de situatie toen. Het
woord ‘nostalgie’ komt uit het Grieks.
En het is een samenvoeging van het
Griekse woord “nostos” dat terugkeer
betekent en “algos” dat droefheid
betekent. Het is het gevoel iets
belangrijks of dierbaars te zijn kwijtgeraakt wat zich uit in heimwee.
Heimwee naar het verleden. Maar het
punt is dat het altijd een gekleurd
verleden is. Zo vergeet het bevrijde
volk de slavernij, en herinnert het zich
alleen nog maar de zekerheid van het
dagelijks brood. Daarom heeft
nostalgie ook altijd iets vals, iets onechts in zich. Want herinneringen zijn
altijd gekleurd, bewust of onbewust.
Wij mensen vergeten nu eenmaal,
en het geheugen is selectief. Het
vermogen om dingen te vergeten is
het veiligheidsventiel van onze ziel.
En naar gelang iemands huidige
omstandigheden verandert zijn blik
op het verleden.
Toch wil ik niet té kritisch doen over
nostalgie, hoezeer ik ook vaak de
kriebels krijg van nostalgische praat.
Want het komt natuurlijk voort uit een
verlangen of een gemis in het heden.
En nostalgisch terugblikken op het
verleden is een manier om daarmee
om te gaan. In het pastoraat gebruik
ik nostalgische beelden dan ook vaak
om van daaruit bij het gemis in het nu
terecht te komen en samen te kijken
of daar iets aan te veranderen is
(meestal niet) en anders of er een
zinvolle manier is om er in het nu
mee om te gaan (meestal wel).
Het gaat me er niet om dat iemands
beeld van het verleden sowieso
selectief is. Maar de vraag is: wat is
het in het heden waar iemand naar
(terug) verlangt?
En als dat begint bij klagen over
vleespotten van Egypte, dan is dat
een heel mooi begin.

2 – I N DIT AMSTERDAM FEB RUAR I 2019

Doperse nostalgie?
Door Nicolaesz Vlaming
Tijdens mijn dolen over de tentoonstelling Werk, Bid en Bewonder*
bedacht ik weer eens dat het met de herinneringscultuur der
doopsgezinden maar pover gesteld is. De collega’s protestanten
pakken in het Dordrechts Museum groots uit met het herdenken
van 400 jaar Synode van Dordt. Zij weten zelfs met een nieuw
inzicht te komen inzake hun verleden door de al eeuwen spreekwoordelijke calvinistische soberheid naar het rijk der fabelen te
verwijzen. De getoonde wereldse kunst die in de loop der eeuwen
is aangekochte kunst door al dan niet steile calvinisten is hiervan
het bewijs.
Subtiel wordt de concurrentie er te kakken gezet door bijvoorbeeld
met de zelfverklaarde doperse eenvoud de spot te drijven via een
schilderij van een doperse bruiloft waarop vooral rijkdom en zure
gezichten te zien zijn. Ook blijkt de eeuwenoude strijd tegen Rome
nog steeds springlevend getuige het fotodrieluik van de fotograaf
Ahmet Polat: Liever Turks dan Paaps. Ahmet is de slag bij Lepanto
(1571) nog niet vergeten.
Wanneer is er voor het laatst grootschalig aandacht besteed aan
het doperse cultuurgoed? Ik herinner me de tentoonstelling in
1996, toen het vijfhonderdste geboortejaar van Menno Simonsz
werd herdacht. Doopsgezinden geven sedertdien louter nog op
papier en met veel voetnoten blijk van belangstelling voor het
verleden, met de onvolprezen Doopsgezinde Historische Kring
als motor. En wonderlijk genoeg is Menno Simonsz’ gedachtengoed slechts beschikbaar in een slecht leesbare facsimile, die
zo’n veertig jaar geleden werd uitgegeven.
Zou het kunnen zijn dat er in de doperse wereld geen plaats is
voor nostalgie omdat sedert Menno Simonsz er altijd maar weer
naar de vooruit gekeken diende te worden? Toekomstdromen
in plaats van zo nu en dan eens wat nostalgisch het verleden
bespiegelen? En die dromen vervolgens omzetten in daden die
woorden te boven zouden moeten gaan?
*) De tentoonstelling is nog tot en met 26 mei a.s. te zien

Toerrijders

De Elfstedentocht
Door Wim de Vries Lentsch

Wat spreekt meer tot de verbeelding
dan heimwee naar de Elfstedentocht.
Deskundigen voorspellen een zeer kleine
kans op een nieuwe tocht en dat de
vorige 15e editie in 1997 voorlopig de
laatste zal blijven. Bovendien hoe zou dat
logistiek en organisatorisch te verantwoorden zijn. Immers 22 jaar geleden in
het nog vrijwel onbeduidende mobiele
netwerk tijdperk zonder sociale media
telde men al 2 miljoen toeschouwers met
een paar duizend journalisten uit alle
landstreken. Anno 2019 zal dat een
veelvoud betekenen, nog afgezien van
het maximaal toegestane deelnemers aan
wedstrijd en toertocht. Toch blijft de
hoop op een volgende tocht der tochten
springlevend, net zo als dat in voorgaande jaren met strenge vorst het
geval was. Mijn belangstelling voor de
Elfstedentocht heeft alles te maken met
de schaatshistorie van mijn vader, die de
toertocht vier keer heeft gereden. Hij
(1919-2007) was geboren en opgegroeid
in Nieuwendam waar je prachtig kon
schaatsen en vanuit het Grote Die mooie

tochten over de vele sloten en vaarten
kon ondernemen. In 1939/40 werd
vanwege de oorlogsdreiging de mobilisatie ingevoerd en was hij als sergeant
bij het Korps Pontonniers & Torpedisten
te Dordrecht gelegerd. Een vriend, eveneens Pontonnier stelde voor om aan de
Elfstedentocht 1940 deel te nemen,
waarvoor 3 dagen verlof beschikbaar
waren. Deze vriend had familie in
Leeuwarden waar gelogeerd kon
worden. Dan heel vroeg op in uniform,
waardoor zij “IJs-soldaten” genoemd
werden en gestart in bittere kou en
harde oostelijke wind. Aan het eind
van de middag werden bij Bartlehiem
vanwege de invallende schemering
en dicht gesneeuwde vaart de rijders,
onder wie m’n vader, door de politie
van het ijs gehaald, maar toch kregen
zij later het kruisje.
De volgende tocht 1941 mocht hij niet
meedoen van z’n ouders, dit van wege
zijn betrokkenheid bij de zware oorlogshandelingen mei 1940 te Dordrecht,

waarbij hij tot een van de weinig overlevenden behoorde. In 1942, ’54 en ’56
deed hij weer mee, steeds op z’n
vertrouwde “Nooitgedacht” houten
Noren en bij normale omstandigheden
reed hij de tocht binnen de 10 uur en dat
geheel ongetraind. Na 1956 volgde 7 jaar
later de zware ’63 tocht met Paping als
winnaar, maar deelname werd hem sterk
afgeraden, achteraf maar goed. Evenwel
heeft hij altijd betreurd niet vijf keer te
hebben deelgenomen want dat betekent
het fel begeerde gouden kruisje.
Zelf herinner ik mij de tochten vanaf ‘54,
waarbij die van ’63 bij ons op school op
het mededelingen bord de stand van
zaken werd getoond. In ’63 kon je ook
op het IJsselmeer goed schaatsen. Daarna
volgden de drie laatste tochten, met
enorme media aandacht, die integraal
op de TV te volgen waren, maar die
wat mij betreft niet die specifieke jarenvijftig sfeer hadden met finish in het hart
van Leeuwarden onder de Oldehove.
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Anthonie Pieter Schotel
(1890-1958), Volendamse botter
op de Zuiderzee bij Marken.

Voor zijn boek ‘Langs de kust’ voer Thijs Broer maandenlang met zijn zeiljacht over de kustwateren om de
relatie tussen de Nederlanders en de zee te onderzoeken. Tijdens zijn tocht verdiepte hij zich ook in de nostalgie
over het verdwenen vissersleven rond de voormalige Zuiderzee: het verlangen naar een voorbije wereld.

Het verlangen naar wat
nooit is geweest
Op een stille zomerdag lag ik met mijn
schip geankerd in Enkhuizen. De kom van
de Compagnieshaven werd omgeven door
een woud van masten in de marina, de
gemetselde schoorstenen van een oude
kalkoven en historische huizen die boven
de dijk uitstaken. Toen ik hier voor het
eerst binnenvoer, was ik verrast dat het
oude Enkhuizen zo onwaarschijnlijk mooi
bewaard was gebleven. Het oud-Hollandse
café op de dijk had zelfs een nostalgische
rode brievenbus. Pas later drong tot me
door dat ik naar het openluchtpark van
het Zuiderzeemuseum keek.
Met mijn rubberbootje roeide ik tussen
de geankerde schepen door naar de
steiger, op weg naar het museum. Voorbij
de entree wandelden dagjesmensen over
de kronkelige paden langs de klompenmakerij, de snoepwinkel, de vissershuisjes
en de stoomwasserij, die grote witte
wolken uitbraakte. Ik had het museum
lang vermeden, bang voor de folkloristische clichés, maar toen ik er rondliep
bleek het verrassend dicht bij de historische
werkelijkheid te komen. Bijna alle huizen
stonden ooit ergens in de dorpen rond de
voormalige Zuiderzee, waren steen voor
steen afgebroken en op deze plek weer
opgebouwd. In sommige ervan zou ik zo
willen wonen. Ook de interieurs waren
bijna allemaal authentiek, zodat het
weinig moeite kostte je op Urk te wanen,
in Stavoren of Hindeloopen aan het begin
van de twintigste eeuw. In het zomerseizoen wordt het openluchtmuseum
ieder jaar bevolkt door een klein legertje
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vrijwilligers, gehuld in klederdracht, die het
traditionele dorpsleven naspelen. Vooral op
Urk, nagebouwd op een kleine terp, deden
ze deze middag hun best. Door de straat
walmde de geur van turfvuurtjes. In een
klein, doorrookt huisje onder lage balken
zat brievenschrijver Lubbert Hoefnagel,
gekleed in versleten kiel en zwarte visserspet, in volle ernst aan een paar toeristen
uit te leggen dat zijn buurvrouw Marretje
het niet makkelijk had. Haar man en haar
zoon waren bij het vissen overboord
gespoeld, en nu liet hij haar zijn huisje
schoonmaken zodat ze nog wat kon
verdienen. De toeristen knikten begrijpend.
Toen Marretje in Urker klederdracht
binnenkwam begonnen Lubbert en zij
meteen op elkaar te schelden. De toeristen
verdwenen, licht verbouwereerd, naar het
volgende huisje. Lubbert schaterde het uit.
‘Zo doen we dat!’ In het echte leven heette
de Urker brievenschrijver Gary CohenRodriguez. Hij was gepensioneerd grondsteward bij de klm, en werkte twee of
drie dagen per week als vrijwilliger in het
museum. ‘Prachtig werk,’ zei hij. Alleen
bezoekers uit het echte Urk waren wel
eens lastig. Die begonnen meteen op
agressieve toon moeilijke vragen te stellen.
‘Ze kunnen het niet pruimen dat ik niet
uit Urk kom en doe alsof. Moeten ze hier
zelf maar komen zitten, voor twaalf euro
vijftig per dag. Maar dáár hebben ze geen
zin in!’ De volgende toeristen kwamen
alweer binnen. ‘Weet u wat raasdonders
zijn, mevrouw? Nee? Overdag razen we,
donderen doen we in de bedstee!’

In de nagebouwde Marker haven zaten
een paar mannen in blauwe kielen naast
een stomende taanketel aandachtig netten
te boeten. Een van hen, Jaap Baas, vertelde
dat hij als tekenaar en ontwerper bij
Jongert had gewerkt, de bouwer van luxe
jachten in Medemblik. Bij het faillissement
vier jaar geleden was hij werkloos geraakt.
Nu was hij als vrijwilliger in de weer in het
museum. ‘Ik hou wel van traditionele
ambachten,’ zei hij. ‘En nu doe ik toch nog
iets met bootjes.’ Zijn kompaan Zeegers
Postma was ambulancebroeder. Na jarenlange stress van verkeersongelukken, doden
en gewonden vond hij het een verademing
om zich een paar dagen per maand in alle
rust aan het eenvoudige handwerk van het
nettenboeten te wijden. Voor het jaarlijkse
uitje van de vrijwilligers maakte hij ook
Marker vissersliederen, die hij begeleidde
op de trekzak. Zeegers haalde een
verfrommeld a4’tje uit zijn binnenzak
met een lied waarvan de aanhef luidde:
‘Wij zijn de lui van de Marker haven.’
Met melodieuze stem zong hij: ‘Loop met
ons mee de dijk af naar beneden / Naar
’t dorp, de werkplaats en de taanderij /
De hellingschuur, de botters aan de kade /
’t Verleden gaat hier nooit voorbij.’
Niet lang daarna roeide ik terug naar de
boot. Vanuit de verte kon ik de lui van de
Marker haven nog zien naast de hellingschuur. Daar zaten ze, vredig netten te
boeten in de zon. De vraag was alleen wélk
verleden er nooit voorbijging. Hoezeer de
vrijwilligers ook hun best deden de museum-

bezoekers te vertellen over de ontberingen van het vissersbestaan aan de kust,
over de armoede en over vaders en zoons
die overboord waren gespoeld, het verleden kreeg hier toch een gouden glans,
alleen al omdat het werd herbeleefd in
het comfortabele heden. Uit alles in het
museum sprak het verlangen naar de
geborgenheid van een voorbije wereld,
een verlangen naar wat nooit is geweest.
Het romantische beeld van het traditionele
leven langs de Nederlandse kusten ontstond in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Terwijl het leven in de steden
door de industrialisatie in koortsachtig
tempo veranderde, nam de aandacht voor
oude volksgebruiken een hoge vlucht.
In Nederland, traditioneel op het water
georiënteerd, werden vooral de vissers
rond de Zuiderzee en aan de Noordzeekust nobele eigenschappen toegedicht.
Juist daar, in de geïsoleerde dorpen aan
de rand van het zoute water, zouden nog
eenvoud, eerlijkheid, vlijt en simpele
levensvreugde terug te vinden zijn.
Nergens nam de verering van de visserman
als nobele wilde zulke vormen aan als in
Volendam, in de negentiende eeuw nog
een kleine katholieke enclave van rauw
vissersvolk aan de Zuiderzee. Daar begon
ondernemer Leendert Spaander in 1881
met vooruitziende blik een hotel. Hij
speelde handig in op de ontdekking van
de Hollandse havenstadjes en vissersdorpen
door de Fransman Henry Havard, wiens
reisverslag La Hollande Pittoresque, voyage
aux villes mortes du Zuiderzée uit 1874
een stroom van internationaal toerisme
naar Holland op gang bracht. Het was de
combinatie van de vergane glorie van
‘dode steden’ als Enkhuizen en het traditionele leven in vissersplaatsjes als Volendam en Marken die voor de bemiddelde
reiziger tot de verbeelding sprak. Spaander
nodigde kunstenaars uit heel Europa en
Amerika uit om in Volendam te komen
werken, verhuurde ateliers, beijverde zich
voor de komst van de stoomtram en
zorgde er al doende voor dat het beeld
van de Volendamse vissers de wereld over
ging: de mannen met hun karakteristieke
wijde broeken, verweerde gezichten en
bontmutsen, de vrouwen met hun
gestreepte rokken, blozende wangen en
witte kapjes. Later kwamen de Hollandse
Nieuwe, de kaas en de tulpen er nog bij.
Zo wist één man met zijn handelsgeest
het iconische beeld van Holland tot ver
over de grenzen en ver na zijn tijd te
bepalen. Bij leven hield Leendert Spaander
er ook nog een bloeiend hotel en een
enorme kunstcollectie aan over.

Langs de kust van het Markermeer, tussen Enkhuizen en Marken

Toen ik uit Enkhuizen was uitgevaren kon
ik de contouren van Volendam al van mijlenver op het Markermeer ontwaren: de
toren van de katholieke kerk, de lichtmasten van het voetbalstadion en al spoedig
de nieuwe achterzijde van Hotel Spaander,
drie verdiepingen met balkons boven de
parkeerplaats voor de bussen. Vanaf het
water voor de havenmonding zag ik de
toeristen over de Dijk dringen, langs cafés
en souvenirwinkels. Ze maakten foto’s van
quasi-oude gevels, kochten klompen en
tulpenbollen en hesen zich giechelend in
Volendammer klederdracht. In de gelagkamer van hotel Spaander, even verderop
aan de Dijk, was de afgelopen eeuw vrijwel
niets veranderd. Aan de wanden onder de
zware balken hingen honderden schilderijen en tekeningen uit de late negentiende
eeuw, groot en klein, dwars door elkaar,
rondom het warm verlichte portret van
Leendert Spaander. Maar hoe oud het hotel
ook was, toen ik er binnenstapte had ik
het bevreemdende gevoel dat ik in een
imaginair verleden terecht was gekomen.
Het beeld van struise Volendamse vrouwen
met hun helderwitte kappen in de frisse
bries op de Dijk, van botters met roodbruine zeilen en oude visserlui met gegroefde koppen waarin je de zee dacht te kunnen zien, was de afgelopen eeuw zo’n
cliché geworden dat het lastig was er
meteen de authenticiteit in te zien die de
kunstenaars juist hadden willen vastleggen.
Daar kwam nog bij dat de schilders aan het
einde van de negen-tiende eeuw zelf ook
niet ontkwamen aan de romantische
beelden van de Zuider-zeevisserij die zich
toen al hadden gevormd. Leendert
Spaander liet rond 1900 speciaal voor de
kunstenaars een kamer inrichten met een
‘authentiek’ Volendams interieur: een
bedstee, porseleinen borden aan de muur,
een vuurplaats met geglazuurde tegels.
Het interieur werd talloze malen geschilderd. In de stijlkamer, waar ik jaren eerder
een keer had overnacht, dacht ik even dat
ik via een spiegel in een spiegel keek: een
huiselijk, oer-Hollands tafereel dat zich tot

in het oneindige herhaalde. Wat de toerist
in Volendam te zien kreeg was de verbeelding van het verbeelde verleden.
De Gouwzee tussen Volendam en Marken
zag er die middag uit zoals Anthonie Pieter
Schotel en Maurice Sijs de Zuiderzee een
eeuw geleden hadden geschilderd: een
vlakte van zilveren licht onder een hoge
grijze hemel. Het silhouet van Marken was
sindsdien vrijwel hetzelfde gebleven. De
lage dijk en de groepjes huizen rond de
kerktoren en bij de haven leken in de verte
te drijven op het water. Daar, aan de voet
van de kerk, woonde ik.
Toen ik zes jaar eerder op Marken een
oud houten huis had gekocht, kreeg ik
er een onverwachte ervaring bij, waar ik
me tijdens bijna twintig jaar wonen in
Amsterdam veel minder bewust van was
geweest: de ervaring van thuiskomst.
Vanaf het water en vanaf de wal zag je
Marken al van verre liggen, zodat het
thuiskomen niet een vanzelfsprekend
gegeven maar een bezigheid was geworden. Na de hectiek van de stad vond ik
de rust van het voormalige eiland een verademing. Het was alleen geen thuiskomst
in een idyllisch verleden, zoals je van een
afstand zou kunnen denken. In de zes jaar
dat ik er woonde had ik nog nooit een
Marker met nostalgie over het eigen verleden horen praten. Marken werd in
dezelfde tijd als Volendam ontdekt door
het internationale toerisme, als een van
de ongeschonden vissersplaatsjes rond de
Zuiderzee. In lyrische bewoordingen
schreef Henry Havard over ‘de schilderachtige klederdracht’, ‘het zuivere ras’, de
‘trouw en beminnelijkheid’ van de vissersgemeenschap en de ‘onverschrokkenheid’
waarmee de vissers de zee op gingen.
Het folkloristische cliché zette zich vast in
het nationale bewustzijn. Juist in plaatsjes
als Volendam en Marken zou de volksaard
van de zeevarende natie het best bewaard
zijn gebleven.
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Ook de vermaarde Rotterdamse journalist
M.J. Brusse, die in de jaren twintig een
aantal weken op het eiland doorbracht,
wist er niet los van te komen. Zijn boekje
Op het eiland ademt het romantische
sentiment dat de oude Leendert Spaander
zo fijn aanvoelde en dat bijna een eeuw
later nog tastbaar aanwezig was in het
Zuiderzeemuseum. Alles wat M.J. Brusse
beschreef was even gezellig, authentiek
en ongerept. De kleine huisjes met hun
bedsteden en gordijntjes, de ‘trouwhartige
eenvoud van de eilanders-gezinnen’, het
‘natuurlijk, wijsgerig verstand van de vrije
visschermannen’, de ‘ernstige trouw van
de kloeke vrouwen’, de blozende kindertjes in de weiden rond het dorp. Geen
woord over de armoede en de beklemming of over de vele tientallen vissers
die in die jaren verdronken in het koude
water van de Zuiderzee en hun weduwen
straatarm achterlieten. Naoorlogse
sociologen en antropologen hadden hun
best gedaan de folklore van de stadjes
rond de voormalige Zuiderzee te ontmaskeren als nationale mythevorming, maar
hadden er een nieuwe aanname voor in
de plaats gesteld: dat ‘de Volendammers’
en ‘de Markers’ hun volkscultuur tot in
de eenentwintigste eeuw in stand zouden
hebben gehouden om aan het toerisme
te verdienen. Op Marken klopte daar
weinig van. In een krantenartikel uit de
jaren zestig dat ik had gevonden, vertelde
de toenmalige dominee dat niet meer
dan 10 procent van de Markers van het
toerisme profiteerde. In 2013 was dat
percentage alleen maar kleiner geworden.
De toeristenwinkel van Sijtje Boes aan
de haven was wereldberoemd, maar de
meeste Markers hielden zich niet bezig
met de jaarlijkse toeristenstroom. Hooguit
mopperden ze er wel eens over dat het
grootste deel van de inkomsten naar
ondernemers ging van buiten Marken,
en via de toeristenbelasting naar het
gemeentehuis in Monnickendam aan
de overkant van de Gouwzee.
Toen ik me net op het voormalige eiland
had gevestigd, zei ik tegen een Markense
die dicht bij de haven woonde dat je op
Marken gelukkig je deur niet op slot
hoefde te doen – als kersverse eilandbewoner vond ik dat een mooi teken van
goed vertrouwen. ‘Nou, ik doe de deur
tegenwoordig wel op slot,’ zei ze. ‘Ik
hoorde een keer de wc doortrekken bij
mij in huis. Stond er een Italiaan in de
gang die “ciao!” zei. Die man dacht
dat-ie hier in een openluchtmuseum was!’
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Voor de honderdduizenden toeristen
die Marken jaarlijks bezochten leek het
voormalige eiland misschien een ongerept
oord waar de tijd stil was blijven staan,
maar de Markers zelf dachten er heel
anders over. Toen ik na mijn bezoek aan
Enkhuizen aan mijn zeilmaat Dennie de
Waart, geboren Marker, vertelde dat er in
het Zuiderzeemuseum zelfgemaakte
Marker vissersliederen worden gezongen,
keek hij me stomverbaasd aan. ‘Mijn
grootvader is als jongen nog met de
botters mee uit vissen gegaan,’ zei hij.
‘Maar dat is héél lang geleden.’ Met de
visserij had hij zich nooit beziggehouden.
Als productmanager bij een bedrijf dat
instrumenten bouwt voor de olie- en
gasindustrie had Dennie daar ook helemaal geen tijd voor. ‘Behalve voor het
palingroken op de havenfeesten,’
grijnsde hij, ‘één keer per jaar.’

Aaltje, maar de laatste jaren was hij
helemaal versleten door het zware werk.
Met bevende handen zat hij in zijn stoel.
‘Hij lustte nog wel een borreltje, maar voor
het glas bij zijn mond was, was het al leeg,
zó zat hij te trillen.’ De wereld van Aaltje
Zeeman was na het verdwijnen van de
visserij alleen maar groter geworden. Want
het wonder was, zei ze, dat haar ouders
haar ondanks de armoede als een van de
weinige meisjes op Marken naar school
hadden laten gaan op de wal. ‘Het geld
spaarden ze uit hun eigen mond. Daar ben
ik mijn ouders nog steeds dankbaar voor.
Als je naar school bent gegaan, sta je toch
anders in het leven. Daardoor kon ik later
gaan werken, en op eigen benen staan.’

De weemoed over het verdwijnen van de
visserij op de voormalige Zuiderzee was
een sentiment waar vooral eenentwintigste-eeuwers gevoelig voor waren die
nooit iets met het harde vissersleven te
In haar huis aan de weg naar de haven
maken hadden gehad. Romantisch
sprak ik Aaltje Zeeman, de dochter van
terugverlangen naar de verloren tijd was
de laatste visser van Marken die tot in de
jaren zestig nog met zijn botter het water een luxe die alleen buitenstaanders zich
konden veroorloven. Op Marken hadden
was opgegaan. In het Zuiderzeemuseum
de aanleg van de Afsluitdijk en later de
had ik de mk53 van haar vader zien
liggen: een zwaar, eikenhouten schip met dijk naar de wal nieuwe welvaart gebracht,
en een wijdere horizon. Er was geen
getaande zeilen. Aaltje vertelde dat het
Marker te vinden die daar rouwig om was.
hele gezin alleen maar blij was toen haar
vader in 1963 eindelijk met vissen ophield. Maar ik ontdekte ook dat de zee er nooit
helemaal uit de cultuur was verdwenen.
‘Het was armoede. Mijn vader was de
Bijna alle oudere mannen in het dorp
hele week weg, van zondagmiddag tot
hadden na het einde van de visserij in de
zaterdagmiddag, en in de winter ging hij
jaren zestig gevaren op de koopvaardij
aan de slag als grondwerker, van oktober
of op baggerschepen over de hele wereld.
tot maart. Hij sjouwde plompstenen, ook
bij de bouw van de dijk naar Marken. Dat Hun zoons en kleinzoons kozen nog
steeds vaak voor technische beroepen in
moest wel, want het werd steeds minder
de scheepvaart, de chemie of de offshoremet de visserij. Soms ving mijn vader net
industrie. De Markers hadden dezelfde
genoeg om een maaltje te eten. Ook bij
storm en onweer voer hij uit. Dan zei mijn harde, onafhankelijke houding die ik
overal aan de kust had aangetroffen,
moeder: “Sijmen, zou je nou wel gaan?”
Maar hij ging, altijd.’ Haar moeder maakte van Zeeuws-Vlaanderen tot Oudeschild.
alle kleren in het gezin, want er was geen En meer dan tachtig jaar na de aanleg
van de Afsluitdijk noemden ze het
geld voor kleding uit de winkel. ‘Als kind
Markermeer nog steeds de zee.
kreeg ik altijd veel te grote schoenen,
waar ik drie jaar mee moest doen. Vreselijk
vond ik dat. En we aten altijd hetzelfde:
de hele week gestoofde aal, en op
Fragment uit
zaterdag gerookte, want dan was mijn
‘Langs de kust.
vader thuis.’ In 1963 moest de botter voor
De Nederlanders
duizend gulden worden gerepareerd. Dat
en de zee’, Thijs
kon haar vader onmogelijk terugverdienen.
Broer, Uitgeverij
‘Toen heeft hij het schip voor duizend
Prometheus, 2014.
gulden verkocht. Hij vond het zelf heel
ISBN
moeilijk, want hij was zijn vrijheid kwijt.
9789035141421
Maar ik was blij dat hij ermee ophield en
in de bouw ging werken. Ik heb de rest
van mijn leven geen aal meer gegeten.’
Haar vader was 85 geworden, vertelde

Bij Uil thuis
Door Albertine Wendte-Voncken

In het thema Nostalgie past het natuurlijk om een boek uit mijn kindertijd te
bespreken. Het is dan ook wel zo leuk
om een boek te bespreken waarin
nostalgie een rol speelt. Deze maand viel
dan ook de keuze op “Bij Uil thuis” van
Arnold Lobel, een pareltje uit de jaren
zeventig. Mijn generatiegenoten zullen
het vast kennen.
“Bij Uil thuis” is een voorleesboek met
vijf verhalen. Elk verhaal draait om Uil,
een lieve, wat naïeve uil die kleine
avontuurtjes meemaakt. De verhaaltjes
zijn van een mooi formaat. Precies goed
als je een korte voorleesbeurt hebt en
de kinderen snel naar bed moeten, maar
de verhaaltjes smaken naar meer, dus
voor een langere voorleesbeurt kan je
er makkelijk twee of drie doen zonder
dat het verveelt. Als volwassen lezer zie
je de filosofische thema’s erachter, maar
voor de kinderen is het gewoon een
mooi verhaal.
In het eerste verhaaltje nodigt Uil
de Winter uit om binnen te komen
wanneer de wind om het huis raast en
op de deur klopt. Dat geeft natuurlijk
een vreselijke bende met sneeuw en ijs
in huis. Lichtelijk ontdaan zet Uil de
Winter de deur weer uit en langzaam
wordt alles weer normaal. Soms nodigen
we vanuit de goedheid van ons hart iets
of iemand binnen wat niet goed uitpakt.
In het tweede verhaal is Uil bang voor
de bobbels onder zijn deken. De angst
neemt hem helemaal over en hij ziet
niet meer dat het zijn voeten zijn die de
bobbels veroorzaken. Hij eindigt slapend
in de stoel bij de haard, waar geen
bobbels meer zijn. Wie kent dat niet?
De angst die in de nacht monstrueuze
vormen aanneemt. We hebben niet
eens meer door dat het de angst is die
regeert en eindigen zo in een irrationele
situatie, zoals Uil slapend in zijn stoel.

Het middelste verhaal is denk ik wel het
beroemdste verhaal van Uil, ‘Tranenthee’. Het past ook prachtig in dit thema
‘Nostalgie’, hoewel er ook wel een flinke
dot melancholie bij is. Er valt lang te
filosoferen waar het over gaat, maar het
verhaal spreekt eigenlijk voor zich. Uil
besluit op een dag tranenthee te zetten.
Hij pakt de ketel en begint te denken aan
verdrietige dingen zoals “Een prachtige
zonsopgang die niemand ziet omdat
iedereen slaapt.” Hij huilt met name om
objecten die hun lotsvervulling zijn
misgelopen zoals “potloodjes die te klein
geworden zijn om vast te houden”. De
pot vult zich langzaam met zout water.
Tevreden zet hij een kopje thee. “Het
smaakt wel een beetje zoutig, maar
tranenthee is toch altijd weer heerlijk.”
In het vierde verhaal probeert Uil op
twee plekken tegelijk te zijn, namelijk
boven en onderaan de trap van twintig
treden. Hij rent steeds sneller de trap op
en af en komt dan tot het besef dat hij
maar op één plaats tegelijk kan zijn. Dat
besef komt midden op de trap – op de

tiende trede. Is dat niet wat we allemaal
soms weleens doen? Heel hard heen en
weer rennen in de hoop op twee plekken
tegelijk te zijn? Het laatste verhaal gaat
over de maan, die met Uil meeloopt.
Dan achter de wolken verdwijnt, maar er
toch altijd is en op de laatste bladzijde
komt de maan weer achter de wolken
tevoorschijn. Zoals een Vriend die altijd
bij je is, ook als je Hem niet ziet. Met dit
laatste verhaal krijgt het boekje een
hoopvol einde.
De schrijver oordeelt niet over Uil.
Hij beschrijft gewoon wat hem gebeurt
en laat het oordeel aan de lezer over.
Of eigenlijk nodigt hij de lezer uit om
oordeelsvrij het verhaal tot zich te
nemen. Ieder mens is wie hij is, Uil ook.
De bruinige tekeningen – het boek is
door de schrijver zelf geïllustreerd –
ademen een nostalgische sfeer uit.
Dus ben je in een nostalgische bui?
Of zoek je gewoon een voorleesboek?
Dan is dit een echte aanrader. Het is
trouwens gewoon nog te koop, liefst
bij je eigen kleine boekwinkel.
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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 Grietje Gerringa.

Bescheiden Grietje Gerringa:

Ik ben redelijk muzikaal
Door Dirk Visser

Grietje Gerringa, die deze zomer 88
wordt, zal niet gauw (te) hoog van
zichzelf opgeven. “Ik ben redelijk
muzikaal”, zegt ze, “maar zingen gaat
‘t makkelijkst. Voor piano en blokfluit
heb je je handen nodig. Dat gaat met
heel veel moeite. Ik krijg nog steeds
blokfluitles. Maar het wordt nooit wat.”
Wat het koorzingen betreft heeft Grietje
op niveau meegedaan. “Ik heb altijd in
koortjes en koren gezongen, onder
meer bij de Cantorij van Willen Vogel.
Dat was toen iets nieuws in protestantse
kerken. Ook heb ik een poosje in het
Hoofdstadkoor gezongen, waarin Thijs
van Hoogstraten en Bob Visser nu nog
zingen. Ik zing zelf nog in het Singelkoor
van onze Doopsgezinde Gemeente.
Een van de vele klanten van mijn man
Wim, pianostemmer, was een vrouw
van mijn leeftijd die vlak bij ons op de
Oudezijds Voorburgwal woonde. Onze
woning was tegenover de Agnietenkapel.
Vogel was toen net begonnen met een
cantorij in de Nieuwezijds Kapel op de
Nieuwezijds waar in die tijd de Vrijzinnig
Hervormden kerkten.” Wilem Vogel
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(1920-2010) was een bekende cantor,
organist en componist van kerkmuziek.
In het Liedboek uit 2013 staan niet
minder dan zestig door hem gecomponeerde gezangen.
“Ik heb ongeveer twintig jaar in de
Cantorij gezongen. Dat was leuk. Daar
leerde je wat. De predikanten De Nie
en Kater waren de voorgangers van
de Vrijzinnigen. De eerste Passie die
Vogel heeft gecomponeerd, werd daar
uitgevoerd. Kater was de verteller en
De Nie, bas, vertolkte de Christus-partij.
Dat was zo iets moois.
Thuis luister ik eigenlijk nooit naar
muziek. Ik kom er niet aan toe een CD
op te zetten. Als ik naar muziek luister,
doe ik verder niets. Dat vind ik jammer.
Ik ga alleen naar het Concertgebouw
als Kristina, de jongste dochter van
mijn dochter Marjan en Dick Klomp, er
optreedt. Zij speelt in het Sweelinckorkest, het oudste symfonieorkest van
Amsterdam. Daarin spelen alleen UvAstudenten. In februari maakt ze met het
Nederlands Studentenorkest een tournee

door heel Nederland. Het slotconcert is
in het Concertgebouw. Daar leeft ze op.
Vorig jaar was ze met het Sweelinckorkest naar Georgië.
Mahler vind ik te zwaar. Moderne
muziek mikt op effect. Prachtig vind ik
dat. In een concert zie je dat allemaal.
Mijn vader Harm Huisman kwam uit
Heeren-veen. Hij was machinist op een
sleepboot. Later zijn mijn ouders naar
Amsterdam verhuisd, waar hij op de
Kabelfabriek werkte. Ik ben in 1931 in
Amsterdam geboren, in de Nieuwe
Teertuinen. Maar ik mocht geen Fries
spreken. ‘Dat verstaat hier niemand’,
kreeg ik te horen.
Mijn moeder had astma. Zij was vaak
ziek. Na de oorlog kwam ze via de
bedrijfsarts van mijn vader in een kliniek
voor allergieën terecht. Daarna ging
het wel beter, maar ze had hulp van
de wijkverpleging nodig. Dat was ook
een Friezin. Dat trof.
Toen werd de vraag gesteld of wij bij een
kerk waren aangesloten. Ja, mijn moeder

was doopsgezind. Zo kwam ik terecht
op catechisatie, dat eerst door een
vrouwelijke predikant, Meerdink van
den Ban, en later door ds. Bremer werd
gegeven.
Bremer heeft mij op 30 maart 1952
gedoopt. Mijn dooptekst was ‘Met mijn
God spring ik over een muur’ (Psalm 18
vers 30). Er waren toen ongeveer dertig
dopelingen. Voorzover ik weet, leven van
hen alleen nog Henk Smit, mw. Bianchi
die nu in Amstelveen woont, en ik. Mijn
man is door ds Frits Kuiper gedoopt.
Marjan is geboren in het Julianaziekenhuis. Ik kreeg daar bezoek van
beide predikanten, Bremer en Kuiper.
Daardoor steeg ik in aanzien in het
hervormde ziekenhuis waar men hoog
|bij een dominee opkeek.
Op belijdeniscatechisatie liet ik ze
allemaal maar praten. Dat doe ik nu
|nog. Als ik nog bezig was met een
|vraag, waren zij alweer met een andere
vraag aan de gang. Zij hadden allemaal
middelbare school, ik heb de nijverheidsschool.

accent als ik net een poosje in Friesland was
geweest, of anders een Amsterdams accent.
‘Je moet op je uitspraak letten’,
zei hij dan. Later kreeg ik opmerkingen
over mijn zinsbouw. Die is in het Fries
soms anders dan in het Nederlands.
We leerden elkaar door de kerk en de
padvinderij kennen. Wims tweelingzus
zat bij mij in het vendel van de padvinderij.
Als Gré jarig was en er allemaal vriendinnen
over de vloer waren, stak Wim zijn neus
wel eens door de schuifdeur. ‘Hee, die is
ook jarig’ werd er dan geroepen en weg
was Wim. Daar hield hij niet zo van.
Wim werd op een gegeven moment de
organist van de Olijftak, toen het kerkgebouw voor doopsgezinden van wijk-West.
De Doopsgezinde Gemeente was toen
sterk in wijken verdeeld. Na de sluiting
van de Olijftak speelde Wim ook wel in de
Oosterparkkerk. In die tijd was Dick Klomp
al organist van de Singelkerk zodat Wim
daar bijna nooit speelde. Zodoende kwam
ik soms in jaren niet in de Singelkerk.
Op een conferentie van de Zusterkringen in
Elspeet kwam ik es een zuster uit Friesland

tegen die Gatske heette. Dat is mijn tweede
voornaam. Eigenlijk hoort er een dakje op
de a. Je spreekt het ongeveer uit zoals de o
in het Engelse woord morning. Op de lagere
school kwam es een man langs die alles
wilde weten, onder meer onze volledige
naam. Toen ik Grietje Gatske had verteld,
merkte ik gegniffel in de klas. Buiten riepen
de jongens: Hee Gatje. Mijn vriendinnetje
Sientje zei: Laat ze maar schreeuwen.
Eigenlijk had ik Gatske Grietje moeten
heten; de naam van de grootmoeder van
moeders kant, beppe Gatske, voorop. Tante
Antje, de zus van mijn moeder, vond de
volgorde Grietje Gatske maar niets. Maar
mijn ouders waren wijzer.”
Grietje Gerringa woont nog steeds op 1hoog in de Biesboschstraat. Ze doet mee aan
een telefoonring waarbij de deelnemers
elkaar ‘s morgens bellen. “Op een keer
moest ik de koorleiding overnemen. In de
zenuwen vergat ik te bellen. Toen ik
terugkwam, zag ik dat er iemand in mijn
huis was geweest. Om mij te zoeken. Toen
pas had ik door dat ik vergeten had me te
melden. Marjan bleef rustig: ‘O, ze is een
beetje nerveus geweest. Niets aan de hand.’”

Op de zusterkring, nu de Open Kring,
maak ik het verslag. Als ik een moeilijk
woord tegenkom, zoek ik dat op in de
oude Oosthoek-encyclopedie. Onze zoon
Harm-Jan is met een Française getrouwd.
Wim en ik zijn bezig geweest met Frans.
Harm-Jan woont bij Rouen. Hij werkt
bij een internationaal bedrijf dat zich
bezighoudt met het transport van
containers. Ik heb hem gebeld, maar bij
de ramp in de Noordzee waren er geen
containers van zijn firma bij.
Ik was enig kind. Dan ga je naar clubs.
De padvinderij had ik niet willen missen.
We hadden heel veel plezier. Ik heb er
veel aan gehad. In de Padvinderij werd
ook veel gezongen. Daar zat ik ook in
een koortje. Ik heb altijd in allerlei
clubjes gezeten.
Mijn man Wim kwam uit een doopsgezind nest in Groningen. Als ik met
hem telefoneerde, hoorde hij een Fries
Het maken van babypakketten op de Karperweg; Grietje Gerringa, Hermine Denz,
Nieske van der Zijpp en Wil Bos.
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In Memoriam

br Martijn Sake Hes
(1940-2019)

Harry Bruins
(1934-2019)

In de nacht van zondag 20 op maandag

kerkenraad gediend, en verder was hij

In de nacht van dinsdag op woensdag

21 januari. thuis in Baambrugge, is

betrokken bij de oprichting van het

23 januari is Harry Bruins overleden, op

overleden onze br. Martijn Sake Hes.

Dopers Café. Omdat Martijns vrouw Wil

85-jarige leeftijd. Harry is jarenlang zeer

Martijn Hes was geboren in Kediri (Ned.

niet zoveel had met geloof en kerk, en

betrokken geweest bij de gemeente en

Indië) op 21 december 1940. Zijn ouders

ze in Baambrugge woonden, zagen we

dan in het bijzonder in Noord. Licht,

waren beiden van (Groningse)

hem niet heel vaak in de kerk. Maar hij

beeld en geluid waren zijn specialiteiten.

Doopsgezinde komaf en zijn vader was

voelde zich zeer betrokken!

Zo verzorgde hij het technische gedeelte
van de filmavonden op het Meerpad in

als bioloog in Oost-Java werkzaam als
inspecteur van de suikerplantages.

Afgelopen zomer bleek bij terugkomst

de tijd van Alfred van Wijk.

van een reis naar Indonesië, waar
Na de oorlog (die Martijn als klein kind

Martijn samen met de familie nog één

Met veel plezier hielp hij bij de musicals

uiteraard in het Jappenkamp

keer langs de wereld van zijn jeugd was

van Dick Klomp. Hij was graag nuttig

doorbracht) bleef het gezin in Indonesië.

getrokken (langs het ziekenhuis waar hij

en behulpzaam. Eerst samen met zijn

Martijns kleine zusje Geeske werd

was geboren, het kamp, het kantoor van

vrouw, Grietje Tichelaar. En veel later, toen

geboren midden in het geweld van een

vader (er hing nog een foto!) langs het

Grietje was overleden, werd Ria Metz, lid

politionele actie. In 1953 verhuisde de

oude huis etc) dat hij zeer ernstig ziek

van de gemeente, zijn partner en waren

familie alsnog terug naar Nederland, en

was. De afgelopen herfst ging heen met

ze samen lange tijd actief in Noord.

vond vader gelukkig werk bij de

operaties en onderzoeken maar vlak na

Plantenziektekundige Dienst in

kerstmis bleek de situatie hopeloos en is

Zijn stiefzonen, de zonen van Grietje,

Wageningen. Martijn was toen al in

hij naar huis gegaan om daar te sterven.

Alex en Remco Hoekema, spraken op de

Holland, en deed vanuit het huis van zijn

Gelukkig heb ik hem de afgelopen

uitvaart liefdevol over hem en noemden

grootouders eindexamen HBS in

weken nog twee keer zeer uitgebreid

hem ook een man van weinig woorden.

Groningen. Martijns moeder was lid van

kunnen spreken, en ben ik voorgegaan

Zij, en anderen, hebben die woorden

de Doopsgezinde Gemeente, zijn vader

in de uitvaartdienst, zaterdag 26 januari

wel eens gemist. Daartegenover stonden

had nooit belijdenis gedaan en was niet

in crematorium Daelwijck te Utrecht.

veel goede daden en zorg voor anderen,

gedoopt, hoewel zijn beide ouders ook

De nagedachtenis aan br Martijn Sake

maar vertellen wat hij op het hart had

weer allebei Doopsgezind waren.

Hes zij tot zegen

deed hij maar hoogstzelden. Hij wist dat
en de enkele keer dat hij over zijn gevoel

Martijn deed belijdenis bij de vermaarde,
vrijzinnige ds Dufour in Wageningen, in

Henk Leegte

vertelde kon hij er zelf van schrikken.

de enige Doopsgezinde kerk in

Maar ook zonder veel te spreken, wist

Nederland met een toren (gebouwd nl

zijn omgeving dat hij het hart op de

vlak na de oorlog, omdat de oude kerk

goede plaats had, zoals dat heet.

door oorlogsgeweld was verwoest en
Dufour een kerk liet bouwen naar

Op zijn rouwkaart stond een tekst van

klassiek Romaans model, met

Paul van Vliet, die hij zelf had uitgekozen.

‘campanula'). En vervolgens ging hij naar
Groningen om te studeren. Naast een

Er is nog zoveel niet gezegd

actief studentenleven volgde hij ook een

Er is nog zoveel doodgezwegen

studentengesprekskring bij ds Fleischer

Door jullie en door mij

in de Doopsgezinde Gemeente

In nachten dat wij wakker lagen

Groningen.

Op onvoltooid verloren dagen
Door jullie en door mij

Later ging Martijn werken in het
bankwezen (ING), trouwde met Wil en

De nagedachtenis aan Harry Bruins zij

kreeg twee zoons, Job en Marius.

tot zegen.

Als grootboekhouder heeft Martijn de
Essemie van Dunné
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Uit de kerkenraad

zr Fenna Goudsmit-van
Voorst Vader (1925-2018)
Op 30 december jl is onze zuster Fenna
Goudsmit-van Voorst Vader overleden op
93-jarige leeftijd. Fenna Goudsmit was in
haar Amsterdam tijd en goede dagen
een heel betrokken gemeentelid. Ze
woonde jarenlang in één van de
aanleunwoningen van het Menno
Simonszhuis, in de tijd dat het nog een
Doopsgezind huis was, en een gezellige
boel met veel gemeenteleden die elkaar
kenden en naar elkaar omzagen. Ze
woonde daar totdat haar geest steeds
verder verduisterd raakte en ze in een
verzorgingshuis in de buurt van de
kinderen in Gouda ging wonen. Fenna
Goudsmit had een doctoraal theologie
behaald, maar daar heeft ze nooit mee
gewerkt, en ze was daar zeer, zeer
bescheiden over. Dat ze nooit als
theoloog heeft gewerkt kwam ten
eerste doordat ze trouwde en moeder
werd, maar ook (zoals ze me eens zei)
omdat ze eigenlijk te verlegen was om
bijvoorbeeld dominee te kunnen zijn.
Fenna had drie zoons, Maarten, Pieter
en Klaas, met wie ze een heel goed
contact had. Na haar echtscheiding bleef
ze zich Goudsmit noemen. Zij leefde in
vrij kleine kring, redelijk teruggetrokken
met veel boeken om zich heen, en dat
vond ze heerlijk.
Een taak was voor haar het zorgen voor
een goed beheer van het landgoed De
Bockhorst bij Spankeren op de
Veluwezoom vlak bij de IJssel. Een
prachtig licht glooiend terrein, met een
kleine heel charmante historische
buitenplaats.
De nagedachtenis aan Fenna Goudsmitvan Voorst Vader zij tot zegen.
Henk Leegte

Nieuwe gezichten in de Singelkerk
Met veel genoegen kunnen wij de komst melden van
twee nieuwe medewerkers.
Per 1 januari is aangetreden: Rens Kesteloo, als
“Senior Financieel Adviseur & Administrateur“ of,
korter gezegd, onze nieuwe financieel administrateur.
Als zodanig zal hij met name werkzaam zijn voor de
Stichting Beheer. Zijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag
en donderdag. Rens studeerde bedrijfseconomie en
bedrijfskunde, en werkte hiervoor lang bij de Kasbank.
Rens is 49 jaar en woont in Amsterdam.
Op 1 februari komt in dienst: Ditte Papousek, als onze
nieuwe ambtelijk secretaris. Net als haar voorgangster zal
zij weer een belangrijke schakel zijn voor iedereen binnen
en buiten onze gemeente, leden, vrienden, voorgangers
en andere werkers incluis, in afstemming met de
kerkenraad. Zij zal te bereiken zijn op maandag,
dinsdag en donderdag.
Ditte studeerde communicatiewetenschappen, werkte
hiervoor in de wereld van PR en voorlichting, en woonde
enige tijd in het buitenland; haar laatste baan was bij
een ICT-bedrijf. Ditte is 51 jaar en woont met haar man
en gezin in Hilversum.
We heten Rens en Ditte van harte welkom, met de wens
dat het werk bij Doopsgezind Amsterdam hun veel plezier
en voldoening zal schenken.
Thijs van Hoogstraten

Mennomaal
Op dinsdag 12 februari 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:
Picasso, leven en werk.
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).

OrgelExtra – 17 februari
Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788); Allegro di molto
uit Sonate I in D groot. Anders dan zijn vader Johann
Sebastian componeert C.P.E. in een galante stijl die minder
streng is dan de barok. Sterk en zacht wisselen elkaar voortdurend af in dit vrolijke eerste deel uit de sonate. (4,5 min.)
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Gemeente in beweging

Leerhuis in de Singelkerk

Poerim, een feest tussen
vrees en blijdschap

Wandeling met gids op zondagmiddag 24 maart

Op dit feest staat centraal dat het joodse volk
verlost is van de Jodenhater Haman uit het
Bijbelboek Esther. Het is een vrolijk, uitbundig
feest, compleet met optochten, verkleedpartijen
en er mag gedronken worden. Aan de hand van
commentaren van Joodse uitleggers zullen we
met elkaar het boek Esther nader beschouwen.

De Portugese Joden, hun synagoge en een Estherrol
13.30 uur – 14.45 uur

Tijdens deze wandeling wordt verteld over de komst van de
Portugese joden naar Nederland.
We bezoeken de synagoge – zeer de moeite waard!

Docent: Niek de Wilde, theoloog, specialisatie
Judaïca; ervaren leerhuisdocent.

Estherrol
We bezoeken ook het Joods historisch museum waar een prachtige
Estherrol ligt. Het boek Esther wordt tijdens het Poerimfeest geheel
gelezen in de synagoge.

Zaterdag 30 maart 2019, 10:00 – 14:15 uur
Aanmelden bij Pieter de Graaff:
curupira@curupira.org of 06 2250 2661.
Kosten: € 15.- incl. koffie en thee; te voldoen
op de dag zelf.

Aanmelden: bij Pieter de Graaff; curupira@curupira.org of 0622502661
Kosten: met MJK 10,00 euro pp, zonder MJK €27,–.
Te voldoen op de dag zelf

Fryske tsjerketsjinst yn
Amsterdam-Noard
Op snein 3 maart 2019 is om 16.00 oere in Fryske
tsjerketsjinst yn'e Betheltsjerke, Plejadenplein 44,
1033 VL Amsterdam. It tema is: Grûn en minsken.
Foargonger is ds Trinus H. Hibma
Kantor-oargeliste is mefrou Marja van der Ploeg –
Hofstra mei stipe fan de Bethelkantorij.
Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl
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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
Doopsgezind Amsterdam organiseert dit jaar een reis naar Israël
voor leden, vrienden, belangstellenden en hun partners. Israël is
een land dat dagelijks in het nieuws is. Allemaal hebben we er wel
een beeld bij en hebben er een mening over. We bezoeken de
plaatsen van verhalen uit de Bijbel, Thora en Koran, maar we
verdiepen ons ook in het Israël van nu en in het leven van alle dag.
Ontdek het bijzondere land Israël en ga mee op reis. Maak kennis met de cultuur en Bijbelse historie,
maar zeker ook met de fraaie natuur die dit land te bieden heeft. Van het droge gebied bij de
Dode Zee tot aan groen Galilea. En natuurlijk bezoeken wij Jeruzalem.

10 daagse reis met globaal het volgende programma:
•
•
•
•
•

Wandeling in de Negev woestijn.
Ontmoetingen met inwoners van Israël en gesprekken over bijzondere projecten en initiatieven.
In Jeruzalem worden de Bijbelse plaatsen, de oude stad, de Olijfberg, de Klaagmuur en Yad Vashem bezocht.
Ook worden de berg Masada, de Dode Zee, Qumram en Bethlehem bezocht.
In Bethlehem zijn er 2 overnachtingen in een klooster, zodat er tijd is om niet alleen de geboortekerk
en de grensmuur te bezoeken, maar ook om er over en weer gesprekken te voeren.
• In Galilea bezoeken we Bijbelse plaatsen en opgravingen (o.m. Nazareth, Kana, Kapernaum,
de rivier Jordaan en Ceasarea) en maken we een boottocht op het meer van Tiberias.

Overnachtingen:
•
•
•
•
•

Mashabei Sade, kibboets 1 nacht
Jeruzalem, hotel Arabisch deel
Betlehem, klooster
Tiberias, hotel aan meer
Nes Ammim, kibboets

3 nachten
2 nachten
2 nachten
1 nacht

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
• Reisleiding is in handen van Rimke van der Veer met
een predikant van Doopsgezind Amsterdam
• In Israël reist een ervaren, Nederlands sprekende gids
met de groep mee.

Opgave: vóór 1 juli 2019. Of de reis doorgaat 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
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De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente.
De collecte in de rode zak is voor:

Collectebestemmingen Februari

Het team

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

• 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
• 10 februari – Broederschapscollecte t.b.v.
projecten van de Doopsgezinde Zending
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
• 17 februari – Broederschapscollecte
t.b.v. project voor de begeleiding van het
landelijke jongerenwerk van het Doopsgezind
Centrum voor Gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake jongerenwerk

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

2018 (kwartaal 1+2+3+4)
Gemeente
Projecten

Eigen gemeente + projecten

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

• 3 maart – Broederschapscollecte
t.b.v. de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake Duurzame ontwikkeling

Opbrengst collecten in euro’s

– Singelkerk
– Menno Simonshuis
– Noord Meerpad
Totaal

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

• 24 februari – Jongerencultuurfonds
In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in
een gezin op de armoedegrens! Doel van het
Jongerencultuurfonds is het scheppen van
mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel
te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet,
muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet
dit door geld beschikbaar te stellen voor een
lidmaatschap of bijdrage met een maximum van
400 euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele
invloed op de inkomenspositie van hun ouders,
maar verdienen kansen om zich positief te
ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur.
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707
St. Jongerencultuurfonds

6.846,70
396,65
819,40
8.162,75

7.907,71
636,00
1.024,36
9.567,07
17.228,82

2017 (kwartaal 1+2+3+4)
Gemeente
Projecten
6.291,12
500,65
1.041,87
7.833,64

7.627,07
665,00
1.201,15
9.493,22
17.326,86

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 4e kwartaal 2018
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ADS, Broederschapscoll. DG Broederschappen Indonesiĕ
Broederschapscoll. Vredeswerk St. Doopsgez. Wereldwerk
St. Vrienden Oudezijds 100 Amsterdam
ADS, Broederschapscoll. proj. Doopsgezinde Zending
Jongerencultuurfonds
Stoelenproject
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Paraquay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81
Stichting Kruispost Amsterdam
Broederschapscoll. t.b.v. Inloophuis Almere
Voedselbank Amsterdam
Clini Clowns
Jeannette Noël Huis Amsterdam
Rampen Wereldwijd collecte 30/9 Sulawesi
Totaal
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156,43
89,15
216,58
138,50
278,42
927,70
171,50
122,50
305,25
300,10
23,63
193,55
606,10
99,95
3.629,36

Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 februari 2019
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Februari 2019
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Za 2 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 4 feb

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Rijpenhof

20.00 uur

• Di 5 feb

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Za 9 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 11 feb

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Di 12 feb

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Di 12 feb

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 12 feb

Mennomaal; Picasso

Singelkerk

18.00 uur

• Di 12 feb

Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 13 feb

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Do 14 feb

Tumtummies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

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

COLOFON
• Vr 15 feb

Open kring M. Simons: E. Roos

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Di 19 feb

Boeken rond de Bijbel: Job/Kuijer

Singelkerk

15.00 uur

• Za 23 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Di 26 feb

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 26 feb

020 11 16plus

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 27 feb

Rondomgroep; geloofsbezinning

Singelkerk

20.15 uur

• Do 28 feb

Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

10.30 uur

• Di 5 mrt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

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

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88
Meerpad – Meerpad 9 – t 06 53 77 06 01
Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

3 februari

Ds H. Leegte

E.M.L. van** Dunné

10 februari

Ds H. Leegte*

17 februari

Ds E.C. Roos

24 februari

Ds L.C.M. Blomjous-Maillette
de Buy Wenniger

3 maart

Ds E.C. Roos

* Kinderkerk en Kom in de kring

Ds E.C. Roos
Ds S. P. van der Meulen***
M.H. van Hoogstraten

E.M.L. van Dunné**

** Kinderkerk en Tienertuin

*** Sonja van der Meulen is predikant in Leiden

Lied van de maand
Keuze van Juul Hartog
Het is een lied van Huub Oosterhuis met muziek van Jan Baaij.
Bij de opening van het derde slaaphuis van het Doopsgezind
Broederschapshuis ‘Dopersduin’ in Schoorl is deze tekst op de
eerste steen ‘gebeiteld’. Later heb ik het een keer tijdens een
verblijf in Schoorl vierstemmig gezongen. Ik vind het heel mooi!

Morgen is er weer licht

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