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THEMA: TOEN … EN NU

Bij mij op zolder ligt een flinke stapel
geschiedenismethodes. Jaar in jaar uit
gebruikt en vervolgens van de ene op de
andere dag afgedankt en vervangen door
een andere reeks boeken waarvan de
uitgever in een ronkende prospectus of
tijdens gelikte presentatie in een derde-
rangs motel met mogelijkheid tot samen-
komst hoog opgaf als zijnde helemaal van
deze tijd en voldoend aan de eisen van 
de wetgever. Ik kijk wat meewarig naar
die stapel met omineuze titels als Sporen,
Sprekend Verleden, Toegang of Geschie-
denis Werkplaats. Erin bladeren doe ik
allang niet meer, maar wegdoen is
hetzelfde als een deel van je verleden 
aan de golven prijsgeven.

Een cursus hoe je geschiedenisonderwijs
dient te geven is er niet. Ja, er zijn HBO 
en universitaire opleidingen, maar, zo is
mijn indruk, leren de studenten vooral 
trucjes. En die trucjes zijn gebaseerd op 
de veelal didactische waan van de dag. 
De studenten die z’n opleiding volgen
maak ik sinds jaar en dag mee in mijn 
rol als stagebegeleider. Zij krijgen

opdrachten mee die voor mij grenzen
aan het schier onmogelijke. Kinderen
van dertien jaar moeten zichzelf dan
expert gaan noemen en zich eigenaar
wanen van hun leerproces. Zij zouden
zelf hun leerdoel moeten formuleren en
dan op het wereldwijde web op zoek
gaan naar informatie. Het liefst dan nog
vakoverstijgend ook zodat de historicus
voor de klas zich ook nog een halve
geograaf, econoom, bioloog of gender-
deskundige dient te wanen. 

Maar al die opleiders van leraren in de
dop kunnen daar natuurlijk ook niets
aan doen. Want met name het vak
geschiedenis is speelbal van politici. 
Die laten zich inpalmen door agogen 
en ologen die de psyché van het kind
menen te hebben doorgrond. 

Die politieke bemoeizucht er is overigens
altijd al geweest sinds geschiedenis op
de Nederlandse scholen onderwezen
wordt. In de 19e eeuw was het een
paardenmiddel om de sinds 1813 ont-
stane eenheidsstaat van Appingedam 

tot Goes verplicht nationalistisch te indoc-
trineren met Willem van Oranje, die
overigens zichzelf Guillaume d’Orange
noemde als Vader des Vaderlands, Cornelis
de Houtman als degene die de zeeweg
naar Indië voor ons ontdekte en Jan
Pietersz Coen die het Rijk van Insulinde
tot Onze Oost maakte. Kinderen in de
negentiende eeuw leerden de stamboom
van het hele huis van Nassau uit het
hoofd opdat maar duidelijk werd dat 
het Gods wil was dat het Huis van Oranje
over “ons” volk waakte. 

Nu over toen
Door Nicolaesz Vlaming

Mary Servaes Bey  met een deel 
van haar collectie gouden platen.

Kooikerhondje van Willem van Oranje te
vinden op het praalgraf van De Zwijger.
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Na de schoolstrijd (1889-1917) emanci-
peerden katholieken en gereformeerden
van diverse snit door hun eigen geschie-
denis te schrijven en bovenal te onder-
wijzen. Zo kregen de door watergeuzen 
in juli 1572 bij Brielle vermoorde Marte-
laren van Gorinchem een prominent 
plekje in de Roomse geschiedboekjes en
werd de moordpartij in Naarden door 
de Spaanse troepen een paar maanden
later extra benadrukt in gereformeerde
geschiedboekjes. 

Zelf ben ik het product van het naoor-
logse politieke ideaal dat geschiedenis
allemaal flauwekul was en louter leidde
tot, inderdaad, nationalisme, terwijl het
linkse internationalisme volgens veel
politici diende te zegevieren. Tot mijn
twaalfde heb ik nimmer een geschiedenis-
les gevolgd. Op mijn lagere school deden
wij aan zoals dat heette wereldoriëntatie.
Later, als veertienjarige, heb ik proef-
werkblaadjes moeten volschrijven over 
het dialectisch materialisme van de grote
ziener van Trier tot Zaltbommel (Karl
Marx) en moest ik werkstukken maken
over de door de Portugezen onderdrukte
volkeren van Angola en Mozambique. 
De grootste heldendaad, zo leerde ik, 

uit de Tweede Wereldoorlog was de com-
munistische Februaristaking van 1941,
waarbij de rol van de rode paus Paul 
de Groot voorafgaand aan die staking
slechts in het Vergeetboek terug te
vinden was. 

Ook heb ik ooit geleerd dat Mao Zedong
het Chinese volk bevrijd heeft door een
Culturele Revolutie te ontketenen.
Maar ook tijdens mijn werkzame leven 
in het onderwijs moest ik mij soms in de
vreemdste historische bochten wringen.
Zo heb ik gewerkt, in de jaren ’90 met
een methode waar in elk hoofdstuk een
paragraaf was opgenomen over de rol
van de vrouw in betreffende periode,
zoals de rol van de vrouw bij de hol-
bewoners. Voor degenen onder u die 
dat nog niet wisten: die moesten bessen
plukken en op de kinderen passen
aldus de historicus Jared Diamond en
(onderwijst schrijver dezes anno 2020)

dat is er de oorzaak van dat vrouwen
zulke slechte kaartlezers zijn. Dit omdat
ze, in tegenstelling tot hun op mam-
moeten jagende mannen, nooit ver van
hun grot of hut kwamen. En ook heb 
ik met behulp van een andere methode
aan het begin van deze eeuw moeten
uitleggen wat de milieuvervuiling inhield
bij de Romeinen, in de middeleeuwen 
en tijdens de Industriële Revolutie. Ook
erg modisch in onderwijsland was lange
tijd Latijns Amerika. Over de Maya’s, 
de trans-Atlantische slavenhandel en 
de Varkensbaai werden hele paragrafen
volgeschreven. Anno nu is de naoorlogse
geschiedenis, in de schoolboeken 
althans, verworden tot een glorieuze 
overwinning van het kapitalisme en
individualisme. Met de handdruk van
Gorbatsjov en Reagan in 1985 en de val
van De Muur houdt de geschiedenis wel
zo’n beetje op. De periode daarna heet
maatschappijleer.

Vervolg van pagina 1

Gevelsteen in Naarden.

Mao Zedong wint een door hemzelf georganiseerde zwemwedstrijd.

Paul de Groot spreekt het CPN-congres
toe in 1950.

Karl Marx Stoplicht in zijn geboortestad
Trier.

Reagan en Gorbatsjov.
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Zoals ik hierboven reeds beweerde is dat
je het lesgeven in geschiedenis niet kunt
leren, maar gewoon moet doen. Je eigen
bevlogenheid of, zo u wilt gekte, is
leidraad. Dat leer ik mijn stagiairs al jaar
en dag. Je moet veel weten en die
kennis smakelijk kunnen serveren. Zo
mag ik graag De Zangeres (zonder
Naam) laten horen met haar uit 1965
stammende succes Jongens van 18 jaar
waarin zij zich teweer stelt tegen de
dienstplicht. Verder mag ik graag (met
een mariasetje van de schoonmakers)
demonstreren hoe een hellebaard werkt.
Of wat dacht u van de Fundgrube
YouTube? Niets is leuker dat midden in
de les even via de webcam te kijken 
hoe het weer is op het strand van de
Bahama’s, waar ooit Columbus voet 
aan wal zette. Of wat dacht u van het
luisteren en kijken naar een kardinaals-
vogeltje op een tak in een Engelse tuin.
Daarna kun je prachtig uitleggen welke
de rol van de kardinalen is in het
Vaticaan en waarom ze roodroze jurken
dragen. 

En de Watersnoodramp van 1953 is
prachtig te verhalen aan de hand van
een foto van Cor de Kock waarop een
marinier een zwartwitte kat tegen zich
aandrukt die hij heeft gered nadat deze
dagenlang in een boom heeft gezeten.
Het naoorlogs hedonisme is voor veel
leerling geheel duidelijk als je Mathilde
Willink even laat flaneren door de 
PC Hooftstraat.

En wat kan Karin Bloemen prachtig
Wilhelmina Drucker imiteren!

Want binnen het keurslijf van de wet-
gever zoek ik steeds weer voorbeelden
die doen verwonderen. Dat is wat
volgens mij een geschiedenisles moet
zijn. Als jongen van tien verwonderde 
ik me in ‘het documentatiecentrum’ van
school, waar ik me op de wereld moest
oriënteren over de chamoisplaatjes in
een Droste-Album over Ons Indië en las
ik over het kopergeld van de Gouden
Eeuw. De doopsgezinde Huizinga
meldde ooit dat bij geschiedenis een
volk zich rekenschap geeft van zijn
verleden. Maar zo voeg ik er onbe-
scheiden aan toe, maar wel het verleden
bezien door de politieke waan van het
seizoen. Die stapel oude leermethodes
bij mij op zolder is daar het bewijs van:
Afgedankt omdat de daarin verkochte
praatjes niet meer en vogue zijn in het
Haagse discours.

Wat blijft is het meisje dat bij haar 
eindexamen vertelde dat het kunstwerk
in de Singelkerk zo’n indruk op haar
gemaakt had tijdens gewoon even een
uurtje naar de Reformatie kijken vier
jaar daarvoor. Of, onlangs nog, heb ik
samen met een jongen uit het vijfde
leerjaar nog eens het eerste en het
dertiende couplet van het Wilhelmus

gezongen. Die had hij namelijk ooit
voor een cijfer in het tweede leerjaar 
uit het hoofd moeten leren van mij 
(en niet van Van Haersma Buma). Deze
schijnbaar nutteloze kennis was hij nooit
vergeten. Of het verhaal dat door een
slimme Nederlandse officier die moed-
willig even de andere kant op keek,
opdat ons land niet betrokken raakte 
bij de Eerste Wereldoorlog. Muisstil zijn
dan dertig leerlingen. En onze held
Menno Simonsz van Wytmarsum? 

In geen lesmethode voor het onderwijs
ben ik hem ooit tegengekomen. Zijn
individualisme past niet in het Neder-
landse nationale groepsdenken in tegen-
stelling tot dat van Luther en Calvijn. 

Verhalen en excursies leiden tot zelf
nadenken en overdenken. En soms tot
irriteren. In het coronaexamenjaarboek
van 2020 schreef een oud-leerling van 
mij dat hij blij was nooit meer les te
krijgen van Vlaming. Die man had altijd
maar meningen en leerde je nooit eens
alleen maar wat er in het geschiedenis-
boek stond of wat je voor het examen
moest kennen. Ik heb dat beschouwd 
als een groot compliment.

Zaandijk, 21 september 2020

Mathilde Willink.



Bijbelse geschiedenis, toen en nu
Door Mieke Krebber

In 1848 werd in Nederland in de grond-
wet de vrijheid van onderwijs vast-
gelegd. Bijzondere scholen hoefden
geen toestemming meer te krijgen van
de overheid, maar werden ook niet
gesubsidieerd. In 1887 werd de grond-
wet gewijzigd: de overheid subsi-
dieerde de bijzondere scholen op
dezelfde wijze als de openbare
scholen. ‘Het belangrijkste vak op de
christelijke school was vanzelfsprekend
Bijbelse geschiedenis. Van bijna even
groot belang vond men het onderwijs
in de vaderlandse geschiedenis. Het
was de taak van de onderwijzer om 
in de geschiedenislessen Gods Hand 
te laten zien. Daarnaast werd er les
gegeven in de gebruikelijk vakken 
als lezen, taal, schrijven, rekenen en
aardrijkskunde’, zo meldt L.D. van
Klinken in Het Christelijk onderwijs
in de negentiende eeuw. 

In het rapport over het schooljaar 1923
van een jongen uit de 2e klas van de
Lagere School was de volgorde van
vakken: Bijbelse Geschiedenis, Lezen,
Schrijven, Rekenen, Nederlandse Taal,
Tekenen, Zingen, Gymnastiek, Gedrag,
Vlijt, Orde.

Een van de bekendste schrijvers op het
gebied van de Bijbelse Geschiedenis
is Anne de Vries. Zijn Groot vertelboek
voor de Bijbelse Geschiedenis ver-
scheen in 1933 en beleefde in 2003 de
29ste druk. In de inhoudsopgave van
deel I, Het Oude Testament, waarbij
ook de Bijbelgedeelten zijn vermeld
waar het betreffende verhaal is te
vinden, vind je alleen verwijzingen
naar de historische boeken en een
enkele profeet, maar dan steeds in
relatie tot een koning. In dit groot
vertelboek geen Psalmen, Spreuken,
Prediker of Hooglied, geen Job, geen
Klaagliederen. In Ter Inleiding stelt
Anne de Vries: ‘Boek … wees een gids
naar Hem, die … ons zo onuitsprekelijk
heeft liefgehad.’ In deel II, Nieuwe
Testament alleen verwijzingen naar de
evangeliën, Handelingen en de brieven
van Paulus. Het is dus echt een vertel-
boek voor de Bijbelse ‘geschiedenis’.

Johanna E. Kuiper besteedt in Bijbel
voor de jeugd (1948) ook geen aan-
dacht aan de Psalmen en de andere
poëtische boeken. Zij plaatst de Bijbel-
verhalen nog meer in een historisch
kader door aandacht te besteden aan

het boek Prediker in een hoofdstuk
over Alexander de Grote en de stichting
van Alexandrië, de biblio-theek aldaar
en de Septuagint: ‘Jullie zult nu den
Prediker nog te moeilijk vinden om te
lezen.’ Daarna volgt een hoofdstuk
over de Makkabeeën.

In de 19e eeuw gingen Bijbelweten-
schappers de Bijbel bestuderen zoals
men dat met alle literatuur deed.
Men ging onderscheid maken tussen 
de verschillende genres: de Form-
geschichte. Vormkritiek analyseert
teksteenheden en categoriseert ze 
naar genre (koningspsalmen, wonder-
verhalen, gelijkenissen, et cetera).

Van Gerhard Lohfink verscheen in 
1973 Jetzt verstehe ich die Bibel. Ein
Sachbuch zur Formgeschichte. Daarin
beschrijft hij de verschillende genres 
die je in de Bijbel tegenkomt. Zeer
aanschouwelijk vertelt hij hoe men 
in vroeger jaren omging met de
verschillende teksten in de Bijbel.

In de Bijbel komen natuurlijk ook
genres voor die (historische) feiten
vermelden, zoals het bericht, 

In de schoolbijbels van vroeger werd de oneindige vormenrijkdom van de Bijbel platgewalst tot ‘Bijbelse geschiedenis’.
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de kroniek, het verdrag. Lohfink noemt
ook de genres historische vertelling 
en educatieve vertelling. De spreuken
zijn geen algemene spreekwoorden,
maar gezegdes als onderricht voor
ambtenaren; er is een onderscheid 
tussen wijsheidsspreuken, wetsspreuken,
profetische spreuken. De verhalen over
Abraham zijn geen familiegeschiedenis,
maar de geschiedenis van het volk Israël
in verhaalvorm; ook het boek Jona
vertelt geen historische gebeurtenis maar
is een ‘leerverhaal’ waarin de verteller
duidelijk maakt dat God barmhartig is. 

Per 1 augustus 2019 trad de
wetswijziging in werking waarmee de
financiering van levensbeschouwelijk
onderwijs en godsdienstonderwijs in 
de Wet op het primair onderwijs (WPO)
wordt opgenomen. Bij voldoende
belangstelling kunnen leerlingen op
openbare basisscholen een uur per week
onderwijs krijgen in een godsdienstige 
of levensbeschouwelijke stroming. 
Het aanbod van lesmateriaal op dit
gebied is zeer uitgebreid. Voorbeeld: 
Een wereld vol verhalen. In 35 lessen
leren de kinderen de wereld van
hindoeïsme, boeddhisme, jodendom,
christendom, islam en humanisme
kennen.

Een voorbeeld van een moderne kinder-
bijbel is Henk Barnard, Het verhaal: 
bijbel voor de jeugd met ill. van Reintje
Venema;  2 delen Oude Testament en 
2 delen Nieuwe Testament, verschenen
tussen 1984 en 1997. In het hoofdstuk,
Het verhaal over de geboorte van Jezus,
vertelt Barnard de verhalen van Lucas 
en Mattheüs door elkaar heen, met de
duidelijke vermelding dat het om twee
verhalen gaat. Ook de afstamming 
van Jezus is niet historisch, maar een
verwijzing dat Jezus thuishoort in de
lange rij mensen, zoals Abraham, die
naar God luisterden.

En passant
Door Karen Lammers

Vermoedelijk voelen de meeste mensen 
zich in hun eigen tijd het meest thuis.
Een uitzondering daarop is de prota-
gonist, Gil Pender, in Woody Allens
‘Midnight in Paris’, die de vergane tijd
aantrekkelijker vindt dan het heden en
er zo naar verlangt in jaren twintig van
de vorige eeuw te leven, dat hij ook
werkelijk in dat tijdperk terecht komt,
er zijn kunstzinnige idolen ontmoet en
een liefde, die op haar beurt begeesterd
is van een nog eerder tijdperk, la Belle
Époque. Als ze beiden daar dan aan-
beland zijn en op het punt staan onom-
keerbaar dat tijdperk voor het eigen te
verruilen, realiseert de protagonist zich
met een schok dat er in dat geïdeali-
seerde verleden nog geen penicilline 
en geen lidocaïne als verdovingsmiddel
bij de tandarts, waren. Hij besluit dan,
net op tijd, toch terug te keren naar de
toekomst, zijn eigen tijd, haar helaas
achterlatend omdat zij van geen
terugkeer wil weten.

Er kan natuurlijk nostalgie zijn voor 
een eerdere levensfase van dit leven.
Hoe ouder we worden, des te meer
hebben we om op terug te kijken.

We bouwen voort op het verleden en
genieten van de verworvenheden, die
eerdere passanten in deze oneindige
beweging van komen en gaan voor ons
bevochten hebben. Elke verworvenheid
is er gekomen door hard bevochten
strijd, zoals onder andere de sociaal-
democratische rechtstaat, het kiesrecht,
de individuele vrijheid tot ontwikkeling
en zelfbeschikking, de vrijheid van
godsdienst, de scheiding van kerk en
staat. Wij zijn een schakel in die
eeuwenlange gang en dragen op onze
beurt ook weer ons steentje bij.

Het fundament waarop we ons leven
bouwen is dan alleen sterk als het geënt
is op de verworvenheden en kennis 
uit het verleden. Alleen dan kun je ge-
steund door deze basis verder bouwen
en ontwikkelen en vrij improviseren
vanuit die basis.

Column

Geschiedenis en heden vloeien in elkaar
over. Een fragment dat dit pakkend
illustreert, komt uit Rosita Stevensbeeks
roman ‘Schimmenrijk’, waarin de 
hoofdpersoon de onverwachte en
raadselachtige dood van haar geliefde
verwerkt. 

Ze loopt door, in de zon, en volgt de
oude muur. De stilte wordt alleen
opgeschrikt door het geluid van slaan
tegen een bal en een harde mannen-
stem af en toe. Het verstoort haar illusie
diep terug te zijn in de tijd en roept
beelden op van sportprogramma’s en
reclameborden met het nationale elftal.
Maar dan beseft ze dat dit geluid van
handen die een bal vangen of wegslaan
en het roepen van jonge mannen-
stemmen vijfentwintighonderd jaar
geleden, de tijd waaraan Lorenzo zijn
hart had verloren, precies zo moet
hebben geklonken. 

Door technisch vernuft kennen we 
een wereldwijde verbondenheid, die
magnifiek is. Informatie over gebeurte-
nissen in de wereld bereikt ons on-
onderbroken. We hebben veel kennis
op allerlei gebied en er is grote toegan-
kelijkheid tot die kennis. Tegelijkertijd
brengt de snelheid en veelheid van het
aanbod ook uitdagingen met zich mee
om deze wetenschap te vertalen naar
de praktijk.

Onze uitdagingen zijn de geschiedenis
en de verworvenheden niet als een
fossiel uit vroeger tijden links te laten
liggen maar ze te eerbiedigen en ze
soms met een beetje meer dapperheid
te koesteren. En voorts, meer tijd te
nemen om de bestaande en nieuw
verworven kennis te ordenen en deze
wetenschap leidraad te laten zijn voor
de beslissingen over hoe we verdergaan
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werd. Ze heeft er niet een droog non-fictieboek van 
gemaakt, maar een boek dat prettig leest. Ze vertelt het 
vanuit zichzelf en het is alsof ze in de klas iets aan het
uitleggen is. Ze spreekt de lezer regelmatig direct aan: 
“Hoezo is dat bijzonder, vraag je je nu misschien af”. 
Daardoor komt de verteller dicht bij de lezer te staan. 

Een belangrijke vraag die de schrijfster heeft is hoe het 
komt dat er zoveel bronzen voorwerpen in moerassen
gevonden worden, die daar waarschijnlijk bewust zijn
achtergelaten. Dat is wonderbaarlijk, omdat het ontzettend
kostbare voorwerpen waren. Ze probeert een antwoord te
zoeken op die vraag door een aantal achtergelaten voor-
werpen letterlijk aan het woord te laten. Het boek is ver-
deeld in zes hoofdstukken. Aan het einde van elk hoofdstuk 
is er een verhaal vanuit het bronzen voorwerp zelf. Die
bijzondere vertelvorm maakte ook dat ik dit boek graag 
wilde lezen. Het begint met een verhaal over de stenen
waaruit het brons gewonnen wordt en vertelt in de volgende
vier hoofdstukken het verhaal van een bronzen voorwerp.
Allemaal eindigen ze in het water. Op deze manier fanta-
seert de schrijfster over de mogelijke redenen voor het achter-
laten van het kostbare brons in de rivier of het moeras.

Het is een fascinerende vorm die goed werkt. Tussen de
verhalen vanuit de bronzen voorwerpen zit de uitleg over 
alle verschillende aspecten van brons, hoe het gemaakt werd,
hoe het gegoten werd, hoe het gebruikt werd. Door de
afwisseling met de gefictionaliseerde verhalen vanuit de
bronzen voorwerpen én door de prachtige tekeningen van
Sanne te Loo gaat het verhaal over brons echt voor je leven.

De kinderboekenweek loopt van 30 september tot 11 oktober.
Ga naar je eigen boekwinkel en koop een mooi kinderboek.
Zoals je al begrepen hebt ben ik van mening dat kinderboeken
prima door volwassenen gelezen kunnen worden.

“Er is niets nieuws onder de zon” zegt Prediker. Dat maakt
geschiedenis zo interessant. Het is allemaal al eens gebeurd, 
in een andere vorm, op een andere plek. Misschien maakt 
dat de Bijbel ook zo interessant. De oude verhalen zijn
– vaak met een vertaalslag – goed in de huidige tijd te
plaatsen. We lezen natuurlijk oude verhalen en geschiedenis
vanuit ons eigen perspectief, maar het vertelt ons daardoor
ook iets over wie wij nú zijn.

De kinderboekenweek die bij het uitkomen van deze IdA 
nog bezig is heeft als thema “En toen?” Arend van Dam
schreef het kinderboekenweekgeschenk. Arend van Dam die
meerdere gefictionaliseerde geschiedenisboeken schreef …
Onder andere zijn zijn recente boeken: De reis van Syntax
Bosselman en Hoe fel de zon ook scheen, over respectievelijk
de slavernij in Suriname en de Tweede Wereldoorlog. 
Arend van Dam heeft de gave om een geschiedenis ver-
halend te vertellen vanuit kinderen die deel uitmaken van 
de geschiedenis. 

Een andere schrijver die over geschiedenis schrijft is Linda
Dielemans, die haar carrière begon als archeoloog, maar 
ook altijd al verhalen schreef. Dat combineert zij nu een 
aantal jaren op geslaagde wijze. Ze schrijft vooral over de
echte vroege geschiedenis zoals de prehistorie in haar laatste
boek Het lied van de vreemdeling. Het boek dat ik voor 
deze IdA heb gelezen is Brons. Linda Dielemans beschrijft 
de geschiedenis van Brons, het eerste metaal dat gebruikt

Kinderboeken over geschiedenis  

Brons
Door Albertine Wendte-Voncken
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DopersGesprek met Fokke Obbema:  

Over de essentie van ons bestaan
Door Helma Verkleij                                                                      

Toen Volkskrant-journalist Fokke Obbema in 2017 ternauwer-
nood een hartstilstand had overleefd, besloot hij een serie
interviews te gaan doen over de confrontatie met de dood
en de existentiële vragen die daardoor worden opgeroepen.
De gesprekken met bekende en minder bekende
Nederlanders – van schrijver A.L. Snijders tot theoloog
Christa Anbeek, van cabaretier Tim Fransen tot dichter
Marjoleine de Vos – werden gebundeld in het boek ‘De zin
van het leven’, dat afgelopen jaar met lovende recensies
werd ontvangen.

Op 21 oktober zal Fokke Obbema in het bijzonder ingaan op
de lessen die hij zelf van de vele gesprekken heeft geleerd:
over de kwetsbaarheid van het bestaan, het belang van
verbinding en de herwaardering van religie. De muziek
wordt bij deze bijzondere gelegenheid verzorgd door Jeroen
Koopman, de nieuwe organist van de Singelkerk.

Het gesprek met Fokke Obbema is een nieuwe aflevering in
de serie persoonlijke ontmoetingen die dit najaar weer in de
Amsterdamse Singelkerk plaatsvindt. De vorm is aangepast
aan de coronaregels: het aantal deelnemers is beperkt, de
afstandsregels en de hygiëne worden in acht genomen. 

Aanmelding vooraf is verplicht:
www.doopsgezindamsterdam.nl/toegang/

In de volgende aflevering, op dinsdag 24 november, zal
politiecommissaris Martin Sitalsing spreken over zijn inzet
om de toenemende maatschappelijke polarisatie tegen te
gaan.

In de prachtige oude kerkzaal gaan sprekers van naam na
een korte inleiding in gesprek met een klein gezelschap 
over wat hen beweegt, op het snijvlak van geloof en
samenleving: Het DopersGesprek. En jij kunt erbij zijn.

Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.

Op woensdag 21 oktober spreekt journalist en schrijver Fokke Obbema in de
eerste aflevering van het DopersGesprek van dit nieuwe seizoen over zijn boek
‘De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan’.

Aanmelden is gratis maar wel verplicht! 
en niet vrijblijvend; er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Met je aanmelding rekenen wij op je komst!

Doopsgezinde Singelkerk
Singel 452 te Amsterdam (nabij het Koningsplein)
Let op: Ingang Herengracht 431
Woensdag 21 oktober
20.15 uur – 22.00 uur

Fokke Obbema  (Foto: Jitske Schols)
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Uit de kerkenraad

Berichten vanuit de Kerkenraad – september 
Coronaprotocol – Uiteraard hebben de coronamaatregelen
en nog immer veranderende omstandigheden de blijvende
aandacht van de Kerkenraad. Bijna wekelijks worden de
diensten nabesproken op zaken die goed of minder goed
gaan. Vooropgesteld is de conclusie dat er gelukkig veel
goed gaat, waarvoor ook dank en waardering naar de
kosterij en alle anderen die zich inzetten om alles veilig en
soepel te laten verlopen. Het gescheiden aanbieden van de
kinderactiviteiten loopt goed en dat we dit zo kunnen
organiseren is reden tot vreugde. 

Tegelijkertijd is de constatering ook dat onderling afstand
nemen en houden lastig blijkt te zijn, vooral bij het
koffiedrinken na de dienst. De Kerkenraad roept dan ook
iedereen op om zich bewust te blijven van de noodzaak
afstand te houden en hieraan gehoor te geven wanneer
men er op wordt aangesproken. Daarmee houden we ook
de drempel laag voor diegenen die nu uit bezorgdheid om
de veiligheid niet durven te komen. 

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten dat er tot nader
order alleen buiten koffie wordt gedronken, ook bij kou.
Binnen geen koffie, ook niet bij regen.  

Diensten Menno Simonshuis – Eveneens in verband met 
de coronamaatregelen en de voorwaarden om de diensten
veilig te kunnen laten verlopen komen de diensten in het
Menno Simonshuis in ieder geval tot november te vervallen.
Dit in samenspraak met de kosters aldaar. Volgende maand
zal de situatie opnieuw beoordeeld worden. 

Tot slot heeft ook het digitaal of op andere wijze aanbieden
van de zondagse diensten nog steeds de aandacht van de
Kerkenraad. Hierover volgt nadere berichtgeving. 

Vertrek Jan Willem Stenvers – Jan Willem Stenvers is vijf
jaar beheerder geweest van het Zon’shof maar vertrekt per
oktober naar Utrecht om daar te gaan wonen en werken.
Ook in de Singelkerk heeft Jan Willem talloze malen onder-
steuning verleend vanuit de kosterij. Wij danken hem voor
zijn betrokkenheid en inzet en wensen hem het allerbeste! 

Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor zijn vervanger in
de afrondende fase en zal de nieuwe beheerder spoedig
geïntroduceerd worden binnen de gemeente. 

Reparatie namenborden – Het zal wellicht zijn opge-
vallen dat de namenborden in de gang al enige tijd zijn
verdwenen. Ongeveer een jaar geleden zijn deze borden
ter restauratie aangeboden aan een specialist in papier-
restauratie. De voorwaarden voor deze reparatie hebben
echter zeer lang op zich laten wachten en waren vervol-
gens van dien aard, dat de Kerkenraad meent dat er naar
een alternatief moet worden gezocht. Dit wordt in de
komende tijd verder uitgezocht.

Preek van de Leek uitgesteld – De organiserende project-
groep van de Preek van de Leek heeft besloten de spraak-
makende jaarlijkse serie preken dit najaar niet door te laten
gaan. De projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van de PKA (Protestantse Kerk Amsterdam) en Doopsgezind
Amsterdam, onderzoekt de mogelijkheid om het evene-
ment te laten plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

Mededeling van de redactie: 

Aan de rubriek Vele gezichten is een einde gekomen.

De Bijbelclub
Door Wytske Kist

Nou, omdat ik de verhalen uit de Bijbel mooi vind en 
daar graag meer over wilde weten. Dat is meestal mijn
antwoord als mensen vragen waarom ik (in godsnaam) 
bij een Bijbelclub zit. Maar inmiddels zou mijn antwoord
veel omvattender zijn. 

Sinds de Corona-tijd is de Bijbelclub ook een plek geworden
om onze worstelingen te delen met de beperkingen van
deze tijd, onszelf en onze families, waarbij we ons her-
kennen in de personages uit de Bijbel die net zomin als wij
zelf perfect zijn en soms ook een beetje vals. Het rondje 
lief en leed aan het begin is erin gebleven ook nu we weer
– op gepaste afstand – fysiek bij elkaar komen. 

Daarna lezen we om de beurt een paragraaf. Essemie 
leidt ons door de teksten heen door vragen te stellen,
andere inzichten of lezingen in te brengen. Gisteren
hebben we het prachtige verhaal over Jakob en Esau
afgesloten. De thema’s uit dat verhaal zijn zo herkenbaar, 
in al die duizenden jaren is er eigenlijk vrij weinig
veranderd. Nog steeds zijn we jaloers, is de ene mens 
meer geliefd dan de ander, zijn we soms niet helemaal
eerlijk, voelen we afgunst en tegelijkertijd ook liefde. 
Door met elkaar te praten over de tekst wordt het verhaal
een gesprek over ons als mens. Zo zou ik nu zeggen dat de
Bijbelclub een gesprek over het ‘leven zelf’ is geworden.



Na een lang ziekbed is op 5 september jl op de leeftijd van

91 jaar overleden br Marco Bakker. Br Bakker was afkomstig

van een Texelse familie (‘van alle kanten Doopsgezind’) 

en groeide op in Den Haag. Twee gebeurtenissen hebben

zoals hij zei zijn leven gekleurd: allereerst de Tweede

Wereldoorlog. Tijdens het bombardement op Rotterdam

werd het bedrijf van zijn vader verwoest, en later in de

oorlog is zijn vader gefusilleerd door de Duitsers. Marco 

was een enigszins losgeslagen jongen in die jaren, en

verzamelde wapens en munitie met zijn vriendjes. Bepaald

geen ongevaarlijke spelletjes deden ze daarmee. Na de

oorlog, toen alles weer in rustiger vaarwater kwam,

studeerde hij tandheelkunde, en als tandarts vestigde hij

zich op Curaçao. Hoewel Marco zeer rustig was in de

omgang, had hij ook een hang naar avontuur en vreesde 

hij als jonge man een saai leven. Op Curaçao overkwam 

hem de tweede bepalende gebeurtenis: het overlijden van

zijn enige kind, zijn dochtertje Petra, dat op vijfjarige

leeftijd verdronk. Toen vervolgens ook zijn huwelijk op de

klippen liep na de dood van zijn kind, verliet Marco het

eiland en vestigde zich in Casablanca (Marokko) als tandarts. 

Daarna ging hij andermaal voor een kortere periode naar

Curaçao, om zich tenslotte in Amstelveen te vestigen. In die

jaren ontmoette hij zijn geliefde Elizabeth Rost Onnes, zijn

levenspartner die hem tot het einde toe trouw en liefdevol

heeft verzorgd. Zoals Marco’s broer het verwoordde tijdens

de uitvaart: “De ontmoeting met Elizabeth was eigenlijk

Marco’s derde levensbepalende gebeurtenis”. 

Marco Bakker was een zeer bescheiden mens, trad nooit 

op de voorgrond, en kon zeer goed luisteren. Hij onthield

zich van oordelen, waardoor hij voor zijn vrienden een

geliefde en trouwe gesprekspartner was. Hij las enorm veel,

en had een brede interesse. Zijn vele jaren buitenslands

hadden hem mild gemaakt, en maakten dat hij de lokale

beslommeringen in de huidige samenleving en politiek 

goed kon relativeren. Ook in theologie was hij bijzonder

geïnteresseerd, met name in de patristiek (leer van de

vroege kerk en kerkvaders). Hij deed in de Singelkerk mee

aan de Bijbelkring van ds Jeanet van Woerden, die later

werd geleid door zr Mieke Krebber. Hoewel zijn lichaam

totaal op was, was zijn geest tot het laatste moment

ongebroken, en was hij in staat om zijn leven van een

afstandje te bezien en te beschouwen, en alle blijken van

vriendschap en dank liefdevol te aanvaarden. Op 

de rouwbrief had Marco een woord van Rilke laten

opnemen: “Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß”. 

Marco vreesde de dood niet. “Als er niks is, ben ik er ook

niet meer, en dan maakt het niet uit. Als er wèl iets is, 

zie ik misschien mijn lieve meisje terug, en anderen van 

wie ik zoveel houd. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit”. 

In kleine familiekring, en met een paar van zijn oudste

vrienden brachten we hem naar Zorgvlied.

De nagedachtenis aan Marco Cornels Jan Bakker zij tot

zegen.

Henk Leegte

Onlangs bereikte ons het bericht dat op 88-jarige leeftijd 

is overleden onze zr Hermien Eva Zoethout. Zij is lid 

van de Kerkenraad van onze Gemeente geweest. 

Wij herinneren haar ons als een bedachtzaam, rustig en 

wijs mens, en een betrokken lid van onze Gemeente. 

In haar werkzame leven was zij kinderarts. Ook was ze

bestuurslid van de landelijke euthanasie-vereniging, een

onderwerp wat haar aan het hart ging, en waar ze zeer 

wijs en in alle opzichten kritisch over kon spreken. Haar

diepe geloofsovertuiging motiveerde haar voor dit werk. 

Op latere leeftijd verhuisde zr Zoethout naar Ede en 

werd lid van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen.

br Marco Cornelis Jan Bakker 
(5 september 2020)

zr Hermien Zoethout
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In Memoriam



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in 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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Collectebestemmingen

•  4 oktober – 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 woon-
gemeenschap functioneert hierin als groot gezin 
en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam

•  11 oktober – 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 wil zij 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           

•  18 oktober – 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 cultuur.
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707 
St. Jongerencultuurfonds  

•  25 oktober – Broederschapscollecte 
   t.b.v. Inloophuis Almere 
De missie van het Inloophuis is vanuit kerkelijke
betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk 
en een bijdrage leveren aan de verbetering 
van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de
andere inwoners van Almere. 
Rekeningnummer: NL61RABO0321022203 
St. Inloophuis Almere  

•  1 november – Fonds Bijzondere Noden 
   Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geldgevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties 
en de lokale overheid werken samen met 
als doel: hulp verlenen aan cliënten in een
financiële noodsituatie, waarbij een voorlig-
gende voorziening niet, niet tijdig of
onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697 
Fonds Bijzondere Noden 

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen aan het project kunt

u dat via het aangegeven bankrekening-

nummer doen of via de Givt-app:  

Oktober 2020 



Redactie

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

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 oktober 2020
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
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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Agenda

Oktober 2020 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Ma 5 okt Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Singelkerk 20.00 uur

•  Di 6 okt Bijbelkring (1)  o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.00 uur

•  Di 6 okt Bijbelkring (2) o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 15,00 uur

•  Ma 12 okt Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.Singelkerk 20.00 uur

•  Di 20 okt Boeken van de Bijbel: gelijkenis Singelkerk 15.00 uur

•  Do 15 okt Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Di 20 okt Bijbelkring Chris Singelkerk 20.00 uur

•  Do 29 okt Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uur

•  Ma 2 nov Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Singelkerk 20.00 uur

•  Di 3 nov Bijbelkring (1) o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.00 uur

•  Di 3 nov Bijbelkring (2) o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 15.00 uur

•  Voorlopig geen Open Kring in het Menno Simonshuis, geen 
   repetities van het Singelkoor en geen regulier Mennomaal.

•  N.B. alle kringen voor jonge mensen komen bijeen op het Singel, 
   in de kerkenraadskamer. 



    

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

Lied van de maand:
Gekozen door Joke Tuinema

Hoe hoog ook onze wegen gaan

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

Een  loflied op de liefde van dichter Hans Bouma met
muziek van Louis van Dijk delen. Zo mooi als hij deze
woorden versterkt heeft met zijn prachtige improvisa-
ties (let vooral op het naspel!).Het lied is te beluisteren 
op www.youtube.com/watch?v=fk03GwzRWHA

Hoe hoog ook onze wegen gaan,
alleen de liefde blijft bestaan
een weg voor wie wil leven.
Al spreken wij ook ongehoord,
de liefde heeft het laatste woord,
niets houdt haar adem tegen.
Hopen dromen hoger roepen
verder zoeken veel te wensen
liefde, liefde maakt de mensen

Wat gunt ons God het allermeest
Hij overstelpt ons met zijn Geest,
de kracht om te beminnen.
Een mens heeft lief, hij leeft voor goed,
de Geest is eeuwig die hem voedt,
de toekomst mag beginnen.
Handen harten tasten wachten
zijn te machtig zoete liefde sterft niet,
liefde goedertieren.

De liefde zoekt zich zelve niet,
zij bloeit alleen wanneer zij dient,
de ander wil zij vieren.
Zij biedt zijn leven onderdak,
hij vindt geloof, is nooit tot last,
herbergzaam is de liefde.
Dood te boven duurzaam leven
allerwegen God geprezen
liefde wil Hij voor ons wezen.

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

4 oktober                 Ds H. Leegte                                      E.M.L. van Dunné                       Voorlopig geen dienst; 
                                                                                                   Kinderkerk en Tienertuin            waarschijnlijk tot 1 november

11 oktober                 Ds E.C. Roos
                                                                                                   
18 oktober                 Ds A-M. Visser                                  Ds T. de Boer*
                                        
25 oktober                Ds E.C. Roos 
                                        Kom-in-de-kring en Kinderkerk
                                                                                                   
1 november               Ds H. Leegte                                      E.M.L. van Dunné  
                                                                                                   Kinderkerk en Tienertuin            
                                                                                                   
                                          * Ds De Boer is predikant in Den Ilp/Landsmeer.

K E R K D I E N S T E N
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