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Lied der Liederen
Door Henk Leegte

Als je denkt over je ‘lievelings…’ in
de Bijbel kom je toch al gauw terecht
bij het kleine Bijbelboekje Hooglied.
Een Bijbelboek waaruit haast nooit in
de kerkdienst gelezen wordt, behalve
in huwelijksdiensten.
Maar het is een prachtig boekje dat
beslist de moeite waard is om er eens in
te lezen, vandaar deze korte inleiding
voor dit zomernummer van idA over
‘lievelings…'. De letterlijke (Hebreeuwse)

titel van het boek Hooglied is: “Lied der
Liederen”, dat wil zeggen het allermooiste lied, het lievelingslied. Dat wij het
woord ‘Hooglied' gebruiken is te danken
aan de vertaling van Maarten Luther die
het “das Hohelied” noemde. Het boek
Hooglied behoort in de joodsetraditie tot
de zogenaamde feestrollen.
Dit mooie lied, deze verzameling liederen,
behoren trouwens tot de meest omstreden Bijbelboeken die er zijn. Niet alleen
in de uitleg van de kerk trouwens maar
ook al in het oude jodendom. Samen met
de Bijbelboeken Esther en Prediker is de
canoniciteit van dit geschrift lang bestreden. Hoorden deze liederen over liefde
wel in de Bijbel thuis? Pas tijdens de
beroemde vergadering van rabbijnen te
Jamnia (een plaatsje gelegen ten Noorden
van Tel Aviv), omstreeks 100 na Chr., is
het boek Hooglied voor het jodendom
canoniek verklaard. En het bewijs daar-

voor is het antwoord op de vraag of je
het boek met ongewassen handen zou
kunnen lezen. Het antwoord op die vraag
luidde: ‘nee’, en daarmee was het canoniek. Dat wil zeggen heilig genoeg om
de eerbiedwaardige rij van Bijbelboeken
te worden opgenomen. Dit kon trouwens
alleen maar gebeuren doordat men het
lied allegorisch interpreteerde als geestelijk lied, dat de liefde tussen God en volk
bezong. Later, in de kerk vormde men
dit om tot de liefde tussen Jezus en de
Gemeente. Waarschijnlijk is de algemene
populariteit van deze liederen ook een
belangrijke reden dat ze gehandhaafd
bleven als canonieke tekst, hoewel ze in
bepaalde vrome kringen golden als zeer
afstotelijk. Het boek Hooglied is een jong
Bijbelboek, waarschijnlijk zo rond 300
voor Christus opgeschreven.

Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

Persoonlijk denk ik toch ook wel dat je
dit boek zou moeten lezen als meer dan
liefdesepos. Anders stond het uiteindelijk
niet in de Bijbel. De omringende Bijbelboeken waartussen het is opgenomen
geven het zijn kleur en extra diepte.
En tegelijkertijd straalt het Hooglied óók
uit naar de omringende Bijbelboeken.
Maar het lijkt me tegelijkertijd toch ook
weer niet nodig om deze teksten eerst
te vergeestelijken om hen daarna pas
als godsdienstige tekst te verstaan.
Het is toch zo dat ons hele menselijke
bestaan geraakt wordt door de liefde
van de Eeuwige? Godsdienst is toch
níet een apart domein van het leven?
Als Doopsgezinden houden we altijd
de gedachte hoog dat het godsdienstige
ook in het seculiere te horen is en
omgekeerd. Of anders gezegd: in
liefdestaal van mensen is toch ook van
de Eeuwige sprake? De joodse filosoof
Franz Rosenzweig schreef eens over het
boek Hooglied: “Also liebt Gott auch!”.
Als auteur wordt aan het Hooglied
per traditie de grote koning Salomo
toegeschreven. Waarschijnlijk is dat
omdat zijn naam een paar maal in de
liederen wordt genoemd.
Maar waar gaat het dan over, dat
Hooglied? Het betreft een aantal
bruiloftsliederen, waarin bruid en
bruidegom om beurten elkaar én de
liefde bezingen. De gloeiende, oosterse
toon is zodanig dat je niet anders kunt
dan erkennen dat het om profane
bruiloftsliederen gaat. Het schijnt dat
in het huidige Syrië nog steeds de
volksgewoonte bestaat om bruidsparen
als koning en koningin toe te zingen,
met liederen die verwant zijn aan het
aloude Hooglied. De tekst is pure
poëzie, dat zie je meteen aan de vorm,
de cadans van korte zinnen. In het
Hebreeuws is het ritme enigszins
dansend, in klankrijm en woord- en
klankassociaties. Zie bijvoorbeeld
hoofdstuk 5.2: “Want mijn hoofd is vol
dauw; mijn (haar)lokken vol druppels
van de nacht”. Zinnen 'rijmen' in het
Hebreeuws naar inhoud, niet naar klank,
zoals bij ons. Opvallend is verder de
enorme beeldenrijkdom, de vergelijk-

ingen en metaforen, ontleend aan
zowel de cultuur als de natuur. Soms
illustreren ze, dan weer zijn ze meer
symbolisch bedoeld. Dikwijls zijn ze én
letterlijk én overdrachtelijk bedoeld,
tegelijkertijd. De wijngaard en de hof
waar het over gaat, zijn óók symbool
van het meisje zelf. Het boek is een
visueel boek, en voor het begrip helpt
het om de beelden als het ware vóór je
te zien. Beelden overigens die heel vaak
ook niet meer de onze zijn.
Over de exegese van het boek lopen
de meningen zeer uiteen. In de 19de
eeuw zag men het vooral als toneelspel,
maar de meeste geleerden zien er
tegenwoordig een verzameling bruiloftsliederen in. Wel met een zekere
tendentie, misschien, door het driemaal
herhaalde “Ik bezweer u, dochters van
Jeruzalem... (2,7; 3,5; 8,4). De vraag is
wie wie is in welke rol, jongen of meisje.
Er is ook een theorie dat de liederen
van Hooglied aangepaste bruiloftsliederen zouden zijn voor de Kanaänitische goden Tammuz en Ishtar. Ik zou
het niet weten, maar die theorie drijft
wel de spot met de geest van de
Oudtestamentische verzamelaars van
de Bijbelverhalen...
Beste oplossing is misschien dat het
Hooglied een verzameling liefdesgedichten betreft die destijds bekend waren
onder de mensen, en die tijdens de
zeven dagen durende bruiloftsfeesten
gezongen werden tot vermaak van
het bruidspaar en van de feestvierders.
Als zodanig zouden ze uit verschillende
tijden kunnen stammen. De liederen
zijn wel nogal literair van stijl, maar
literair verantwoorde liederen kunnen
toch ook best volksliedjes worden,
waarom niet. Dat de liederen bij de
afdeling Geschriften van het Oude
Testament zijn opgenomen, is waarschijnlijk omdat ze aanvankelijk golden
als aanhangsel van het boek Spreuken.
(Terzijde: ook het einde van het
Bijbelboek Spreuken mist bijna iedere
religieuze kleur, in de hoofdstukken
25-29 wordt de Godsnaam maar
zesmaal genoemd.
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Ik zou zeggen: pak het boek Hooglied
eens ter hand, op een zwoele
zomeravond. Ik geef u tenslotte nog een
paar gedachten ter overweging mee.
Liefde kiest, en heeft daarmee iets
exclusiefs. Liefde kiest vóór de ene,
waardoor de anderen in zekere zin niet
meer meedoen. Maar zou het ook zo
kunnen zijn dat in het Bijbelboek Hooglied de ene mens die verkozen wordt,
alle andere belichaamt? Wij zijn altijd
mens onder de mensen, met allerlei
(vaak fragmentarische) relaties, en we
hebben allerhande verhoudingen met
elkaar. In de speciale relatie geven we
er als het goed is optimaal vorm aan.
Misschien is in die zin de speciale
geliefde een soort representant, een
vertegenwoordiger van ál onze relaties.
Waarmee ook onze meest intieme
verhouding in Bijbels licht komt te staan.
Omdat dat de wijze is waarop de
Schriften spreken van Gods verhouding

Je zoenen zijn zoeter
Je zoenen zijn zoeter dan
zoeter dan honing en ik vind je
mooier en liever, liever
en aardiger nog dan de koning.
We gaan samen liggen
een eind hier vandaan
we maken van takken
van takken en blaadjes
een vloer en een dak,
dat was onze woning,
of ik was het tuintje
en jij was de tent
daar gingen wij wonen
en blijven en horen
o rep je mijn liefje
ik heb je zo graag
nu of nooit samen slapen
want we zijn er
alleen maar vandaag.
Judith Herzberg
uit: 'Doen en laten', 1994.

met het volk Israël. De uitverkiezing van
Israël is evenzeer exclusief als inclusief:
in dit volk krijgt vorm hoe het met alle
volkeren zou moeten zijn. Het visioen,
de stip op de horizon, is dan ook een
bruiloftsfeest, waarop ook alle volkeren
zijn genodigd. Dit is trouwens meteen
de klassieke allegorische uitleg van
Hooglied zoals de rabbijnen hem geven.
Opvallend is dat juist in het Hooglied het
niet alleen en allereerst de man is die
kiest ('zich een vrouw kiest' in de
klassieke woordkeus), maar het meisje
degene is die voor haar keuze uitkomt.
Er valt veel en veel meer over te zeggen,
maar hierbij een klein beginnetje.
Misschien een mooie thema voor een
Bijbelkring, komend seizoen!

“Pak het boek Hooglied
eens ter hand, op een
zwoele zomeravond.”

Lievelingsdichter
Verlaine
Door Fieneke Barkmeijer

Mon rêve familier
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime,
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.
Car elle me comprend, et mon cœur transparent
Pour elle seule, hélas ! Cesse d'être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.
Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore.
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore,
Comme ceux des aimés que la Vie exila.
Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.

Mijn gewone droom
Ik droom vaak een droom, vreemd en indringend,
van een vrouw, ken haar niet, van wie ik hou en zij van mij,
en zij is elke keer niet helemaal verschillend
en niet helemaal dezelfde en houdt van mij en begrijpt mij.
Want zij begrijpt mij en mijn hart, te doorzien
voor haar alleen, helaas! is niet meer een probleem
voor haar alleen, en het klamme van mijn bleek gelaat
kan zij alleen verfrissen met haar tranen.
Is zij bruin, blond of rood? Ik weet het niet,
Haar naam? Ik weet nog dat hij zoet klinkt
als die van geliefden, die het Leven uitwees.
Haar blik is als de blik van stenen beelden,
en dan haar stem, zacht en kalm en ernstig, die heeft
de buiging van lieve stemmen die verstilden.
Vertaling: Michel Klarenbeek
www.klaarzin.nl/droom.php, via https://lyricstranslate.com

Gustav Klimt, De kus
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Vierkant in de fles ...
mijn lievelingsglas
Door Thijs van Hoogstraten

“Vierkant in de fles - rond op de tong”.
HZo luidde vele jaren het reclamemotto voor een bekend jenevermerk.
En zo is het bij mij ook geworden. De dag besluiten met een jonge
borrel is voor mij een favoriet rustmoment. Even uit het raam kijken,
even niets. En die borrel drink ik dan uit dit mooie glas, een erfstuk
van mijn ouders. En meer bijzonder van mijn vader, die hier tot zijn
laatste dag uit heeft gedronken. Nu maar hopen dat mij dat ook
vergund zal zijn.
Het is een mooi glaasje. Klein, met facetten, zodat het lekker in je hand
ligt, met mogelijk iets Frans. En de interessante discussie of het nu van
kristal is? Als je er tegenaan tikt geeft het wel die mooie klank, “ti-iing”. Ik heb het nooit uitgezocht, maar voor mij is het inderdaad van
kristal, en een dierbare herinnering aan mijn vader, die niet oud is
geworden, en aan mijn ouderlijk huis.
En dan nu de inhoud. Sinds 1836 ‘gedestilleerd van mout, jeneverbes
en honing’, zo staat er op de fles met die mooi Friese naam, Bokma.
Voor menig predikant, zo heb ik wel eens gehoord, is het een opkikker
na de wekelijkse preek. Voor mij zelfs bijna dagelijks, voor de avond
valt. En dan drink ik het ook nog uit mijn lievelingsglaasje.
“Vierkant in de fles - rond op de tong”. Het lijkt bijna een metafoor
voor ons doopsgezind geloven. Of ga ik nu te ver? Uit de Bijbel, met al
zijn vierkantigheid, putten wij toch inspiratie voor een rond en
liefderijk geloven. Dat hoop ik althans, zeker voor de lezer van dit
kerkeblad.
Op uw gezondheid!
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Mijn lievelingscomponist
Door Martina Simons
Mieke vroeg me om voor het thema ‘lievelings…‘ iets
te schrijven en ze stelde daarbij “mijn lievelingsopera”
voor omdat ze weet dat ik daarover heel enthousiast
ben. Maar dat is me toch te beperkt. Mijn lievelingsopera
is weliswaar “Don Giovanni”, een product van mijn
lievelingscomponist Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart,
met de nadruk op Amadeus – “door God bemind”.
Jullie hebben ongetwijfeld allemaal de beroemde film
gezien en die drukt prachtig mijn eigen beeld van de
mens Mozart uit. Voor mij kan het niet anders zijn dan
dat Mozart door God gezonden was (ze zeggen immers
altijd: “iedere theoloog wil in zijn kerk de muziek van
Bach horen maar Onze Lieve Heer in de hemel speelt
uitsluitend Mozart)”.
Heeft een van jullie de brieven van Mozart gelezen?
Die doen je werkelijk versteld staan, ze zijn dermate
platvloers, vol met poep, pies etc. dat ieder tienjarig
jongetje er buitengewoon van zou genieten. En het
gaat nauwelijks ergens anders over. Dan kun je je alleen
maar over het extreme wonder verbazen dat deze zelfde
clownachtige persoon ook de muziek van bv. de
“Krönungsmesse” of van de hoornconcerten heeft
geschreven. Dat vind ik het wonder van Mozart. Ze
zeggen dat indertijd in Wenen iedere slagersjongen bijv.
de aria’s van Papageno floot en dat kan iedereen zich
voorstellen, het zijn verrukkelijke en vrolijke melodieën.
Maar onder die simpele toegankelijke muziek zit bij

Mozart altijd een tweede of zelfs een derde laag die je diep
van binnen voelt en die in elk geval mij dicht bij God brengt.
Ik zou wat dat betreft ook wel graag katholiek willen zijn,
waarbij in een kerkdienst dergelijke mooie muziek ten gehore
wordt gebracht. Maar ja, dat is meteen ook de enige reden en
ik zie mezelf niet dadelijk katholiek worden. Maar jaloers op
de muziek in de mis dat ben ik wel. Wat zou het heerlijk zijn
als wij in onze kerkdiensten ook af en toe prachtige en diepe
muziek konden horen i.p.v. te wachten
tot de gezangen eindelijk weer afgelopen zijn…
Maar ik eindig positief met een goede raad: als jullie ooit in
Wenen zijn, ga naar het Friedhof St. Marx. Daar bevindt zich
ergens het graf van Mozart, weliswaar op een onbekende
plaats – een armengraf zoals iedereen in “Amadeus” kan zien,
maar het is een heerlijke 18de-eeuwse begraafplaats waar
menig “kaiserlicher und königlicher” hoogwaardigheidsbekleder ter ruste is gelegd, nu allemaal onbekend. Slechts
een vermaard persoon ligt daar en zijn graf is niet meer te
vinden. “Sic transit gloria mundi”, zo vergaat de roem der
wereld.
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Lievelingsboeken
Door Albertine Wendte-Voncken

Heeft u een lievelingsboek? Misschien
heeft u er wel meerdere, misschien
lievelingsboeken uit de volwassen
literatuur, maar vast ook lievelingskinderboeken. Wat was nou het eerste
boek waarin je de magie van lezen
ontdekte?
Het boek waarin je binnengezogen werd
en als je weer uit je boek kwam dat het
even duurde voordat je weer landde in
de ‘echte’ wereld. Misschien liep je wel
even naar buiten om te kijken of er echt
geen heksen of draken, boeven of rovers
waren? Of misschien dacht je wel
De Kleine Kapitein, Ronja of Lampje
op straat te zien.

Gedicht van
de maand
Gekozen door Ton Braam

Dank u God voor de nacht
voor de morgen
duister, licht
klank, zicht, gezicht
gericht op ons
’t luistert, fluistert
een lam, onschuldig, een kind
ik hoor ’t in me
“kom maar, kom maar”
“’t is goed”
“spreid je vleugeltjes”
“en drijf op de wind”
”ik vang je op”
“ik zal je schragen, dragen’
“kom maar”
“ ’t is zacht”
“ik ben bij je”

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

De meeste mensen hebben wel zo’n boek
uit hun kindertijd, soms ook meerdere.
Het is immers de tijd waarin we hebben
leren lezen. De Grote Vriendelijke Podcast,
een heerlijke podcast over kinderboeken,
heeft afgelopen najaar voor het eerst
hun luisteraars gevraagd om een lijstje
met hun vijf favoriete kinder-boeken in
te dienen. Uit de bijna 2.500 inzendingen
werd een top 100 samengesteld, de
Grote Vriendelijke 100.
Er zaten nogal wat boeken tussen die ik
nog niet kende of nog niet gelezen had.
Het enige boek uit de top 10 dat ik nog
niet gelezen had was ‘Hier is de boze
heks’ van Hanna Kraan met illustraties
van Annemarie van Haeringen. Ik heb
het boekje gekocht bij mijn lokale boekwinkel, maar vervolgens helaas niet aan
toe gekomen om het helemaal te lezen.
Zoals jullie weten is het erg druk bij de
huisartsenpraktijken en hebben we
afgelopen week een actie-week gehad
met tot besluit op vrijdag een staking
op het Malieveld tegen de hoge werkdruk en administratieve lasten. Helaas
wat weinig gelezen dus.
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Hanna Kraan kende ik al langer van
de boeken over Krik, een eekhoorntje.
Dit boek over de boze heks is een
bundel met een selectie uit haar zes
eerder verschenen boeken over de
boze heks. Zowel de boeken over Krik
als de boeken over de boze heks zijn
verzamelingen van losstaande verhaaltjes
van een paar pagina’s, perfect om voor
het slapen gaan aan een kind voor te
lezen. Lang genoeg om spanning op
te bouwen en kort genoeg om niet
eindeloos aan het bed te zitten. Haar
zinnen zijn kort en helder en er zit een
prettige spannings-opbouw in. De
personages hebben ieder hun eigen
gelaagde karakter. Daardoor is het ook
voor de voorlezende ouder prettig om
voor te lezen. Dat vind ik zelf altijd erg
belangrijk bij de keuze van een boek.
Het boek is geschikt voor luisteraars
vanaf een jaar of zes, hoewel een jonger
broertje of zusje prima mee kan luisteren.
Zelf lezen kan vanaf een jaar of acht.
De Grote Vriendelijke 100 is te vinden
op www.hebban.nl/gv100. Dus duik
er lekker in de je vindt vast boeken die
je had gelezen, maar was vergeten,
boeken die je nog niet eerder had
gelezen, boeken die je nog wil lezen
of boeken waarvan je nog nooit had
gehoord.
En wie weet hervind je weer je eigen
lievelingsboek, het boek waarmee je
de magie van lezen hebt ontdekt.

Top 10 Grote Vriendelijke 100
1 – Lampje | Annet Schaap (Querido)
2 – De brief voor de koning | Tonke Dragt (Leopold)
3 – Kruistocht in spijkerbroek | Thea Beckman (Lemniscaat)

Mijn dagdroom
Door Fieneke Barkmeijer

4 – Pluk van de Petteflet | Annie M.G. Schmidt (Querido)
5 – De koning van Katoren | Jan Terlouw (Lemniscaat)
6 – De gebroeders Leeuwenhart | Astrid Lindgren (Ploegsma)
7 – Harry Potter en de steen der wijzen | J.K. Rowling
(De Harmonie)
8 – Hier is de boze heks | Hanna Kraan (Lemniscaat)
9 – Matilda | Roald Dahl (De Fontein Jeugd)
10 – Ronja de roversdochter | Astrid Lindgren (Ploegsma)

Ik droom vaak van een lieve vriend met
lange zwarte haren. Van achteren zijn ze
samengebracht in een wuivende staart.
Hij had ook beige kunnen zijn of grijs of
bruin, maar altijd groter dan ikzelf.
En als we samen wandelen, ben ik degene
die hem volgt.
Geduldig wacht ik bij elk paaltje, elke boom
die nog niet werd bezocht.
Met het verstrijken van de tijd neem ik het
voortouwen versnel de pas.
Geen omweggetjes meer, maar een raccourci.
Een verste punt bereikt, een terugweg
ingezet, gaat weer mijn metgezel voorop.
Hij trekt me mee naar de vertrouwdheid van
het huis, waar mand en etensbak hem wacht.
De dag is welbesteed en telkens nieuw.
Opgedragen aan Oscar waarmee ik veel
amusante avonturen beleefde.
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Lievelings?
Door Carolien Flury

Het ligt vast aan m’n ouders – dat is nl., gelukkig, altijd
het geval, wanneer je tegen lastige eigenschappen of
gedragingen van jezelf aanloopt – maar wat betreft het
thema van deze idA ben ik een vat vol tegenstrijdigheden:
vragen naar mijn lievelings-x (kleur, componist, eten, stad,
auteur/boek, dier en ga zo maar door) levert meestal een
antwoord op in de geest van “Eeh, dat hangt ervan af”
(van het weer, het moment van de dag, de omgeving,
de gemoedstoestand, de vrager – ook dát lijstje is
eindeloos uitbreidbaar).
Dochter van een stoïcijnse, introverte wetenschapper en
een grenzeloos energieke en extraverte pianolerares
slinger ik, inmiddels met enige routine, tussen beide
uitersten heen en weer, en poog ‘leren’ en ‘maken’ op een
eerlijke manier af te wisselen of, nog liever, te combineren.
Waar dat laatste het beste lukt, en wat in mijn leven
volstrekt onmisbaar is, is bij het musiceren: het op een
na mooiste moment daarbij is het à vue doorspelen of
-zingen van een onbekend stuk, het mooiste al de
momenten waarop daarna, stukje bij beetje, zo’n stuk
veroverd wordt en ik de muziek leer maken. En zeker
zijn er componisten die me (veel) dierbaarder zijn dan
andere, maar één lieveling noemen (Bach) doet al die
andere helden (Mahler, Poulenc, Howells, Prokofiev,
Bruch, Purcell, onder vele anderen) tekort. Waarbij ik
hier gemakshalve ook nog eens allerlei jazz- en andere
muzikale genieën de verdiende aandacht onthoud.
Hetzelfde dilemma geldt schrijvers/boeken (Musil,
Bernhard, Melville, Keun, Daanje), landschappen, films
en ‘keukens’ (wel liever zhoug dan sushi). Kortom, ik laat
me ongaarne vastpinnen op een handjevol ‘lievelingen’.
Een uitzondering maak ik voor een eigenschap, waar
ik een sterke voorliefde, en grote bewondering, voor
heb (waar ik bovendien nog lang en geduldig op moet
oefenen): ruimhartigheid en compassie, vooral ook met
en jegens mensen die niet moeiteloos je affiniteit
oproepen. Naastenliefde, dus eigenlijk. En een lievelingswerkomgeving kan ik ook wel schetsen: één waar je
voornamelijk goedwillende mensen tegenkomt, waar de
hoeveelheid onzinwerk tot een minimum gereduceerd
is, en waar een piano staat, waarop voor of na werktijd
geoefend kan worden. Als het niet teveel gevraagd is,
ook nog in een esthetisch en historisch verantwoorde
entourage.
Carolien Flury, pvv koster a.i.
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Lievelingsbloem
Door Mieke Krebber

Mijn lievelingsbloem is de Oostindische kers.
Eind jaren veertig verhuisden mijn grootouders uit Amsterdam
naar het geboortedorp van mijn oma in Twente.
’s Zomers gingen wij daar ieder jaar logeren. Mijn grootouders
hadden daar een grote lap grond achter het huis met fruitbomen:
appels, peren, pruimen en perzikken, en bessenstruiken: rode,
witte en blauwe.
Ook hadden ze een moestuin met aardappels, wortels, bietjes,
boontjes. Het was voor een stadsmeisje een lust voor het oog.
In de voortuin klimrozen langs het hek.
Maar het mooiste vond ik de vele bloemen van de Oostindische
kers die langs de afscheiding met het erf van de buren bloeiden.
Je ziet in de verschillende tuincentra nooit potten met deze
leuke bloemen.
Jarenlang zocht ik tevergeef naar zaden (erwtjes die lijken op
gedroogde capucijners) tot ik die vorig najaar vond. Ingezaaid
in een plantenbak kwamen ze op, dit voorjaar en er kwamen
zelfs bloempjes aan. Echter, het waait en regent te vaak op
mijn onbeschermde balkon. Dus tot nog toe niet meer zo’n
bloemenpracht als ik mij herinner uit mijn kinderjaren.
Misschien volgend jaar weer proberen: andere grond, meer
beschutting, dichter bij de aarde?

Oostindische kers op mijn onbeschermd balkon
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Lievelingstheaters
Door Karen Lammers
In Baltimore was er ‘An die Musik’, een ontmoetingsplek voor
muziekliefhebbers. Een hoge café-achtige ruimte met stoelen,
tafeltjes en een toog waar na het concert een glas fris of wijn
werd geschonken, vormt de entree.
London, Globe Theater
Alle emoties passeerden wel de revue. Als in een soort
trance nam ze het applaus in ontvangst. Die dagen aten
we in een restaurant waar de ober er een bijzettafeltje
bij rolde en, als in een optreden, onze salade aanmaakte
terwijl wij toekeken. Hij deed dat zo sierlijk en kundig
dat het een vrolijk accent aan het eten toevoegde.

Baltimore, An die Musik
Eraan grenzend een muziekwinkeltje waar een keur aan Cd’s
en Dvd’s te koop is op het gebied van klassieke muziek en jazz.
En erboven, op een boven-verdieping, een kleine concertzaal.
De luisteraar wacht een comfortabele fauteuil waarin hij heerlijk
kan wegzinken en wegdromen op de vleugels van de muziek.
Ik heb er veel muziek gehoord, uitgevoerd door verschillende
musici, variërend van getalenteerde studenten, opkomende en
gevestigde musici. De concerten die me het meest bijstaan zijn
die door Baltimore’s Monument Trio. Ik schreef eerder al over
deze bijzondere onderneming.
In Bologna ontdekte ik de ‘Academia Filarmonica’ in de
Via Guerrazzi, een straat in het feeërieke centrum dichtbij de
piazza San Stefano en de Via Rialto waar ik destijds woonde.
Een aantal zaterdagen per maand vonden er in de concertzaal,
Sala Mozart, matinee-concerten plaats. Het is een klein zaaltje,
waar je je geborgen voelt, geschikt voor kamermuziek. Ik herinner me een concert dat ik samen met mijn broer bezocht, toen
hij me eens in Bologna kwam bezoeken. Een jonge pianiste
speelde er met ongekende intensiteit en virtuositeit de ‘24
préludes opus 28’ van Frédéric Chopin. Ingetogen, wervelende
en rauwe, stormachtige melodieën wisselden elkaar af.

Toen ik een ‘spell of time’ voor werk in London was,
nodigde een bevriende collega mij uit naar het Globe
Theatre aan de Theems. Shakespeare schreef zijn
toneelstukken voor dit theater. Het werd gebouwd in
1599, verwoest door brand in 1614, opnieuw opgebouwd
in en uiteindelijk gesloopt in 1644. In de vorige eeuw
herrees een replica van het theater door de toewijding
en volharding van de Amerikaanse acteur en regisseur
Sam Wanamaker. Op de website van het Theater staat
uitgebreide informatie over deze geschiedenis
(www.shakespearesglobe.com). We zagen er Romeo en
Juliet, en enkele koningsdrama’s. Het was een belevenis.
Er waren betaalbare kaartjes voor de staanplaatsen in de
cirkel, grenzend aan het podium, onder de blote hemel,
en wat duurdere kaartjes voor de zitplaatsen in de loges.
In het theater werden regenmantels verkocht, want de
voorstelling ging door, weer of geen weer, en als er een
regenwolk overdreef, sloeg het publiek de regenmantel
om of stak een paraplu op. Als er onverhoopt een
vliegtuig overvloog, onderbraken de acteurs voor een
moment hun tekst, keken naar de lucht tot het geluid
verstomde en pakten vervolgens de tekst weer op daar
waar ze waren gebleven. Aan het begin en eind van de
voorstelling was er muziek, en vaak eindigde de
voorstelling met een jig, die de voorstelling helemaal tot
een feest maakte (voor een indruk, zie bijvoorbeeld:
youtu.be/l1B70P6pjT8).
En nu, in Amsterdam, is het concertgebouw mijn
favoriete theater. Ik herinner me de Zaterdagmatinees
die ik samen met mijn ouders bezocht als ik op bezoek
was uit het buitenland. Een levendige herinnering heb
ik aan de concertante opera De Parelvissers van Georges
Bizet, die ik met hen beleefde. Ook nu nog genieten
mijn moeder en ik van de prachtige concerten in dit
avontuurlijk samengestelde programma met muziek
uit alle tijden, van oude muziek tot nieuwe opdrachtwerken aan componisten.

Bologna Academia Filharmonica
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Zon’shofje

Lievelingsplek: Zon’shofje
Door Elias Marseille
Even voorstellen! Mijn naam is Elias
Marseille. De afgelopen tijd heb ik het
tienerwerk van Joke overgenomen.
Oorspronkelijk kom ik van het eiland
Texel.

Mijn Lievelingsland om naar toe te
gaan in deze zomerperiode is
Duitsland. Terwijl ik dit schrijf ben ik
in München. Hier krijg ik aan een
taalschool les in de Duitse Taal.
München is een heel mooie stad.
Mijn ouders, Hans Marseille en Wikke
Wat ik vooral interessant vind is dat
Huizing, zijn daar allebei werkzaam
het een wereldstad is, maar zich vrij
als dominee. Vroeger ging ik dan ook
ingetogen presenteert. Een goed
naar de zondagsschool op Texel en
voorbeeld hiervan is de kleedkamer
later naar de jeugdclub. Ik vind het
van het eerste elftal van Bayern
leuk om nu zelf aan de andere kant
München. Ik was op bezoek in het
te staan en zelf een paar groepen te
stadion en ik verwachtte een heel
begeleiden voor de doopsgezinde kerk grote en mooie kleedkamer. Bayern
van Amsterdam. Ik ben 22 jaar oud en
München is immers één van de rijkste
woon op het Zon’shofje. Dat de kerk op en succesvolste clubs ter wereld. Maar
deze manier jonge mensen faciliteert
niets bleek minder waar. Het was een
met een woonplek aan de gracht vind
doodnormale kleedkamer met houten
ik echt prachtig.
banken. Er kwam geen streepje goud
Ik heb begrepen dat het thema van
aan te pas. Ik vond het achteraf wel
deze editie ‘lievelings...’ is, dus waniets doops-gezinds hebben, dat
neer je mij om mijn lievelingsplek in
ingetogene, haha!
Amsterdam vraagt dan is mijn antwoord ‘het Zon’shofje’.
Mijn lievelingsfilm is ’The Intern’.
Het is een heel mooie en grappige
film met in de hoofdrol Robert de
Niro en Anne Hathaway. De Niro speelt
een man die met pensioen is maar zich
verveelt. Hij meldt zich daarom aan
bij een stagairprogramma bij het
bedrijf van Hathaway dat oude mensen
terug op de arbeidsmarkt probeert te

krijgen. Wat vervolgens ontstaat is een
prachtig verhaal waarin de twee een
bijzondere band met elkaar opbouwen
en veel van elkaar leren. Die uitwisseling vind ik prachtig, en de menselijkheid die als rode draad door de film
heenloopt raakt me. Ik kan u van
harte aanraden hem eens te bekijken.
Tot zo ver mijn favorieten, tot een
volgende keer!
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Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van
9 juni 2022
Dopers gesprek
Voorafgaand aan de vergadering heeft
een aantal leden van de commissie
Dopers gesprek (Conchita ter Linden,
Dertje Meijer, Clemens Sassen, Henk
Leegte, Thijs Broer en Kees Blokland)
meegegeten. Tijdens de maaltijd is het
afgelopen jaar besproken en is
vervolgens vooruit gekeken.
Groot respect en bewondering was er
voor het feit dat Corona het comité er
niet van heeft weerhouden om acht
avonden te organiseren met goede
sprekers en aansprekende,
maatschappelijke thema’s zoals
bijvoorbeeld de laatste twee sprekers:
– Fernando Enns en Cees van
Duyvendijk over de Oorlog in
Oekraïne en het streven naar vrede:
"Havik of duif"
– Ron Meyer over zijn boek
"De onmisbaren"
Het Dopers gesprek wil ook in het
komende jaar op een vrijzinnige wijze
de verbinding leggen tussen onze kerk
en de maatschappij, met zingeving als
rode draad.
De kerkenraad ondersteunt de plannen en is blij dat de voorbereidingen
voor het komende seizoen in volle
gang zijn. Van harte aanbevolen!

Financiële jaarstukken

Wisselingen in de kerkenraad

Tijdens de vergadering heeft Norma
van den Berg, secretaris van de
Stichting Beheer, ter voorbereiding op
de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 3 juli, de Jaarstukken van 2021 en
de Begroting voor 2022 besproken.
Veel waardering is er voor de
kwaliteit van de stukken en voor het
feit dat ze zo goed op tijd klaar
waren. Doopsgezind Amsterdam streeft naar een
nulresultaat, er is dus geen winstoogmerk, maar omdat de ledenbijdragen
de laatste twee jaren schrikbarend
zijn gedaald, kunnen we ons niet
meer volledig bedruipen. De
inkomsten uit verhuur zijn daarvoor
niet toereikend genoeg. De
ledenbijdragen dekken
nog maar 2% van de totale uitgaven.
De kerkenraad zal hier actie op
nemen.

Er zijn geen bezwaren of tegenkandidaten gemeld. Tot groot genoegen
van de kerkenraad zullen dus per
1 september a.s. tot de kerkenraad
toetreden Jan jaap Hangelbroek (als
grootbokhouder) en Karen Lammers
(als lid). Conform de besluitvorming in
de ALV van 4 juli 2021 is Tim de Booys
per 1 juli jl. volwaardig lid van de
Kerkenraad. In afwachting van de
doop op zijn belijdenis was hij tot
die datum adviseur.

Plan: vijf maandelijkse
zondagmiddagconcerten
De kerkenraad heeft het plan van
onze organist Jeroen Koopman
unaniem omarmd. Er zal in het
komende seizoen, één maal per
maand – vanaf februari 2023 –, vijf
keer een zondagmiddagconcert met
veelbelovende jonge professionals
worden georganiseerd.

Doopsgezind Amsterdam in de
zomertijd
In de zomertijd komt ook de gemeente
tot rust. De medewerkers gaan op
vakantie en de activiteiten liggen tot
medio augustus even stil. Uiteraard
blijft de kerk open, is de kosterij
bereikbaar en gaan de diensten door,
we kunnen immers niet zonder!
Er zijn interessante en zeer boeiende
predikanten aangetrokken die hun
sporen hebben verdiend. Laat u
verassen door een chagall-deskundige
theoloog, een nationaal bekende
preker of een zeer gewaardeerde
bekende van onze gemeente. Op de
achterkant van dit nummer staan de
namen vermeld.
Blijf dus komen, want als gemeenschap zijn we er ook voor elkaar.

Lunch met nieuwe vrienden
– zondag 11 september

Zomerperiode kosterij
Singelkerk

Maandelijks kan Doopsgezind Amsterdam nieuwe
vrienden bijschrijven. We zijn er blij mee dat steeds
meer belangstellenden laten weten ‘meer te willen’.

In juli & augustus is de kosterij van de Singelkerk geopend
van maandag tot en met donderdag van 9.00 -13.00.
Buiten deze tijden kan natuurlijk wel een afspraak
gemaakt worden voor bijeenkomsten of rondleidingen.

Ter kennismaking en ook om wat meer over de
gemeente te vertellen worden zij binnenkort
persoonlijk uitgenodigd voor een lunch
op zondag 11 september 12.00 uur – 13.30 uur.
Kon u er bij een eerdere lunch niet bijzijn en
wilt u nu ook graag komen? Dat kan!
Laat het even weten aan
Secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
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Op maandag 15 augustus heeft het Grachtenfestival
een concert geprogrammeerd in de Meerpadkerk.
Het betreft een concert van Jala & James Heywood
om 19.00. Meer info volgt via onze online agenda.
Op vrijdag 19 augustus programmeert het Grachtenfestival
ook een concert maar dan in de Singelkerk, daarover volgt
ook later via onze elektronische agenda meer informatie.

Evangelische Broedergemeente Amsterdam
REIZENDE TENTOONSTELLING | 25 juli – 7 augustus

Heilzame Verwerking Slavernijverleden in de Koningskerk
Maandag 25 juli 16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 26 juli 16.00 uur – 20.00 uur
Zondag 31 juli 14.00 – 18.00 uur
Maandag 1 augustus 11.00 uur – 15.00 uur
Dinsdag 2 augustus 11.00 uur – 16.00 uur
Zondag 7 augustus 10.30 uur – 15.00 uur

ENTREE Gratis
Een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden: tentoonstellingkk@ebga.nl

“Wij zoeken
kinderen die mee
willen doen aan een
gelegenheidskoor
ten behoeve van de
tentoonstelling.”
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Het team

Grachtenfestival
15 augustus concert in het kerkje aan het Meerpad

Essemie van Dunné
voorganger, jongerenen 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

Jala Heywood speelt vandaag samen met achter de piano haar vader.
Samen vormen ze een twee-eenheid. Ze nemen je mee in een reis door
de tijd: preludes en fuga's van Bach, jazz standards uit de eerste helft
van de twintigste eeuw, swing en latin, traditionele volksliedjes uit het
Verenigd Koninkrijk, een sea shanty en een paar liedjes uit de 60s en 70s.
Alles komt voorbij! Jala & James Heywood

19 augustus concert in de Singelkerk

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

Ewoud Roos
predikant
t 06 34 11 50 00
e.roos@vdga.nl

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

Waar gezongen wordt is de debuutroman van schrijver Shula Tas, die na als
zangeres afgestudeerd te zijn aan het Conservatorium nooit meer een noot
gezongen heeft. Pianist Mattias Spee en celliste Chieko Donker Duyvis zijn
twee jonge muzikanten die hun eigen weg gaan.
Vanavond een heuse primeur op het Grachtenfestival: wat krijg je als je een
schrijver met een conservatoriumachtergrond op een podium zet met twee
jonge eigenzinnige musici? Verwacht een bijzonder, inhoudelijk concert vol
inspiratie en dwarsverbanden.
Shula Tas verteller / Chieko Donker Duyvis cello, zang / Mattias Spee piano

Kaarten bestellen via de website van het Grachtenfestival of een mail sturen
naar info@grachtenfestival.nl of bellen naar het kantoor,
020-421 45 42, en dan vragen naar Elke Vermeulen.
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Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 11 augustus 2022
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam
(telefoon 020-6731926).

Juli en augustus 2022
(kerkdiensten: zie achterkant)

• In de maanden juli en augustus zijn er geen kringbijeenkomsten in de Singelkerk.
Evenmin repeteert het Koor in die maanden

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

• In het kader van het Grachtenfestival:
15 augustus concert in het kerkje aan het Meerpad
19 augustus concert in de Singelkerk
Hierover wordt nadere informatie verstrekt per e-mail en op de zondagen bij de diensten.

Toelichting bij enkele collectebestemmingen
Stichting Stay Tuned | 17 juli – De Stichting StayTuned is opgericht in april 2021.
Deze Stichting onderschrijft het volgende:
Wij streven naar een orgelcultuur met een gezonde toekomst die wordt geschraagd
door de aanwas van jonge enthousiaste organisten.
• Wij willen kostbaar monumentaal erfgoed in stand én in gebruik houden:
orgels moeten ook op de middellange tot lange termijn goed bespeeld blijven
worden door professionals en goede amateurs.
• Wij willen het proces van vergrijzing van het orgelconcertpubliek een wending
geven door jong publiek te inspireren.
• Wij streven naar talentontwikkeling van orgelspelende jongeren/tieners.
Voor meer informatie: https://staytunednu.weebly.com/stichting.html

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

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

Pionieren met beschut werk: Amsterdam Underground | 11 september) – Amsterdam
Underground is de succesvolle stadswandeling, waarin je het centrum van Amsterdam
leert kennen zoals de dak- of thuisloze gids dit beleefde. Sinds deze zomer is Amsterdam
Underground een coöperatie. Dat houdt in dat de (ex-)dakloze gidsen nu geen
vrijwilligers meer zijn, maar eigenaar van hun eigen Amsterdam Underground. Voordat
de gidsen dan echt hun eigen geld konden gaan verdienen, moest er flink gewerkt
worden. En samengewerkt: met de gidsen zelf, het UWV en de gemeente Amsterdam.
Voor meer informatie: https://www.deregenboog.org/nieuws/pionieren-met-beschutwerk-amsterdam-underground

Als u niet in de dienst aanwezig
kon zijn en toch iets wilt

Redactie
Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

bijdragen aan het project kunt
u dat via het aangegeven
bankrekeningnummer doen
of via de Givt-app.

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

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88
Meerpad – Meerpad 9 – t 06 53 77 06 01

KERKDIENSTEN JULI EN AUGUSTUS

Singelkerk

Meerpad

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Collectebestemming

10 juli

E.M.L. van Dunné***

17 juli

Dr I. Speckmann

24 juli

Ds R.W. Bartlema*

31 juli

Ds R.W. Bartlema

7 augustus

Ds J. van Woerden-Surink Ds J.E. Klanderman

Collecte t.b.v. de ondersteuning van de
Indonesische broederschappen
NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg. Doopsgez.
Sociëteit, Amsterdam, inzake Indonesië

14 augustus

Ds J. Brüsewitz

Stichting Kruispost
NL22ABNA0437295370 St. Vrienden Kruispost

21 augustus

Dr I. Speckmann

28 augustus

Pastor A. Broers**

4 september

Ds E.C. Roos

11 september

Ds E.c. Roos***

Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam
NL16INGB0000780000 t.n.v. Verenigde
Doopsgezinde gemeente Amsterdam
M.H. van Hoogstraten

Stay Tuned
NL57TRIO0320204839 t.n.v. Arjan Schippers
Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam
WereldWerk.
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting
Doopsgezind WereldWerk te Deventer.

Vijfde zondag

Gezamenlijke dienst
in de Singelkerk

Stichting Stuwkracht 10
NL30INGB0001211010 St. Stuwkracht, Oostzaan

Collecte t.b.v. projecten van de Gemeenschap
voor Doopsgezind Broederschap
NL89TRIO379729962 t.n.v. Stichting GDB
Oudezijds 100 NL80INGB0000056295
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam

E.M.L. van Dunné

Collecte t.b.v. projecten betreffende de
Stuurgroep Duurzame ontwikkeling van
de Stichting Doopsgezind WereldWerk.
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting
Doopsgezind WereldWerk te Deventer.
Amsterdam Underground Tour
IBAN NL26 TRIO 0379 424770 t.n.v. Amsterdam
Underground Coöperatie U.A.

* Ds R.W. Bartlema was de laatse jaren voor zijn emeritaat predikant in
de Protestantse gemeente Soest. Kunstenaar en leraar Joodse mystiek.
** Arjan Broers is pastor in de Dominicuskerk en journalist.
*** Kom-in-de-kring en Kinderkerk
**** Kinderkerk en Tienertuin
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