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THEMA: HEIMWEE

Aan het begin van de zomerperiode dit
jaar stond in de Singelkerk de musical
‘Ruth’ centraal, geschreven door Dick
Klomp, en op tekst van Ingrid van Delft.
Op vier zondagen werden de vier hoofd-
stukken van het Bijbelboek gelezen en
hoorden we muziekfragmenten.  

Noömi, de schoonmoeder van Ruth, 
was tien jaar vreemdeling geweest in de
vlakte van Moab, omdat in Bethlehem,
waar zij woonde, de honger had toe-
geslagen. Er was honger in het ‘broodhuis’
(dat is de vertaling van Bethlehem) en
Noömi was met haar man en kinderen
naar Moab vertrokken. In Moab echter
verliest ze haar man en beide zoons. 
Op een goede dag gaat het gerucht dat 

er weer brood is in Bethlehem en ze
vertrekt terug naar huis, terug naar
waar het begonnen is. Maar bij
terugkeer is de teleurstelling groot: er
wordt niet met haar, maar over haar
gesproken. Alsof ze een vreemde is.
Noömi komt niet terug in een warm
verleden, maar in het harde heden.
Geen ontvangstcomité wacht haar op,
maar slechts meewarig gepraat 

over haar toestand en haar leeftijd.
Haar toekomst ligt achter haar, het
heden is anders. Haar heimwee naar
vroeger, toen alles nog goed was,
blijkt ingehaald door de werkelijkheid.
En de verbittering slaat toe: ‘noem 
me geen Noömi meer, de ‘lieflijke’,
maar Mara, de ‘verbitterde’.

Tot zover Noömi, want het Bijbelboek,
waaruit wij lezen, heet niet Noömi, 
maar heet Ruth. Er is immers nog een
personage in het verhaal. Je zou
kunnen zeggen: er is nog een andere
manier van omgaan met het verleden,
met de dingen die je als mens over-
komen. En dat is de lijn van de
Moabitische Ruth, schoondochter van
Noömi. Die twee lijnen kun je zo
samenvatten: Noömi is van het ‘terug-
keren’, Ruth is van het ‘verdergaan’.
Ruth zoekt niet de vastigheid van wat
voorbij is, maar ze zoekt een nieuwe
toekomst. (Ook Ruth had zich ‘Mara,
de verbitterde’ kunnen noemen: haar
man was overleden, ze had geen
kinderen, wat moest ze in een vreemd
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Noömi en Ruth
Heimwee en
vooruitgaan  
Door Ewoud Roos
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land?) ‘Ga terug’, had Noömi tegen
haar gezegd, ‘ga terug naar Moab’.
Maar Ruth weigert: ze gaat niet terug,
maar ze gaat verder, op grond slechts
van een vermoeden en een verlangen.
Herken je deze twee ook niet in jezelf?
Deze twee vrouwen, deze twee lijnen,
deze twee manieren van leven?

Noömi berust in haar lot, maar Ruth
gaat verder. En dat in een verhouding
tussen oppakken en afwachten, 
tussen doen en laten, tussen moed 
en deemoed. ‘Ik zou graag naar het
land willen gaan om aren te lezen 
bij iemand die me dat toestaat’, staat
in hoofdstuk 2. In de oude vertaling:
‘Ik ga naar het veld om aren te
verzamelen, achter iemand in wiens
ogen ik genade vind.’ Dat klinkt
idyllisch, maar dat is het niet. Een
buitenlandse vrouw alleen, op
vreemde bodem tussen andere
mensen… Als je niet ergens bij hoort,
bij een familie, bij een groep, bij een
volk, als je vogelvrij bent, wat stel je
dan eigenlijk voor? Hoe sociaal-ethisch
de Thora ook is, het leven is altijd weer
sterker dan de leer. En van alles kan 
er dan gebeuren: nare opmerkingen,
denigrerende blikken, snauwende
mede-rapers. Je ziet het voor je.
En het gaat inderdaad ook zo. 

‘Er gaat geen dag voorbij’, zo zei
journaliste en presentator Naeeda 
Aurangzeb laatst in een interview, 
‘er gaat geen dag voorbij, zonder 
dat ik stereo-typerende, voorin-
genomen opmerkingen te horen 
krijg.’ Ze schreef ze op in het boek
‘365 dagen Nederlander’. 

Terug naar onze vrouwen. Noömi 
blijft verbitterd zitten, Ruth gaat. 
Ze heeft gevoel voor het moment dat

Vervolg van pagina 1

je gewoon moet gaan, dat je moet
handelen zonder dat je weet wat de
uitkomst is. Ruth durft over haar
schaduw heen te stappen. Ze weet 
– zeg maar – van ‘het uur U’, het
moment dat er gehandeld moet
worden. Niet omdat je weet waar je
op uitkomt, maar omdat er gezaaid
moet worden, geïnvesteerd, een
sprong gewaagd. Ruth is als het kind,
dat voor het eerst het diepe inspringt
en dan spartelend en trots tegelijk
weer bovenkomt. Het is als spannend
en wel een nieuwe baan induiken, 
of je vertrouwde omgeving verlaten 
en ergens anders opnieuw beginnen.
Het is een ruzie bijleggen, of je
verjaardag weer vieren ondanks je
verdriet. Het is je levenshouding
durven veranderen, waar je al zoveel
jaren ingegroeid was. Ons probleem 
is niet zozeer dat we niet weten wat
we willen, ons probleem is veel meer
dat we niet gaan als het kan, dat we
die ene stap -die vertrouwen vraagt 
en durf- niet durven zetten, omdat 
er geen goede afloop gegarandeerd
wordt. We kunnen zoveel regelen 
en berekenen, we kunnen zoveel uit-
zoeken en inschatten, maar er komt 
‘een uur U,’ dat dat alles er niet meer
toe doet: dan moet je gaan, zonder 
te weten waar je komt. Dat is Ruth.

Kijkbijbel, pagina 100
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Ruth gaat en het toeval wil dat zij
terecht komt op het veld van ene
Boaz. De schrijver van ons verhaal
heeft het echt prima begrepen. De
moed van Ruth om te gaan heeft
namelijk niets te maken met een
vooropgezet plan, waarin alles wat we
doen, vastligt. Als je zegt ‘het heeft zo
moeten zijn’, dan doe je geen recht
aan Ruth, dan doe je geen recht aan
de moed die een mens kan opbrengen
om een onzekere toekomst aan te
durven gaan. En het doet te kort aan
de verrassingen van het leven, de
prettige en de onaangename. ‘Het
toeval wilde dat de akker waar ze
kwam van Boaz was’, dat staat er
letterlijk. Kortom, de wereld, het
leven, het is een open boek, dat zich
ontwikkelt in een eindeloze rij van
onvoorziene gebeurtenissen. En God?
Daar heeft de schrijver het nu niet
over, eerst gaat het verder met Ruth:
zij is gegaan, neemt risico, toont
moed.

En daar staat ze dan, toevallig, op het
veld van Boaz, zonder het te weten.
En ze vraagt de opzichter of ze aren
mag rapen. Maar de beste man heeft
haar niet geantwoord, want als Boaz
uren later zijn land op komt, staat ze
daar nog steeds. Dat is de andere kant
van Ruth. Ze heeft moed, maar ze kan
ook deemoedig zijn. Ze kent ‘het uur
U’ en gaat, maar als ‘het uur U’ er niet
blijkt te zijn, dan kan ze wachten, uur
na uur. Ze weet dat ze afhankelijk is
van anderen. En zo had ze het ook
gezegd: ‘Ik ga naar het veld om aren
te verzamelen bij iemand die me dat

toestaat, bij iemand in wiens ogen ik
genade vind.’ Ja, ze beseft dat het
niet alleen van haar afhangt. Het
hangt in het leven ook af van wat
buiten je om gaat. Zoals een
toneelspeler die het hele stuk in z’n
vingers heeft, toch altijd het gevoel
houdt dat hij niet alles in de hand
heeft. Er is altijd iets extra’s nodig, 
de vorm van de dag, het spel van je
tegenspeler, het onberekenbare extra
dat hem brengt naar hoogten, waar
die op eigen kracht nooit kan komen.

Genade is irrationeel en het spot 
met gevoelens van autonomie en
maakbaarheid. Genade is niet
verdiend en toch gekregen. Ruth 
weet dat niet alles in het leven te
programmeren is, en daarom kan 
ze wachten. Maar het is wel een
hoopvol wachten. Wachten namelijk
als oefening van geduld. Niet het
wachten op het bloeien van een
bloem die je nooit hebt geplant, maar
het is het wachten op gras dat je zelf
hebt gezaaid. Garanties heb je niet,
nooit weet je of het werkelijk goed 
en mooi wordt, maar er is wel een
goede reden om de hoop niet te
verliezen. Ruth verliest niet de hoop,
ook al moet zij geduld hebben. Ze
weet dat ze afhankelijk is van
anderen, van ogen die haar
opmerken, van iemand die haar
welgezind is. Zekerheid heeft ze niet,
en nog steeds kan het broodhuis
Bethlehem een sterfhuis worden,
wanneer niemand Noömi en haar
genade schenkt. En toch kan het heel
veel uitmaken, wanneer je durft te

leven als Ruth. Wanneer je gaat als het
moet, wanneer je wacht als het niet
anders kan, wanneer je doet wat je
kunt, en wanneer je loslaat wat buiten
je macht ligt. Wanneer je dus niet
alleen de maakbaarheid van het leven
relativeert, maar ook de gedachte dat
je er toch nooit iets aan kan
veranderen.

Gaan en staan, moed en deemoed,
doen en hopen op genade, idealen
houden en realistisch blijven. Daar
waar Noömi bleef steken in de
heimwee, ging Ruth vooruit. 

Kijkbijbel, verhalen uit het oude en 
het nieuwe testament getekend 
door Kees de Kort. Nederlands
Bibelgenootschap, Haarlem. 1992.
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Nu weet ik ook wel wat er met dat
begrip heimwee bedoeld wordt.
Althans ik denk het te weten. Dat
denken van mij is gebaseerd op een
groot aantal jaren onderzoek naar iets
wat wetenschappelijk niet bestaat,
maar door veel mensen wel ervaren
wordt. Je kunt het vergelijken met
God.

Mensen geven er uiting aan en maken
het kenbaar aan hun medemens. 
Maar die ander heeft er in het
algemeen weinig of geen begrip voor.
Een mooi voorbeeld daarvan is de mij
verder onbekende Bzh_cece57, naar 
ik vermoed een 57-jarige Breton. In
2015 bekeek ik zijn op Videomotion
geposte filmpje uit 2011: A tous les
expatriés en mal du pays, een filmpje
gemaakt dus voor ge(e)migreerde
Bretons met heimwee. Het is een
mooie verzameling sfeerbeelden met

daaronder melancholische Keltische
klanken. Deze huisvlijt ontroerde mij,
temeer omdat sedert 2011 slechts 
76 personen het filmpje op hun
computer aangeklikt hadden. Voor dit
stukje heb ik het nogmaals bekeken.
De afgelopen zes jaar hadden slechts
vier mensen dat filmpje bekeken.

Heimwee, zo zou je uit het boven-
staande kunnen concluderen, is dus
een particuliere aangelegenheid, die 
je maar met weinigen kunt delen.  
Of je zou kunnen stellen dat jouw
gevoelens van wat door velen heim-
wee wordt genoemd door anderen
niet gekend of herkend worden. 
Maar dat, als er gevraagd wordt, 
zoals dat nog in 1998 voor een 
wetenschappelijk onderzoek gebeurde, 
bijna 93% van de Nederlanders 
dit vermeende gevoel bij zichzelf
herkent. 

Dat begrip heimwee, in het Duits
Heimweh, is gemunt in 1688 door de
Zwitserse medicus Johannes Hofer
(1662-1752). Hij onderkende een
nieuwe ziekte en promoveerde
daarop. Hij noemde het een ziekte van
de moderne tijd. Het ziektebeeld dat
hierbij hoorde was dat de lijder louter
nog kon denken aan de plek waar hij
opgroeide, zijn Heimat. Dat laatste
begrip laat zich lastig vertalen in het
Nederlands, maar het is zoiets als het
landschap van je jeugd, de gewoontes
en gebruiken aldaar, de geur van het
land en de lokale keuken. Kenmerken
van een lijder aan Heimweh waren het
neerslachtig rondlopen, het afkeer
hebben van vreemde gewoonten, het
heftig reageren op grappen of
plagerijen en het steeds maar weer
wijzen op het unieke van het land van
herkomst. Nostalgia, zoals Hofer
Heimweh in Neolatijn noemde, leidde
tot hartkloppingen, vermagering en
het verdwijnen van seksuele
lustgevoelens. Er was maar een
medicijn tegen dit alles, aldus de
promovendus, een enkele reis
huiswaarts. 

Dat medicijn werd in de achttiende en
negentiende eeuw vaak voorgeschre-
ven. Vooral soldaten blijken lijders te
zijn aan deze ziekte van de nieuwe
tijd. Dat is ook te verklaren. Zij trekken
steeds vaker weg van de streek waar
zij zijn opgegroeid en het gemis aan
frisse berglucht, zoals de Zwitser
Johann Schreuchzer (1673-1733) het
noemde, was hier debet aan. 
Met deze conclusie was Schreuchzer
kind van zijn tijd en de twee eeuwen
daarna. De industrialisatie in grote

Heimwee bestaat niet
Door Nicolaesz Vlaming

Het bevreemdde mij nogal dat de redactie van idA in het juninummer 
een oproep deed om een stukje te schrijven over het thema heimwee. 
Dat bestaat namelijk helemaal niet. Het kon toch niet zo zijn dat 
men vroeg om iets over niets te schrijven?  

De ontvangst van Sinterklaas in 1958, Cambramatta (West-Sidney)
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delen van Europa alsook de mechani-
sering van de landbouw en oorlogen
die tot in Rusland en Egypte werden
uitgevochten zorgden ervoor dat 
grote groepen Europeanen van hun
geboortegronden wegtrokken om 
den brode. En veel van deze met 
name mannelijke migranten namen 
als bagage een flinke voorraad
heimwee mee. In de vroege Romantiek
werd uit deze voorraad door menig
lyricus geput en vervolgens werden
deze pennenvruchten melancholisch
getoonzet. 

Maar met de komst van innovaties 
als stoomtrein en stoomboot verdween
de vermeende ziekte Nostalgia in 
de loop van de negentiende eeuw. 
De scheiding van de Heimat was niet
meer definitief, zoals in de tijd daar-
voor. Nu was het land van herkomst 
in relatief korte tijd bereikbaar. Ook
ontwikkelt zich het postwezen in deze
eeuw. Corresponderen wordt betaal-
baar en als gevolg van het toene-
mende onderwijs kan ook de gewone
man van deze dienst gebruik maken.
Wat ook meespeelde was dat Heim-
weh als literair stijlmiddel in deze uit
de mode raakte en daarmee had het
ook als modeziekte afgedaan. 

Maar daarmee verdween het begrip
niet uit het spraakgebruik. Het werd
vanaf toen bestempeld als een gevoel
en dat zou het blijven tot in de jaren
’60 van de vorige eeuw. De jonge
wetenschap psychologie nam dit

gevoel op in haar begrippenapparaat.
Het zou een gemoedstoestand zijn 
die zich uitte als een depressie. 

Een andere verklaring voor het
verdwijnen van heimwee is de
opkomst van weer een nieuwe
modeziekte rond 1869, de
neurasthenie, een zenuwziekte die
sterk verbonden is, aldus de
naamgever van het begrip George M.
Beard (1839-1883), met het ontstaan
van grote steden in de loop van de
negentiende eeuw. De kenmerken van
neurasthenie zijn vergelijkbaar met die
van heimwee: zenuwen die sterk
uitgeput raken als gevolg van het
hectische bestaan van de mens in een
geïndustrialiseerde samenleving. Dit
zou leiden, aldus Beard, tot
depressieve klachten. Een bekende
aanhanger van deze leer was de
Amsterdammer Frits van Egters.

Maar zoals het gaat met mode-
verschijnselen, ze verdwijnen weer
even snel als ze opkwamen. Sigmund
Freud (1856-1919) heeft het in zijn
publicaties nauwelijks over heimwee.
In Das Unheimliche uit 1919 noemt hij
heimwee een schertswoord. Het zou
een onzeker gevoel zijn wat
neurotische mannen zouden hebben
bij de gedachte aan vrouwelijke

genitaliën. De Heimat waar zo naar
verlangd werd zou terug te voeren 
zijn naar de oorsprong van elk leven.
De gedachte hieraan zou bij deze
neurotische mannen gevoelens van
vertrouwdheid oproepen. U begrijpt
dat ik hier verder discreet zwijg.

Na de Tweede Wereldoorlog komt in
West-Europa heimwee nogmaals terug
als een probleem. Waren het voordien
vooral de eerdergenoemde soldaten
die aan heimwee leden omdat ze 
ver van huis en haard gelegerd 
waren, nu waren het de arbeiders uit
Mediterrane landen die vanaf de jaren
’50 mede het Wirtschaftwunder in
Duitsland en de Wederopbouw in
Nederland vormgaven.

En de problemen die ze veroorzaakten,
waren van dezelfde aard als van de
soldaten voordien: Het vertonen van
deviant gedrag. De depressies waaraan
zij zouden lijden werden onder andere
nostalgische Verstimmungen genoemd.
En weer ging het om jonge mannen,
alleenstaand, die volgens berichten
achter de autochtone meisjes aan
zaten, veelvuldig diefstal pleegden,
van hun onderkomens een zwijnenstal
maakten, drankzuchtig zouden zijn en,
voor de gastarbeidgever niet onbe-
langrijk, een steeds grotere passiviteit

Assortiment ontbijtkoek, Holland beschuit en houten tulpen van de 
Holland Shop in 2021 (Calgary, Canada)

Lees verder op pagina 2
Klompendans in 1985, Holland 
(Michigan, Verenigde Staten)
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op de werkvloer vertoonden. Dit 
blijkt allemaal uit wetenschappelijk
onderzoek uit 1959 en gaat dus niet
over asielzoekerscentra in deze eeuw
of over hedendaagse vluchtelingen-
kampen in Italië of op de Griekse
eilanden. En ook in 1959 was er
eigenlijk al niets nieuws onder de zon.
Een halve eeuw daarvoor was al
vastgesteld dat Fremdarbeiter in het
Ruhrgebied, die veelal afkomstig
waren uit Oost-Europa, maar ook vaak
uit Nederland kwamen, eenzelfde
onaangepast gedrag vertoonden.

De verklaring voor dit gedrag was dan
weer gelijk als in de 18e eeuw: Het
kwam voort uit onzekerheden en
daarom een sterk verlangen naar de
streek van herkomst, waar alles
vertrouwd was. Een abrupte breuk met
dit verleden leidde tot angst: voor de
nieuwe omgeving, die zo anders was,
de gewoontes die onbekend waren, de
werkmoraal die niet begrepen werd.
Het waren mannen die, net zoals de
eeuwen daarvoor, niet vertrokken

waren uit vrije wil, maar op zoek
waren naar een vast inkomen dat hen
het gevoel van prestige in hun Heimat
zou geven. En omdat dit nostalgische
gevoel in hun cultuur van oorsprong
als onmannelijk werd gekenmerkt,
leidde dit weer tot klachten van
depressieve aard. 

Misschien is het opgemerkt in het
voorafgaande dat het tot op heden
louter op mannen ging die leden en
problemen veroorzaakten. Dat laatste
is dan ook de reden waarom er zo veel
onderzoek naar heimwee is gedaan.
Pas eind jaren ’50 van de vorige eeuw
wordt er serieus aandacht besteed 
aan de vrouw als lijdster. Het gaat 
dan om vrouwen die vanuit Europa
emigreerden naar Noord-Amerika, 
de Pacific en zuidelijk Afrika. Hoe
aanlokkelijk de (Nederlandse) over-
heidsvoorlichting in de jaren ook was,
niet elke landverhuizing was een
succes. En dat gold dan met name de
(huis)vrouwen. Mannen hadden volop
werk in hun nieuwe Heimat overzee,
de kinderen die meeverhuisden pasten
zich snel aan als gevolg van hun
schoolgang. Maar de vrouwen thuis
verkommerden veelal. Oorzaak was
vaak dat vrouwen niet echt gekend
waren in het besluit tot emigratie. 
Ze volgden hun man met ambitie 
in den vreemde. Een schrijnend
voorbeeld van vrouwelijk onaangepast
gedrag als gevolg van de grote
verandering wil ik u niet onthouden.
Een moeder, 58 jaar oud, begon te
lijden aan ‘merkwaardige Holland-
cultus’. Zij wilde louter nog
Nederlandse producten gebruiken 
en had de wanden van de woning
volgehangen met foto’s, tekeningen
en schilderijen die alle Nederland
verbeeldden.  Aan de radio gekluisterd
poogt ze Hollandse stemmen op te
vangen. Buiten komt ze nauwelijks. 
De stad waar ze woont beschouwt 

ze als vijandig. Als ze toch naar buiten
gaat, is het naar het strand achter 
haar woning. Meent ze dan in de 
verte een Nederlands schip te
ontwaren, dan zwaait ze met een 
wit tafellaken in de hoop dat de
opvarenden haar groet beantwoorden.
“Huilend komt ze weer thuis.”

Na de jaren ’50 ebde heimwee lang-
zaam weg uit het publieke bewustzijn.
Homelonging, is het meest recente
begrip wat wordt gebruikt voor wat
ooit heimwee werd genoemd. Het is
dan ook geen stoornis meer die in het
handboek voor psychologie wordt
opgenomen. Vanaf het begin van 
deze eeuw wordt het een natuurlijke
reactie genoemd op het verlaten van
thuis dat na ongeveer zestien
maanden vanzelf verdwijnt uit het
geheugen. Een kleine rouw, noemt
een onderzoeker het in 2015.

Maar net zo goed kan gesteld worden
dat met de komst van (beeld)telefonie
en internet, webcams de wereld
Heimat is geworden. Niets is meer
ongekend. En daarmee zijn Heimweh
en Nostalgia definitief verdwenen naar
de rommelzolder van het collectief
verleden. Mogelijk is dat de verklaring
dat in tien jaar tijd maar tachtig
mensen, waaronder schrijver dezes
tweemaal, de digitale huisvlijt van
Bzh_cece57 bekeken.

P.S. Bewust is hier afgezien van voet-
noten en bibliografische verwijzingen.
Die kunt u te zijner tijd terugvinden in
mijn proefschrift over het ‘langstme’
van de Friezen om utens.

Vervolg van pagina 5

Volkszanger Heino (1938) weet al jarenlang 
met liederen over de Heimat een groot 
publiek te bereiken (dvd 2020)
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Verhuizen
Door Joke van der Heide

Vanaf mijn geboorte (1960) tot mijn
zevende woonde ik in een klein
Zeeuws dorp: Souburg. Het ligt aan
het kanaal door Walcheren, tussen
Vlissingen en Middelburg in. 
Ons huis was het laatste huis in de
straat en lag aan een slootje dat aan
de weilanden grensde.  Ik kon de
treinen in de verte zien rijden tussen
Vlissingen en Middelburg, ik zag de
rook van de PZEM en dacht dat rook
en PZEM hetzelfde waren en ik zag de
watertoren. Aan de andere kant van
dat weiland kon ik de achterkant van
het huis van mijn opa en oma zien
liggen. Mijn jongere zusje van drie
jaar liep weleens alleen naar hen toe
en dan zette opa een wit vlaggetje 
op de schuur zodat wij dan wisten 
dat zij bij hen was. 

Dat weiland kwam veelvuldig in mijn
dromen voor, vooral de paarden
waren enge verschijningen in mijn
nachtmerries. Ze kwamen achter mij

aan en als ik niet op tijd kon weg-
vliegen beten ze me hard in mijn zij. 
Ik werd dan wakker en had ook echt
pijn in mijn zij. 

Er liepen koeien rond in die wei die 
’s zomers wel eens gek werden van de
steekvliegen en ik zag er de geboorte
van een veulentje. Soms kwamen er
mannen van de gemeente om gif bij
de sloot te leggen tegen de ratten 
en in mijn herinnering liepen ze met
lange geweren om op die ratten te
schieten en dan moesten we binnen
blijven. ’s Winters schaatsen we op 
de plassen in de wei. 

Mijn beeld van de hemel was dan ook
die wei; dat groene en dat grazige.
Toen mijn juf uit de eerste klas
vertelde dat de hemel van goud was
vond ik dat helemaal niet leuk; goud
leek me hard en koud. Na zeven jaar
verhuisden we naar Middelburg naar
een gloednieuw huis in een net

gebouwde wijk. Ik vond het prachtig;
een groter huis met mooi gekleurd
zeil op de vloer en straten vol nieuwe
vriendinnetjes. Op de eerste dag op
mijn nieuwe school sloot ik onmiddel-
lijk vriendschap met een meisje uit 
de buurt. 

Toen we weer eens bij mijn opa en
oma in Souburg op bezoek gingen 
liep ik, zomaar, terug naar mijn oude
straat en zag mijn oude huis. Toen
ervaarde ik een diep intens gevoel 
dat heel fysiek was; een enorme steek
van zoete pijn denderde een tijd lang
door mijn lijf. Ik zou nu zeggen dat 
ik vol heimwee en nostalgie naar dat
wat vroeger was keek. 

Een tijd later ging ik weer, bewust,
naar mijn oude straat en voelde een
slapper aftreksel van die vorige
sensatie. En nog veel later was dat
gevoel er niet meer. 

Verhuizen Joke op het ijs
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XVI XXV
Zijn goudblonde lokken en knevel,            Hoor ik op Sempre een waldhoorn,

Zijn geestvolle neus en mond,                     Of ook wel een Turksche trom,
Zijn vergeetmijniet blik, zijn tenorstem     Dan moet ik zoo bitter weenen;

En zijn New-Foundlandsche hond,                En – ik weet zelf niet waarom.

Ik moet er gedurig aan denken;                 Vraagt een der werkende leden:
Zelfs adem ik soms nog flauw                      ‘Hoe kan een Turksche trom

Den geur in van zijn sigaren.                      Of een waldhoorn u zoo roeren?’-
Hij kocht ze gewoonlijk bij Blauw.               Dan weet ik zelf niet waarom.

Ruik ik opnieuw die sigaren,                       Is ’t wijl in beter dagen
Dan word ik eensklaps zoo raar.                  Een vriend de Turksche trom

Is ’t omdat hij ze rookte,                             Niet onverdienstlijk bespeelde? -
Of was de tabak mij te zwaar.                      Ach, ik weet zelf niet waarom.

Heimwee-gedichten
Bijeengesprokkeld door Nieske van der Zijpp

Het viel nog niet mee om in een overvolle boekenkast met dichtbundels
een gedicht te vinden met heimwee als onderwerp. Toch lukte het en ik
hoop dat U ze kunt waarderen.

Eerst maar een paar in het
lichtere genre, bijvoorbeeld
deze van de vrijzinnige dichter-
predikant François Haver
Schmidt, alias Piet Paaltjens
(1835-1894). Ze verwoorden hoe
geur, geluid of een beeld je in 
een melancholieke stemming
kunnen brengen waarvan je 
de herkomst niet begrijpt. 
Deze spotgedichtjes komen uit:
Immortellen (rond 1851).

(Blauw was een tabaksverkoper op de Botermarkt en Sempre is de afkorting van 
Sempre Crescendo, het studenten-muziekgezelschap, beide in Leiden).

Van een geheel ander kaliber is het
volgende gedicht, geschreven door 
de schrijver Jan Campert (1902-1943):

(uit: ongebundelde gedichten, 1927)

Wintermiddag
Het plein, het asfalt en de mist:
een schaduw grauw die zich verdicht,
en enkel hier en daar een raam
dat geeft een wankel, scheem’rend licht,
een aardse maan, een oog dat staart
achter de floersen van het leed,
een ongekende, donk’re pijn
waarvan ik niet de oorsprong weet,
maar die zich onherroepelijk
vàst bijt in ziel en bonzend bloed,
een heimwee, dat zichzelf niet kent,
een angst, een vrezen onvermoed…

Piet Paaltjens
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Heimwee
De tijden zijn zwart.
Wij zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren
in een mantel gehuld, door een
engel op weerlichten doortocht verloren,
en door het onuitroeibaar heimwee vervuld
den Koning te zien voor Wien ik had willen strijden,
schrijd ik naar den Dood –
en die een krijgsman had willen zijn
in de hartstochtelijkste aller tijden,
moet nu in late verwilderde woorden gewagen
van eeuwen, die versomberden tot verhalen
– duister en vurig – van Kruistochten
en Kathedralen –

(uit: Paradise regained, 1927)

De hedendaagse dichter Pieter Boskma (1956 -) schreef 
met “Doodsbloei” (2010) een prachtige en aangrijpende
‘pageturner’ over de ziekte en dood van zijn in 2008 
overleden vrouw. Het volgende gedicht sluit er na zoveel 
jaren nog op aan:

Zelfportret als weduwnaar
Ik heb heimwee naar waar ik niet terug kan
en houd van haar die niet langer bestaat.
Ik werd een schim tussen missie en man
en denk steeds vaker: het wordt te laat.

Te laat voor de strijd nu de krachten afnemen,
te laat voor triomf die niet meer kan bekoren,
te laat om nog echt iemand toe te behoren,
te laat voor het inslaan van andere wegen.

Hier sta ik, dit ben ik, dit heb ik gedaan:
de duinen, een dromer, enorm veel gedicht.

Wat rijgen de dagen zich kalm aan elkaar
in het scherphelder oktoberse kustlicht.

Niets hoeft er meer, alles lijkt wel geklaard…
Is het juist daarom dat ik mij steeds opricht

en weer de lust voel die mij leek vergaan?

(Uit: Zelf, 2014)

Tot slot dan nog een gedicht dat bij velen van 
ons zeer bekend en geliefd is, geschreven door 
Ida Gerhardt (1905-1997):

Onder vreemden
Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht –
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

(Uit: Sterrenschip, 1980)

In hetzelfde jaar (1927) schreef de dichter Hendrik Marsman
(1899-1940):

Pieter Boskma

Ida Gerhardt
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Ook was er afgelopen jaren in de zomer
de Vakantiebieb, een gratis app van de
online bibliotheek, ook voor niet-leden,
maar vanwege de enorme toename aan
e-books in 2020 en 2021 waren de
budgetten op, waardoor dit jaar geen
gratis e-books voor niet-leden
beschikbaar zijn. Wel is er voor leden van
de bieb een grote collectie e-books en
vanaf 37,50 heb je onbeperkt toegang.
Ook heeft bieb op de site en sociale
media diverse blogs, thema’s en leesclubs.
www.bibliotheek.nl en www.oba.nl

Het is jammer dat de vakantiebieb er dit
jaar niet is en hopelijk is hij volgend jaar
weer terug, want vakantie is hét moment
om avonturen te beleven, in het echt of
in boeken. Misschien is het juist fijn om
op vakantie weg te dromen in andere
werelden, omdat je dan de heimwee naar
je eigen wereld weer wat minder voelt of
omdat je dan vanwege de vakantie al
open staat voor nieuwe avonturen. 
Veel (literair) avontuur gewenst deze
vakantie!

Heimwee en avontuurlijke boeken
Door Albertine Wendte-Voncken

Heimwee: van heim (archaïsch woord
voor woonplaats, huis) en wee
(archaïsch woord voor pijn) is het
pijnlijke gemis van thuis, het gevoel van
verlangen naar huis, of algemener
gezegd, naar de geborgenheid en de
zekerheden van het bekende. Het speelt
vooral als men op een onbekende plek
is, bijvoorbeeld op vakantie (Bron:
Wikipedia).

Heimwee kan dus het verlangen naar
huis zijn, maar ook het verlangen naar
vroeger. Bibi Dumon Tak sprak op 23 juni
2021 de Albert Verweij lezing uit als
afsluiting van haar gastschrijverschap
voor de Universiteit van Leiden. Dumon
Tak is een bekende kinderboekenschrijf-
ster die vooral non-fictie kinderboeken
heeft geschreven over dieren. Zij dook
voor de lezing in de reacties op een
tweet waarin een vader leestips vroeg
voor zijn achtjarige dochter met de
uitdrukkelijke wens ‘geen klassiekers’ en
beschreef hoe mensen in hun reacties
juist vooral oude klassiekers opvoerden.
Ze gebruikte dit om te beschrijven hoe
mensen op allerlei vlakken behoefte
hebben aan nieuwe spullen, maar bij
boeken telkens terugvallen op de
boeken uit hun jeugd. Zij hield een
pleidooi om meer het avontuur op 
te zoeken in boeken en buiten de
gebaande paden te zoeken. Zeer knap
verweefde zij haar afschuw over het
‘veilig leren lezen’ met de achteruitgang
van het leesniveau in Nederland. Zij hield
een pleidooi om niet veilig, maar avon-
tuurlijk te lezen. De Albert Verweylezing

is integraal te beluisteren via de Grote
Vriendelijke Podcast en is ook gedrukt
verkrijgbaar bij je lokale boekhandel. 
Hij stond in verkorte versie in het NRC.

Eigenlijk had ik bedacht om een boekje
van Dumon Tak te bespreken, genaamd
‘De Eik was hier’, dat zij had geschreven
ter gelegenheid van de maand van de
filosofie, maar toen ik de lezing hoorde
wist ik dat dit stukje juist over avontuur
moest gaan. Maar ik kan niet nalaten dit
boekje aan te raden. Het gaat over een
Eik die in de middenberm van de A58
staat ter hoogte van Ulvenhout. De Eik
vertelt aan een Vlaamse Gaai die langs-
komt hoe zijn leven hem de afgelopen
150 jaar vergaan is en koninginnen en
oorlogen trokken aan hem langs en in
het heden beziet hij het dagelijkse
verkeer dat naast hem stilstaat en waar
de mensen in voertuigen zitten met
apparaatjes aan hun oor geplakt. Een
fascinerend gezichtspunt dat wonderwel
werkt en een mooi boekje als je iets
avontuurlijks zoekt.

Voor nieuwe ideeën voor avontuurlijke
boeken kan je ook luisteren naar de
Grote Vriendelijke Podcast, een podcast
over jeugdliteratuur die elke maand
uitgezonden wordt en waarin één auteur
centraal staat, die geïnterviewd wordt.
Tevens worden een aantal nieuwe boe-
ken uitgelicht en ook één boek dat door
de schrijver van die aflevering wordt
aangedragen voor de boekenplank met
Grote Vriendelijke Parels. Te vinden 
op www.degrotevriendelijkepodcast.nl
en via je eigen podcastapp.

Als je meedoet met een leesuitdaging
kan je ook weer interessante nieuwe
boeken vinden waar je anders nooit aan
had gedacht. Zo heb ik twee jaar
geprobeerd om mee te doen met de
Boekenbingo van juf Sanne, 60 boeken
in 20 weken tijd. Je komt dan op nieuwe
boeken waar je anders niet naar
omgekeken zou hebben, zoals ‘De Zee
kwam door de Brievenbus’ van Selma
Noort, een pareltje. De lijsten zijn te
vinden op www.boekenbingo.nl
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Aanvankelijk dacht ik dat heimwee het
een verlangen naar een plek betreft,
waar je je geborgen voelt. Mijn eerste
associatie bij heimwee zijn schoolreisjes.
Altijd was er wel een kind dat het korte
avontuur vervroegd moest opgeven
omdat het overvallen werd door
heimwee. Maar later realiseerde ik me
dat het wellicht niet alleen om de plek
gaat maar ook om de vertrouwde
dagelijkse gang van zaken.

Een vlaag van heimwee wil toch zeggen
dat je niet volledig in het hier en nu
bent. Het is een vlucht uit het moment
van gemis weg naar dat wat je mist en
misschien zelfs wel romantiseert. 

Hoewel ik op meer dan één plek
gewoond heb, op al die plekken herin-
neringen heb en het verlangen naar die
plekken wel ken, heeft het nooit de
ziekmakende vorm van heimwee
aangenomen.

Eén ervaring die het meest in de buurt
van heimwee komt, een soort heimwee
‘light’, betreft die keer dat ik in Amerika
een tentoonstelling bezocht over
Hollandse meesters in de schilderkunst.
Het was een verademing om de
Nederlandse landschappen en woeste
zeeën die een paar eeuwen geleden op
doek werden weergegeven, te bekijken.
Het typische Nederlandse licht, de kracht
van het water en het bedwingen ervan.
Het zien van de schilderijen emotio-
neerde me en er bruiste naast bloed, ook
fier zeewater door mijn aderen. Bij wijze
van spreken dan. Een herkenning en
erkenning dat je er deel van bent. 

Bij de verhuizing naar Boston, kocht ik
meubilair. Onder mijn nieuwe bed
schroefde ik hoge poten. Zicht hebben
onder het meubilair, de ruimtelijkheid,
de vloer kunnen zien, heeft mijn
voorkeur. ‘Dat komt door jouw Hollandse
genen’, zei een collega van me, ‘jullie
Nederlanders zijn altijd in gevecht met
het water. Je wilt hoog en droog zitten.’
‘Ja’, zei ik glimlachend, ‘daar zit
misschien wel wat in.’

In het buitenland wilde ik het land zelf
ten volle ervaren en zocht daarom niet
actief Nederlandse expats op. Maar toen
er in het instituut nog een Nederlander
bleek te werken attendeerden collega’s
me daarop, omdat ze zich zo voorstelden
dat contact met een landgenoot in den
vreemde af en toe toch wel fijn kon zijn.
Ze hadden gelijk. Onze koffiemomenten
bleken heerlijke en gezellige momenten,
even met iemand sparren die eenzelfde
insteek bleek te hebben. Kennelijk
deelden we een gemeenschappelijke
basis, zo subtiel dat er eigenlijk geen
woorden voor zijn.

Wat is dat dan wat ons bindt? Zou het
het Collectief geheugen kunnen zijn,
waar Carl Gustav Jung op doelde, dat je
de geschiedenis van een volk misschien
zelfs wel in je genen met je meedraagt?
Het weefsel van een volk. Het verhaal
van een volk. 

Zo houden de Nederlandse gematigd-
heid en het poldermodel verband met 

de eeuwige strijd tegen het water.
Meningsverschillen zullen slechts tot 
op zekere hoogte gepassioneerd
opgedreven worden omdat er uitein-
delijk maar één belang is: de voeten
droog te houden. De waterschappen, 
die de waterhuishouding regelen, 
zijn niet voor niets de oudste bestuur-
lijke democratische organen van
Nederland. 

Taal is een bron van verbinding,
gereedschap om gebeurtenissen te
vertellen en ervaringen op te tekenen.
Het Nederlands is een prachtige taal, 
die we schromelijk verwaarlozen. 
We hebben op dit moment te maken
met een ongekend hoog percentage
laaggeletterdheid en lezen wordt voor
veel mensen steeds lastiger. De studie
Nederlands aan de Vrije Universiteit is 
al afgeschaft en steeds meer studies
worden in het Engels gedoceerd.
Taalbeheersing is voorwaarde voor 
het weefsel van een samenleving. 
Zij is als drinkwater, een grondrecht. 

Column

Weefsel
Door Karen Lammers 

Hendrik Cornelisz. Zeegezicht, Amsterdam Museum

Jacob van Ruisdael. Winterlandschap
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Oldrik Verloop (1975) is bijna een jaar
kerkenraadslid van onze Gemeente. Hoog
tijd om nader kennis met hem te maken. 

Oldrik is geboren in Antwerpen, zijn
ouders zijn Nederlands. In zijn jeugd
woonde hij ook in Brussel, Den Haag en
Sewanee (Tennessee, in de VS).  Na zijn
studie rechten in Leiden kwam hij op zijn
22ste naar Amsterdam. Oldrik is getrouwd
met Hermance heeft 2 kinderen van 
17 jaar (geboren in Douala, Kameroen) 
en 14 jaar (geboren in St.Gallen, Zwitser-
land) en woont thans in Noordwijk waar
hij zijn eigen adviesbureau heeft en
pensioenfondsen adviseert bij alterna-
tieve en impact investeringen zoals
duurzame energieprojecten. Oldrik is
tevens bestuurslid van sKBL, die zich inzet
voor het behoud van cultureel erfgoed.

Kom je uit een Doopsgezind nest?
Mijn ouders hebben mijn zusje en mij 
niet gedoopt noch een geloof opgelegd.
Mijn grootmoeder van bijna 103 jaar
vertelt nog over hoe haar moeder
Bijbelkringen voor de Doopsgezinde
gemeente thuis in Haren organiseerde. 
In België zat ik op katholieke scholen,
waardoor we thuis al op voor mij vroege
leeftijd over de verschillen van geloof
spraken. Ik herinner me nog goed dat ik
als enige in de klas geen communie deed

Oldrik 
Verloop
Door Sjoukje Halbertsma 

Nieuw kerkenraadslid: 

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 Oldrik Verloop.

Heimwee in 
de Domstad
Door Peter Lichtenveldt

Het is koopavond in Utrecht. Ik
slenter wat tussen het winkelende
publiek op de Oudegracht. Het is al
donker want het is januari. Het is
1998 en ik ben net begonnen met
een nieuwe baan bij de Postbank in
Amsterdam. Bijna zeven jaar heb 
ik met veel plezier bij de Nederlandse
Spoorwegen gewerkt. Maar de
directie had de IT-tak verpatst en het
was tijd geworden om te veranderen.

Het is een bijzondere periode die 
ik heb afgesloten. Want ik volg de
zaterdagopleiding Theologie aan 
de Universiteit Utrecht. Bijna mijn
hele leven heeft zich die jaren dus
afgespeeld in Utrecht, door de 
week op kantoor, op zaterdag in 
de collegebanken in een gebouw 
aan het Janskerkhof. 

Ik werk nu in Amsterdam maar de
opleiding in Utrecht gaat gewoon
door. Ik zit in een soort inspraak-

commissie voor ‘zaterdagstudenten’
en die avond heb ik een vergade-
ring, in het Academiegebouw aan
het Domplein. Ik had die dag voor
mijn nieuwe werk cursus in de
Meern en daarom heb ik in Utrecht
een hapje gegeten.

En terwijl ik door de donkere
winkelstraat loop bekruipt me een
gevoel van verlatenheid. Ik heb het
oude werk achter me gelaten maar
ben nog niet geworteld in het
nieuwe. Ik hoor even nergens bij. 

Die avond, daar midden in het mij
dierbare Utrecht, ervaar ik wat
heimwee is.

Overigens ben ik afgestudeerd maar
dat weten de meeste lezers wel. 
En mocht u tegen lunchtijd op het
Janskerkhof komen, koop dan een
broodje bij Carlo, al sinds mijn
studie mijn vaste adres.
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Hoe heb je het afgelopen jaar met 
de Corona pandemie ervaren?  
Zoals voor zovelen werd het contact 
met anderen, buiten je eigen gezin, 
veel minder. Je leeft meer in je eigen
‘kringetje’. Het gevolg is dat je dan
ook minder andere meningen of
kritiek tegenkomt. Het is zo belangrijk
dat we open staan voor andere
ideeën en dat we juist de verbinding
zoeken. Toen iemand mij eerder dit
jaar vroeg wat ik beroepsmatig doe,
stamelde ik met m’n antwoord omdat
ik de vraag zolang niet meer had
gekregen. Ik ben blij dat we elkaar 
nu weer kunnen ontmoeten. Ons
gezin is er gelukkig goed doorheen
gekomen. 

en alleen in een lege rij banken bleef
zitten. Anders zijn dan de meerderheid 
of ‘voor iets staan’ had ik zo al op 
7-jarige leeftijd ervaren. Maar even
vanzelfsprekend was het ook om in het
jongenskoor als sopraan mee te zingen 
in missen of op de Grote Markt in Brussel. 

Via mijn zusje en mijn vriendinnetje 
kwam ik in aanraking met de bijbel-
groepen van ds. Henk Leegte en heb 
ik in 2006 belijdenis gedaan. Wat mij
aanspreekt bij de Doopsgezinden is dat
ieder gevraagd wordt naar de eigen
invulling aan zijn of haar geloof (geen
dogma’s SH) en daar gaat kracht van 
uit. Daarnaast past de saamhorigheid 
van de gemeente waar verschillende
generaties verbonden zijn bij mij. 

Waarom ben je kerkenraadslid
geworden? 
Toen ik in het buitenland woonde,
besefte ik sterk dat hetgeen we in
Nederland opgebouwd hebben mogelijk
gemaakt is door de inzet en daadkracht
van individuen over vele decennia. Denk
bijvoorbeeld aan hoe we willen dat onze
kinderen vrij en zelfstandig kunnen
opgroeien en we als land zoveel fiets-
paden hebben gecreëerd, hoe ons
rechtssysteem opgebouwd is met even-
wichtige controles of hoe Doopsgezinden
nalatenschappen beheren voor volgende
generaties. En zoals bij zo veel vereni-
gingen en gemeenschappen kan het
alleen in leven blijven als het gedragen
wordt en leden zich inzetten. 

We mogen als Doopsgezinden trots zijn
op wat onze voorouders opgezet hebben.

Als lid van Doopsgezind Amsterdam
voel ik, als gezond iemand, daarom een
vorm van verantwoordelijkheid om
actief bij 
te dragen en een kleine schakel te zijn
van een groter geheel. Het bespreken 
van de uiteenlopende onderwerpen
met de leden van de kerkenraad, onze
drie voorgangers, de jeugdwerkers en
het ondersteunend team geven me
energie. 

Zo ben ik ook sinds begin 2021 bij het
Rijpenhofje, onze parel op de
Rozengracht waar zoveel van het
Doopsgezinde gedachtengoed samen
komt, betrokken. Als kerkenraadslid wil
ik graag een actieve bijdrage leveren. 
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Wereldwinkel
Door Henk en Lenie Oortwijn

Al jaren hebben wij een kleine
dependance van de Wereldwinkel
beheerd, eerst samen met Cocky de
Graaf, Ineke Bremer en Noortje Olof,
later samen. Henk deed de
boodschappen en samen zaten we
achter de tafel, met veel plezier.

Wij vinden de Wereldwinkel binnen
de kerk van belang, niet omdat we
denken dat onze kleine omzet voor 
de boeren ver weg veel zal
opbrengen, maar omdat we de
bewustwording belangrijk vinden dat
wij hier veel te weinig betalen voor
wat wij elders inkopen. Door alle
kleine winkeltjes door het hele land
en vriendelijk zeurende klanten,
gingen ook supermarkten over op 
een beperkt assortiment Fairtrade
artikelen; zeuren helpt. De laatste
jaren zakt de belangstelling voor 

deze problemen wat weg, tijd voor
nieuwe actie. Maar niet door ons, 
wij zijn nu echt te oud om met
boodschappen te slepen en elke 
week de winkel te doen. Wij zoeken
enthousiaste opvolgers!

Omdat mensen vaak wat extra’s
gaven en we bij de grote wereld-
winkel ook wel kortingen kregen,
maakten wij een beetje winst. 

Elk jaar konden we vele malen 
50 euro overmaken aan het
Universitair Asielfonds; u heeft
allemaal de folders kunnen inzien. 
Dit fonds geeft ook steun aan
vluchtelingen die hier opleidingen
willen volgen. Heel belangrijk!
Het spijt ons de winkel te moeten
overdragen en willen best af en 
toe invallen. 
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• 17 juli 2021  |  13.00 - 14.00
Romantische piano met Toru Oyama

In de derde aflevering van de serie
lunchconcerten een klassiek concert.
De Japanse pianist Toru Oyama speelt
werken van Clara Wieck-Schumann,
Robert Schumann en Frederic Chopin.

• 24 juli 2021  |  13.00 - 14.00
Vijf eeuwen muziek voor hobo van
barok tot klassiek met Cèlia Tort Pujol 

In deze vierde editie van de serie
lunchconcerten maakt de Spaanse
Cèlia met haar hobo een muzikale reis
door een gevarieerd repertoire met
een selectie van 20e-eeuwse muziek,
geschreven door componisten uit
Engeland, Spanje, de Verenigde Staten
en Nederland.

• 31 juli 2021  |  13.00 - 14.00
DNMO kwintet: Kamermuziek van
Mozart en Dussek in een collaboratie
met danser/choreograaf  Aya Misaki.

Van 24 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021 
Aanvang om 17.15 tot 18.30 uur

De Doopsgezinde Singelkerk presenteert weer vier dagen vol muziek 
aan de gracht tijdens de zomerse orgelvierdaagse. Met na afloop een 
drankje onder de lommerrijke platanen op het pleintje aan de Herengracht. 
Jeroen Koopman speelt op het orgel van de Singelkerk:

• 24 augustus 2021
Eerste concert met muziek van Guilmant, Alain, Blanco en Lucchinetti.
Dick Klomp en Jeroen Koopman

• 25 augustus 2021 
In dit concert speelt organist Jeroen Koopman met violist Elise van der Wel 
en fluitist Veronica Tollenaar vroeg Italiaanse muziek van o.a. 
Giovanni Cima, Dario Castello, Girolamo Frescobaldi, en Antonio Vivaldi.

• 26 augustus 2021
Concert met o.a. cantates van William Byrd, Henry Purcell en J.S. Bach
In dit derde concert speelt organist Jeroen Koopman samen met vocaal
ensemble Voces Atticae. 

• 27 augustus 2021
Concert met werken van César Franck, Felix Mendelssohn & Eugène Gigout.
In dit vierde concert speelt Jeroen Koopman met zijn vader Arthur quatre
mains. Vier handen aan één orgel!

Lunchconcerten 
in de Singelkerk Zomerse Orgelvierdaagse 
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Uit de kerkenraad

Het betreffen:
-   Aanbiedingsbrief van de accountant
-   Accountantsverslag
-   Geparafeerde jaarrekening
-   Goedkeurende Controleverklaring 2020
-   De voorgestelde begroting

De Financiële Controle Commissie (FCC) is akkoord met 
de stukken zodat deze beschikbaar zijn voor de ALV. 
De accountant heeft bovendien een aantal verbeter-
adviezen gegeven waarvan een aantal wordt over-
genomen, zoals het opstellen van een fondsenbeleid.

Enkele collecte
In de kerkenraad is verder een notitie besproken over 
het huidige systeem van collecteren. Op dit moment 
kent onze gemeente twee collectes: één collecte voor 
een speciale bestemming, en eentje voor de eigen
gemeente. In de praktijk blijkt dit steeds weer verwarrend
te zijn. Het voorstel om voortaan op één collecte over 
te gaan is zodoende overgenomen. Met ingang van
zondag 5 september zal er wekelijks één collecte worden
gehouden. Bij bijzondere diensten met veel extra gasten
en/of genodigden zal de collecte bestemd zijn voor de
eigen gemeente. Alle andere collectes zijn voor de
projecten. Het collecterooster en de GIVT-app zullen
hierop per 1 september aangepast worden. 

Ledenboekje
Het verschijnen van het ledenboekje heeft wat stof 
doen opwaaien. De kerkenraad heeft besloten hier nader
juridisch advies over in te winnen en de besluitvorming
hierover aan de ALV voor te leggen.

Vooraankondiging - omtrent de ledenlijst
Op onze Algemene Ledenvergadering van afgelopen 4 juli
hebben we samen uitvoerig stilgestaan bij de perikelen
rond de geprinte leden- en vriendenlijst, die begin juni is 
rondgestuurd. Vanwege diverse missers hebben wij u 
moeten vragen dit boekje weg te doen (vernietigen) en 
u een nieuwe correcte versie in het vooruitzicht gesteld.
In de ALV bleek overduidelijk een blijvende behoefte aan 
zo’n lijst, met de kanttekening dat er wel voldoende
gelegenheid moet zijn om bezwaar te maken tegen
vermelding.  Inmiddels laten we ons ook nog juridisch
adviseren over de privacyaspecten. Over dit alles zal in het
eerstvolgende nummer van idA een uitvoeriger bericht
verschijnen, ook over de mogelijkheid tot bezwaar maken.
Maar dan bent u nu op de hoogte dat we er nog serieus 
mee bezig zijn.
Kerkenraad

Kerkenraadsleden
Na de voordracht in het juninummer van idA van 
twee nieuwe kerkenraadsleden, te weten: 
Jeanette de Vries Lentsch en ,  zijn geen
tegenkandidaten aangemeld. Daarmee zijn deze twee
kandidaten per 1 september benoemd als lid van de
kerkenraad.     

Allereerst is het verheugende nieuws dat de diensten weer
zonder aanmelding bezocht kunnen worden en dat tijdens
de diensten het zingen weer is toegestaan. Registratie ter
plaatse blijft wel vereist maar de versoepelingen nemen
gelukkig verder toe! 

Bezoek leden Stichting Beheer
Chris van Eeghen en Norma van de Berg zijn te gast in de
Kerkenraad van deze maand en geven een nadere
toelichting over de rol en functie van de Stichting Beheer.
In deze stichting is het bezit en onderhoud van onroerend
goed van gemeente ondergebracht met enerzijds als doel
het behouden en verzorgen van het bezit, en anderzijds
de verhuur en exploitatie ervan om gelden te genereren
die nodig zijn om de doelstelling van Doopsgezind
Amsterdam te realiseren. Continuïteit is hierin van groot
belang en wordt door de Stichting gewaarborgd.
Er worden momenteel stappen gezet voor een
intensivering van de samenwerking over en weer.
Genoemd wordt onder andere het positieve effect van de
rol van Lex van Drooge, die als Grootboekhouder in zowel
KR als de Stichting zitting heeft, en het feit dat de
voorzitters van de twee hofbesturen, Oldrik Verloop en
Nicolaesz Vlaming, tevens lid zijn van de KR.
De afspraak is dat het bestuur van de Stichting Beheer
jaarlijks, voorafgaand aan de ALV, in de KR-vergadering
wordt uitgenodigd. Tijdens de vergadering is nader
ingegaan op de financiële situatie en jaarrekening als
voorbereiding op de ALV van 4 juli a.s.

ALV
Ter voorbereiding op de ALV zijn de financiële stukken
geaccordeerd door de KR.

Nieuws uit de Kerkenraad -  juni 2021



Na heel bewust afscheid te hebben
genomen, is op dinsdagmorgen 1 juni –
op 85-jarige leeftijd – overleden onze
zuster Willy Visser. 

Willy werd in de Haarlemmermeer
geboren, en is door haar ouders (moeder
was koster bij de Doopsgezinde gemeente
Hoofddorp, vader organist) betrokken
geraakt bij die gemeente. Da Keyser heeft
haar daar in 1960 dan ook gedoopt op
haar belijdenis. Als dooptekst kreeg zij
mee uit de brief aan de Hebreeën: ‘Want
die tot geloof gekomen zijn, gaan in tot
de rust’. En de preek tijdens die dienst
ging over een andere zin van Paulus:
‘Bewaar het u toevertrouwde goed.’ 

‘Nou, dat is me gelukt!’, zei Willy hierop 
in een van de gesprekken die ik met haar
voerde. Na m’n huwelijk met mijn man
Henk, woonden we op een etage aan de
Koninginneweg en gingen we graag naar
de diensten op de Karperweg. En toen 
we een eigen huis in Diemen konden
krijgen, toen was de Singelkerk – na de
Oosterparkkerk – wat te ver weg voor 
ons, en ging ik even graag ter kerke in 
de katholieke parochie in Diemen. 
Willy zong in het kerkkoor aldaar, samen
met zuster Anja Zwaan, en zij heeft tot
het einde toe kunnen wonen in het huis,
dat haar zo dierbaar was geworden. 

Willy en Henk kregen twee dochters,
Jolanthe en Erica, 5 kleinkinderen en 
1 achterkleinkind. De familie was hecht,
het contact met beide dochters intens.
Tijdens de vakantieweken in Fredeshiem
(Willy ging meer dan 10 jaar mee), was
wel dagelijks over en weer telefonisch
contact.

In het ziekenhuis waar Willy stierf, sprak 
ik een van de kleinzonen, die met trots
over haar sprak. Willy en ik zongen een
lied, dat tijdens het afscheid gezongen
zou worden, we baden samen het ‘onze
vader’, en ik gaf haar een zegen mee.
‘Want die tot geloof gekomen zijn, gaan
in tot de rust.’ Immers, bij haar doop zei
Da Keyser al: ‘In ieder leven stormt het 
wel eens. En dat moet ook. Onze rust 
mag nooit windstilte zijn. Maar in de
stormen van het leven, in de bewogen-
heid van ons bestaan, moet er toch ook
die laatste rust, God zijn. Ons geloof
moet bewijzen stand te houden door 

de stormen van het leven heen. En dat
doet het, als we Christus als leidsman
meenemen. Weet dat ook wanneer het 
in je leven stormt, dat Christus als stille
gast in je levensboot meegaat. Door al 
de spanningen heen word je door Hem
gedragen. Dat te weten is de diepste
vrede. Want die tot geloof gekomen zijn,
gaan in tot de rust.’

Wij wensen beide dochters en hun
gezinnen dierbare herinneringen toe. 
En ook wij nemen zr Willy Visser –
Hoffschlag mee in ons hart.

Ewoud Roos

Willy Visser – Hoffschlag
12 juni 1935 – 1 juni 2021

In Memoriam
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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 34 11 50 00
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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•  18 juli – Jeannette Noëlhuis, Amsterdam
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap 
in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd
op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie
voor een betere samenleving. De gemeenschap is
ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de
Verenigde Staten. De Catholic Worker is een
beweging van radicale christenen en is pacifistisch
en anarchistisch ingesteld: De loyaliteit aan het
Koninkrijk van God is groter, dan de loyaliteit aan
het Koninkrijk der Nederlanden. Het is hun streven 
om het evangelie handen en voeten te geven door
vreedzame getuigenissen op plekken waar het
wringt en door concrete hulp aan de armsten. 
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828 t.n.v.
Jeannette Noëlhuis, Amsterdam  

•  25 juli – Broederschapscollecte 
t.b.v. projecten van de Stichting Doopsgezind
Wereldwerk 
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer 

•  1 augustus – Fonds Bijzondere Noden 
Amsterdam
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) 
is een onafhankelijke stichting. Wij helpen
Amsterdammers in financiële noodsituaties.
Wanneer andere voorzieningen en regelingen geen
oplossing bieden, kan FBNA bijspringen met een
gift. Dat doen we al sinds 1936. We vinden dat
financiële noodhulp voor iedereen bereikbaar. 
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697 Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam

•  8 augustus – Educatiecentrum 
   Bromki (Suriname) 
Het Educatiecentrum Bromki (bromki = bloem) is 
een Surinaamse stichting met het doel om
Surinaamse jeugd vertrouwd te maken met de
bijzondere cultuur en de prachtige natuur van 
hun land. Bij toerbeurt komen er klassen van zo’n 
30 kinderen voor één dag naar het centrum, meestal
drie keer in een schooljaar. De klassen komen uit 
het hele land. Op zo’n dag wordt er een afwisselend
programma aangeboden waarbij het niet alleen
gaat om kennisoverdracht, maar ook om bewust-
wording en vaardigheden. Kinderen leren bijvoor-
beeld over natuurbeheer en tuinbouw door ze
samen een groentetuin te laten verzorgen. 
Ook worden schoolkinderen spelenderwijs bewust
gemaakt van het belang van school en opleiding
door ze voor te lezen en een huiswerktraining te
geven. Ook krijgen de kinderen een gezonde,
voedzame maaltijd. 

Vele ouders kunnen de bijdrage voor zo’n leuke,
leerzame dag voor hun kind niet opbrengen. 
Met deze collecte willen we daarom bijdragen 
aan de kosten voor lesmateriaal, het vervoer van 
de kinderen naar het centrum en de maaltijd.
Rekeningnummer: NL26RABO0145126137 t.n.v. 
H.J. Polanen-Hedel, t.b.v. Stichting Projecten 
voor Jeugd en Natuur in Suriname.

•  15 augustus - Broederschapscollecte tbv 
de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling 
van de Stichting Doopsgezind 
WereldWerk   
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 
tnv Stichting Doopsgezind WereldWerk 
te Deventer     

•  22 augustus – Voedselbank Amsterdam  
Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, 
ook voor voedselbank Amsterdam. Sinds de start 
van de coronacrisis zijn er meer dan 1000 nieuwe
klanten bijgekomen. Daarmee staan we voor de
uitdaging om elke week 4498 Amsterdammers 
(1645 kinderen) van een voedselpakket te voorzien.
Voor het uitdelen van deze pakketten zijn wij 
100% afhankelijk van donaties van producenten,
supermarkten & particulieren. En de crisis heeft een
grote impact op onze logistiek en ook de aanvoer
van voedseldonaties. De afgelopen weken hebben
we de organisatie met moeite draaiende kunnen
houden. En de verwachting is dat het alleen nog
maar drukker gaat worden de komende maanden.
Rekeningnummer: NL49INGB0004237650
Voedselbank Amsterdam

•  29 augustus – 5e zondag: Rampen wereldwijd
   – in augustus te bepalen

•  5 september – Broederschapscollecte tbv de 
   ondersteuning van de Indonesische 
   broederschappen 
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 tnv Alg.
Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake Indonesië

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn 

en toch iets wilt bijdragen aan het project 

kunt u dat via het aangegeven bank-

rekeningnummer doen of via de Givt-app:  

Collectebestemmingen
juli/augustus 



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

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

Redactie

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Liliane van der Steur
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 augustus 2021
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK 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

Juli - Augustus 2021 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 17 juli Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur

•  Za 24 juli Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur

•  Za 31 juli Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur

•  Di 24 aug Zomerse Orgelvierdaagse Singelkerk 17.15 uur

•  Wo 25 aug Zomerse Orgelvierdaagse Singelkerk 17.15 uur

•  Do 26 aug Zomerse Orgelvierdaagse Singelkerk 17.15 uur

•  Vr 27 aug Zomerse Orgelvierdaagse Singelkerk 17.15 uur



    

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

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

K E R K D I E N S T E N  J U L I  – A U G U S T U S
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Lied van de maand, lied 919
Gekozen door Oldrik Verloop

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

18 juli                                Ds J. van Woerden-Surink          Ds S. van der Meulen*                Tot september geen diensten

25 juli                                 Ds J. van Woerden-Surink
                                                                                                   
1 augustus                      Kok Klever**                               Hans Fronzcek
                                             
8 augustus                     Ds E.C. Roos
                                                                                                   
15 augustus                    Ds A.-M. Visser                            Hans Fronzcek
                                             
22 augustus                   Ds H. Leegte                                                                                      

29 augustus                Ds T. de Boer***                         Vijfde zondag
Avondmaal                           (Ds E.C. Roos in Fredeshiem)     
                                             
5 september                  Ds H. Leegte                                E.M.L. van Dunné                       
                                             

*     Ds S. van der Meulen is predikant in de Doopsgezinde gemeente Leiden                                 
**    Kok Klever is als predikant verbonden aan de Doopsgezinde gemeente Zaanstreek
***  Ds T. de Boer was het laatst predikant in Den Ilp/Landsmeer


