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THEMA: 
ROZENGEUR EN MANESCHIJN

Het was niet alles ‘rozengeur en mane-
schijn’ de afgelopen tijd, niet echt een
toestand van gelukzaligheid, zoals de
uitdrukking wil zeggen. We hebben
gelukkiger tijden gekend, op z’n zachtst
gezegd, al is het ook een periode om niet
te vergeten. Met alles wat ons werd
afgenomen, hebben we ook van alles
ontvangen en ontdekt. Wanneer je een
plus/min-overzicht zou maken, zou je 
– denk ik – niet alleen maar minnetjes
krijgen. 

‘Ben ik de gelukkigste mens?’, vroeg een
rijke koning zich af, en alleen daarom al
was hij het niet. Wat is dat nu, geluk,
rozengeur en maneschijn? Waar zit het
hem in? In de bijbel gaat het niet zozeer
om geluk op zich, maar om shalom: niet
mijn geluk staat centraal, maar de vrede
(gerechtigheid en vergeving hand in
hand) voor allen. Bijbels gesproken heeft
‘het geluk’ iets bedenkelijks, want het
ontkent de tragiek van het leven en

miskent de dingen die ons tot mens
maken. En het streven naar eigen geluk
kan iets compassie-loos hebben, juist naar
hen die niet de tools hebben om gelukkig
te worden.

Een mens gaat op reis gaat en moet haar
levensopdracht vervullen. Zij krijgt twee
zakken mee met twee briefjes erin. In de
ene zak leest ze: ‘Om mijnentwil heeft u
de wereld geschapen’, en op het andere
briefje staat: ‘Ik ben stof en as.’ ‘Het
draait om mij’ en ‘Ik ben slechts gras’. 
Ze zijn allebei waar, maar als je één van
de twee ontkent, gaat het mis. En daarbij,
je eigen geluk wordt ook altijd mede
bepaald door het ongeluk van anderen.

In de Bergrede prijst Jezus mensen
gelukkig. De eerste groep die Jezus
gelukkig verklaart, bestaat uit mensen 
die daar niets voor hebben gedaan. Geluk
is geen beloning voor wat ze hebben
gedaan, maar het is een cadeau om wie

ze zijn: nederig van hart, bescheiden,
zachtmoedig, treurend (niet omdat ze
verdriet hebben, maar omdat ze hun
tranen niet wegvegen). Tegen hen zegt
Jezus: ‘Je bent een gelukt mens’. 

Je kunt als mens geen geld, geen geluk
hebben, je spoort niet helemaal, of
helemaal niet. Je vraagt je af of je niet
een andere richting uit wilt. En meteen
zeggen stemmen in je: ‘Is dat nu wel
verstandig, kijk eens wat je hebt, tel je
zegeningen’. Maar dat is het juist, je
ervaart ze niet als zegeningen maar 
als belemmeringen. En juist dan wordt
jou gezegd dat je niet iets van een mis-

lukkeling in je hebt, maar iets van de 
Eeuwige zelf.

Soms zoek je het geluk gericht op. 
Je volgt een cursus of leest een boek; 
dat is als hulpmiddel helemaal prima.
‘Zingen is geluk’, was de titel van een

Rozengeur en maneschijn 
Door Ewoud Roos

Poesieplaatjes
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boek van een vrouw in het koor van de
Westerkerk. En ze vertelde over het geluk
dat zingen voor haar oproept. ‘Wat dat
geluk is? Misschien het ‘merelgevoel’.
Zingen maakt dat een mens op z’n
allerlichamelijkst is, even uit het denken,
even uit je -per definitie- beperkte
omstandigheden verlost.’ En zo is deze
vrouw niet op zoek naar geluk, maar zingt
ze, en ze wordt er gelukkig van. Wanneer
het een doel op zich wordt, wanneer het
de norm is dat je gelukkig moet zijn, dan
zal het zeker niet gelukken. ‘Wie is de
gelukkigste mens?’, vroeg de koning, en
alleen daarom al was hij het niet.

Jezus verklaart in de zaligsprekingen
vervolgens een tweede groep gelukkig.
Dat kunnen dezelfde mensen zijn als die
van de eerste groep, maar dan op een
ander moment, in een andere fase van
hun leven. Dat zijn mensen die iets doen,
die handelen, die geloven zien als een
levenswijze. Zij die barmhartig zijn, zuiver
van hart, vrede stichten of gerechtigheid
zoeken. Waarom zijn zij gelukkig? Niet
omdat alles lukt wat ze doen. Blijkbaar
hangt geluk niet zozeer af van het succes
van de onderneming, maar van de aard
van de onderneming. En de aard ervan is
dat het niet allereerst gericht is op jezelf,
maar op een ander. Niet de vraag ‘Hoe
kan ik gelukkig worden?’, maar de vraag
‘Wie kan ik gelukkig maken?’. Zo zijn dan
zìj gelukkig, die niet gefixeerd zijn op

eigen geluk, maar op iets anders: het
beheren i.p.v. het beheersen van de
natuur en het behoeden en verder
ontwikkelen van de schepping. En daar
hoor jij bij!

En daarom kan Marjoleine de Vos van harte 
zeggen ‘Zien is kennen – over het geluk’:

Het geluk zit bij zonsopgang in de trein 

en zingt Vivaldi met de kievit, 

fietst langs de waddendijk: een feilloos oog 

voor wollen schapen, ruime lucht van Hollands blauw.

Looft keuken en kamer, leest de krant, 

loopt de straat door om de herfst te prijzen, 

verliefd op het gouden licht van september 

lacht het naar oude dames, baby’s, leren jacks.

Het geluk bezit goed ingelopen wandelschoenen.

’s Avonds zit het aan tafel met vrienden, 

het drinkt oude jenever, volgt een talencursus, 

doucht elke ochtend warm, zwemt ’s zomers 

spetterend door de lauwe zee. Het geluk schrijft 

lange brieven, eet een haring, heeft een moeder, 

viert Sinterklaas.

Het geluk ligt graag in bed. Het is getrouwd, 

heeft tot zijn verdriet geen kinderen, maar 

het geluk houdt zich groot.

Vervolg van pagina 1

Rozengeur en maneschijn
Door Annette Kik

Rozengeur en maneschijn associeer ik eerst met het
'parfum' van rozenblaadjes dat mijn vriendinnetjes en 
ik vroeger maakten van prachtig gekleurde, geurende
rozen en water, in een mooi flesje (jammer genoeg werd
de inhoud vaak snel bruin - maar het idee was leuk). 
Op de Historische Tuin in Aalsmeer, waar Pim en ik
indertijd onze bruiloft vierden omdat onze 'roots' daar
liggen, zijn trouwens heerlijk ruikende ouderwetse
rozensoorten te vinden; net rozenzeep. 
Bij maneschijn denk ik aan de volle maan, die ik graag 
in het stille donker uit het keukenraam bekijk, met het

prachtige zilveren licht, en het veilige, geborgen 
gevoel uit psalm 121 ('de maan doet niets ten kwade'). 
Verder aan sprookjesboeken, romantische 'feelgood'
verhalen, samenzijn, vrede, lichtheid en harmonie en
mooie idealen. 

Bij 'rozengeur' denk ik ook aan het boek 'Rode rozen 
en tortilla's', waaruit Joke ooit voor een van haar
jongerengroepen een heerlijk gerecht kookte. Maar 
dat was niet met rozen maar met paprika en pijnboom-
pitjes, dacht ik….
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ROZENGEUR EN MANESCHIJN: 

Kinderstemmen
Door Essemie van Dunné

Tommy (7): Bij Rozengeur en Maneschijn
denk ik aan liefde! Aan alle soorten 
liefde eigenlijk. Liefde voor iemand 
die arm is bijvoorbeeld, voor zomaar
iemand, of als mensen gaan trouwen. 
Ik ben daar nog nooit bij geweest, als
mensen gingen trouwen, maar bij mijn
opa en oma heb ik wel foto's van mijn
ouders gezien, van toen ze gingen
trouwen. 

Ik wil ook wel een tekening maken 
van wat ik voor me zie bij Rozengeur 
en Maneschijn: twee manen geven 
elkaar een roos.

Anna (11): Ik denk aan sprookjes:
Bijvoorbeeld Doornroosje. Vroeger 
hield ik veel van sprookjes. Ik zie 
ook een soort geheime tuin voor me. 
In ieder geval iets heel prachtigs. 

Luca (14): Ik denk bij Rozengeur en
Maneschijn aan liefde en romantiek. 
Een afspraakje, een date zeg maar,
in de maneschijn. Alles is dan mooi 
en goed. Maar eigenlijk ken ik het 
van de uitdrukking: Het is niet alle-
maal Rozengeur en Maneschijn. 

Je gebruikt het dus meestal andersom.
Het is niet allemaal even prachtig. 
Je kan dat ook gebruiken als het 
niet speciaal over de liefde gaat.

Mijn ouders zijn niet echt heel
romantisch, in de zin van dat ze 
grote romantische dingen voor 
elkaar doen. Maar wel bijvoorbeeld
als één van de twee heel veel 
gedaan heeft, is de ander extra lief, 
of geeft een bos bloemen. Dat is 
ook romantisch. 

Rozengeur en maneschijn: twee manen geven elkaar een roos.
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Terwijl het thema van deze maand
“Rozengeur en maneschijn” totaal
geen recht aan het geheel van deze
stroming doet, moeten we ons
natuurlijk eerst afvragen wat
romantiek en ook de literatuurvorm
Romantiek inhoudt. Dat betekent in
eerste instantie met je gevoel
wegvluchten van de alledaagse
werkelijkheid; dit kan op heel veel
manieren gebeuren: wegvluchten 
naar het verleden (we zien heel veel
verhalen uit de middeleeuwen ), 
naar een ver land (Auf Flügeln des
Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich
fort, Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiß ich den schönsten Ort.. etc. -
Heine BdL.), in de onwerkelijkheid 
(sprookjes zijn erg in de mode), in 
de verte en het alleen zijn (zie de
afbeelding van de “Wanderer über
dem Nebelmeer” van de belangrijkste
Romantische Duitse schilder Caspar
David Friedrich), in de ongelukkige
liefde (een vervolg van die liefde met
een huwelijk en zes kinderen zou ver
van een romantisch ideaal staan!).

De Duitse literatuur heeft veel
romantische stromingen en dichters
gekend maar ik wil me in dit stuk
beperken tot de officiële “Deutsche
Romantik” van de 19e eeuw. Deze
ontstond na het rationalisme en de
samenlevingsverbeterende  ideeën 
van eind 18de eeuw met de Franse
Revolutie, na de oorlogen en maat-
schappijveranderingen en andere
woelingen van Napoleon, in de
negentiende eeuw. Men wilde al die
filosofische beschouwingen en de
maatschappelijke kritiek niet meer;
mensen wilden hun grote sentiment
laten uitstromen naar allerlei vertes.
Ook godsdienst kwam weer meer in
de mode, en speciaal natuurlijk het
gevoelsbenadrukkende katholicisme.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik
eigenlijk rationeel niet veel connectie
met de Romantiek heb. Vluchten uit
de werkelijkheid is niet de opgave 
in mijn leven. Maar als ik dan een 
van de gedichten van Heine, Uhland,
Rückert of  Eichendorff lees of hoor 
in een verklanking van Schubert of
Schumann, dan geniet ik onuitspre-
kelijk. Ze zijn zo mooi en zo beeldend,
ze brengen je op een hoger plan. 

Denk eens aan Heine’s “Lorelei”.
Iedereen kent de gevulgariseerde
versie van Schubert’s lied van tijdens
een Rijnreisje als je langs de beroemde
rots vaart. Maar heeft een van jullie
het eigenlijke gedicht van het lied
gelezen? Alle kenmerken van de
Romantiek die ik net heb genoemd,
komen erin samen: 

“Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ik so traurig bin:
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl and es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schöne Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar, 
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenrisse,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.
(Heine, Buch der Lieder)

Zoals alle literatuurstromingen kent 
de Romantiek natuurlijk heel veel
denkers, schrijvers en dichters maar 
die ga ik uiteraard niet allemaal
opsommen. Ik licht er een paar uit 
die misschien nog wel bijzonder zijn.

Ten eerste herinner ik aan de
gebroeders Jakob en Wilhelm Grimm,
met hun beroemde “Kinder- und
Hausmärchen” dat in 1812 verscheen.
Zij gingen er op uit in het boerenland
en verzamelden daar overal de
sprookjes die nog onder de dorps-
bevolking leefden en die soms
eeuwenoud waren. Ze verzonnen dus
niet de sprookjes zelf maar brachten
het eeuwenoude cultuurgoed bij
elkaar en gaven het uit. Op dezelfde
manier werkten de twee vrienden
Clemens Brentano en Archim von
Arnim samen en brachten een bundel
oude Duitse volksliederen uit de
middeleeuwen uit: “Des Knaben
Wunderhorn”. Die  gedichten,
anoniem zoals de meeste geschriften
uit de middeleeuwen, hebben een
groot lyrisch gehalte en zijn tegen-
woordig nog bekend door de verzame-
ling liederen die Gustav Mahler ervan
maakte. Dit najaar worden ze in het
Concertgebouw weer uitgevoerd.

Op dezelfde wijze staan nog steeds
een aantal lyrische dichters in de
belangstelling door de composities van
Schubert, Schumann, Brahms. Ik noem
vooral natuurlijk Heinrich Heine, de
belangrijkste en bekendste onder hen
van wie ik al een paar gedichten
geciteerd heb. Heine is in Düsseldorf

De Romantiek in Duitsland
Door Martina Simons

Mij is gevraagd iets te schrijven over de stroming Romantiek 
die natuurlijk overal in Europa maar vooral in het Duitsland
van de negentiende eeuw belangrijk was.  
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geboren (als jood maar later tot het
christendom overgegaan). Ieder van
jullie die met mij wel eens naar de 
opera in Düsseldorf is meegeweest, 
heb ik meegetroond naar Heine’s
geboortehuis dat zich in een winkel-
straat vlakbij bevindt. Maar naast 
Heine wil ik noemen Joseph von
Eichendorff van wie hier ook weer 
een gedicht. Bij Von Eichendorff 
staat steeds de natuur centraal:

SEHNSUCHT:
Es schienen so golden die Sterne,
am Fenster ich einsam stand
und hörte aus weiter Ferne
ein Posthorn im stillen Land
Das Herz mir im Leib entbrennte,
da habe ich mir heimlich gedacht: 
Ach, wer da mitreisen könnte
in der prächtigen Sommernacht

Zwei junge Gesellen gingen
vorüber am Bergeshang,
ich hörte im Wandern sie singen
die stille Gegend entlang:
Von schwindelnden Felsenschlüften,
Wo die Wälder rauschen so sacht,
Von Quellen, die von den Klüften
sich stürzen in Waldesnacht.

Sie sangen von Marmorbildern,
Von Gärten, die überm Gestein
in dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein.
Wo die Mädchen am Fenster lauschen,
wann der Lauten Klang erwacht,
und die Brunnen verschlafen rauschen
in der prächtigen Sommernacht.

Hij schreef ook een echte romantische
roman uit de Romantiek (wat een
heerlijke zin!): “Aus dem Leben eines
Taugenichts”, dat gaat over een man 
die uit zijn keurige burgermansbestaan
wegbreekt om een leven vol avontuur
te beginnen. 

Ik heb nu vooral over de letterkunde
van de Romantiek geschreven maar 
die strekte zich natuurlijk in alle vezels
van het bestaan uit. Ik heb hier één
schilderij toegevoegd, het bekendste,
als symbool voor de Romantiek, maar
dergelijke afbeeldingen zijn er
natuurlijk  in overvloed. Dit schilderij
hier hangt in Hamburg maar op de
Museuminsel in Berlijn staat een
gebouw vol met romantische
schilderijen uit deze tijd. Wat muziek
betreft: Berthoven, Schumann,
Schubert, Mendelssohn, en vooral
natuurlijk Richard Wagner – zijn
opera’s spelen zich bijna allemaal in
de Middeleeuwen af. 

Voor een Nederlander heeft het thema
“rozengeur en maneschijn “ een
sentimentele zoetige klank. Voor een
Duitser uit de Negentiende eeuw – en
ook nu – betekent het wegdromen en
genieten van oneindige schoonheid.

   
  

Caspar David Friedrich: "Wanderer über dem Nebelmeer", 1817. 
(De Hamburger Kunsthalle)



6 – I N  D I T  A M S T E R D A M J U N I  2 0 2 1

allerlei creatieve manieren moeten verzinnen om 
de saamhorigheid in het hofje te waarborgen. 
Zo houden we bij kwetsbare bewoners een extra
oogje in het zeil door ze regelmatig even te bellen
of bij ze aan te kloppen. Daarnaast organiseren 
we wanneer het weer het toelaat corona-proof
evenementen in de hoftuin. Zo vierden we Kerst
met glühwein en erwtensoep rondom de vuurkorf,
en organiseerden we ‘s zomers concertjes in de 
tuin, waarbij we de piano naar buiten rolden en
iedereen vanachter zijn open raam of in de schaduw
van de prunus kon genieten van livemuziek, en 
even aan iets anders kon denken dan corona. 

Donderdag
Marnix haalt voor bewoonster A. de schone was op
bij de stomerij. Ze is slecht ter been en en waagt
zich niet meer buiten op de drukke Rozengracht. 
Ze laat niet gauw hulp van buiten toe, maar de
beheerders hebben haar familie ingeschakeld, 
zodat er nu wekelijks een achternichtje bij A. komt
schoonmaken. Met haar hulp en de ondersteuning
van de beheerders kan A. gelukkig nog zelfstandig
blijven wonen – ze woont per slot van rekening al
bijna vijfentwintig jaar op het Rijpenhofje. 

’s Middags gaat de beheerderstelefoon. Bewoner P.
wil een afspraak regelen voor zijn coronavaccinatie
maar krijgt het zelf niet voor elkaar. Juliette schiet
te hulp en regelt dat P. bij de GGD terechtkan. 
Nu ze er toch is, verschoont ze meteen even het 
bed want vanwege zijn rugklachten is dat voor P.
zelf een pijnlijke klus. 

Vrijdag
De beheerders bellen de Gemeente Amsterdam
omdat de afvalcontainers van het hofje weer eens
niet geleegd zijn. Hier is al bijna twee jaar
regelmatig gedoe mee en we hebben al tientallen
meldingen en klachten ingediend. Eindelijk hebben
we het voor elkaar gekregen dat een ambtenaar
speciale stickers op de containers komt plakken
zodat het afval van de bewoners zich niet meer
ophoopt. We willen natuurlijk geen ongedierte in
het hof; het muizenprobleem is eindelijk onder
controle. Een verdwaalde rat werd onlangs gelukkig
door onze onverschrokken hofkater onschadelijk
gemaakt. Vorige week was Juliette trouwens nog
met de kat naar de dierenarts voor zijn regelmatige
keuring – hij bleek gelukkig kerngezond. 

Een doorsnee week op het Rijpenhofje
Opgesteld en geschreven door Marnix Bilderbeek, Juliette Kwikkers en Tjenne in ‘t Veld, student-beheerders Rijpenhofje

Maandag
Juliette heeft vandaag ochtenddienst. De oudste
bewoner, C. heeft wat boodschappen nodig. Na haar
aanrijding is ze niet meer zo mobiel en kan ze geen
zware dingen tillen. Juliette blijft nog even bij C.
hangen voor een praatje. Marnix helpt K. een uurtje
met snoeien in de hoftuin. Als boomlange
beheerder is hij de enige in het hofje die zonder
ladder bij de hoge takken kan komen. 

’s Avonds is het maandelijkse overleg waarbij de
beheerders en de hofraad lopende zaken bespreken
en nalopen welke bewoners de komende tijd wat
extra aandacht nodig hebben.

Dinsdag
Vandaag staat het wassen van de ramen in het
steegje op het programma. Dat is best een projectje,
want de raampjes worden snel vies en zijn moeilijk
te bereiken. Met enige regelmaat plannen we met
zijn drieën zulke klusmiddagen in, waarbij we
bijvoorbeeld de tuinbanken een nieuwe lik verf
geven, de geveltuin onder handen nemen of testen
of het noodalarmsysteem bij de bewoners nog naar
behoren functioneert.

Woensdag
Het is vandaag heerlijk weer, dus we organiseren
een koffieochtend in het zonnetje. Normaal zetten
we elke twee weken een sociale activiteit op touw –
denk aan borrels, wijnproeverijen, filmavonden en
zomerfeesten – maar door corona hebben we
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Tjenne heeft avonddienst en gaat langs bij
bewoonster D. om te helpen met internetbankieren.
Daar kun je gerust een tijd voor uittrekken, want D.
praat vaak honderduit. Vanavond zeker, D. zit film
te kijken als Tjenne aanklopt. Samen kijken ze de
film af, drinken ze een theetje en betalen ze de
openstaande rekeningen. Na een gezellig avondje
gaat Tjenne pas om half twaalf de deur weer uit.

Zaterdag
Het is ochtend als de hoftelefoon gaat. Bewoonster
T. heeft een nieuwe laptop die net iets anders werkt
dan haar vorige. Tjenne heeft ochtenddienst en
gaat bij T. langs. Als alles duidelijk is verteld T. dat er
muizen in haar keuken zijn. Ze heeft ze niet gezien,
maar haar koekjes waren aangevreten. Tjenne grijpt
de hofkater bij zijn lurven en laat hem in T.s keuken
snuffelen om de muizen af te schrikken, een
beproefd trucje.

‘s Avonds is het rustig. Marnix checkt de
beheerdersmail en stuit op een bericht van E.: 
de waterleiding van het buitenkraantje is met de
recente vrieskou gesprongen. Marnix neemt even
poolshoogte maar kan zo snel niets ontdekken in
het donker. Een klusje voor morgen.

Zondag
Bewoonster T. is een tijdje afwezig geweest maar
komt vandaag weer thuis op het hofje. De
beheerders hebben tussentijds de post en de
plantjes voor hun rekening genomen. Marnix zet
voor T.’s terugkomst vast de verwarming aan en
maakt haar huisje gezellig met een bosje bloemen
en een kaartje. 

‘s Avonds gaat Juliette langs bij C. Ze heeft nieuwe
wandelstokken besteld die ze zelf niet in elkaar
gezet krijgt. Zodra Juliette de stokken in elkaar
heeft gesleuteld, wordt er nog even gezellig
koffiegedronken en gelachen. Marnix helpt intussen
N. uit de brand met haar DVD-speler, zodat ze een
oude opname van ‘haar’ Concertgebouworkest kan
terugkijken met dierbare herinneringen. 

Poesiealbum
Door Mieke Krebber

Twee poesiealbums heb ik in mijn bezit,
dat van mijzelf uit 1954 en dat van mijn
moeder uit 1924. In de loop der jaren is er
niet veel veranderd: een aantal gedichtjes
zijn nog steeds hetzelfde:

Het is weinig van waarde, hetgeen ik u
bied, Pluk rozen op aarde. En vergeet 
mij niet. 

Die vergeet-mij-nietjes komen zelfs veel 
vaker voor dan de rozen. Het is roerend 
te zien hoeveel taalfouten er worden
gemaakt bij het overschrijven van de
gedichtjes. Een versje dat nu niet meer kan: 

Er liep een nikkertje langs het strand,
Hij poetste zijn tandjes met helderwit zand, 
O, Mieke, laat je hartje zo rein,
Als het nikkertje z’n tandjes zijn. 

Ik bezocht een christelijke school en dat
komt ook naar voren in sommige versjes
van vriendinnetjes:

‘ …Denk dat wee en wel, steeds in 
’t leven samengaan, naar Gods wijs bestel.’
En: ‘… Dat gij in heel uw huis, Door God
gezegend wordt …’.  

Het was ook een gewoonte om tegen-
over een poesieversje je eigen verjaardag
te vermelden: 

“Moet je weten, 2 Maart zul je nooit
vergeten, dat was de dag toen ik in 
mijn wiegje lag.”

“Nu ze er toch is,
verschoont ze meteen

even het bed want
vanwege zijn rugklachten

is dat voor P. zelf een
pijnlijke klus”



Creatief knipselwerkje door Tiny Lammers.

Een zwoele zomernacht waarin de
rozen en seringen, rozemarijn en tijm
broeierig hun geur afgeven en de
zware lucht zich vult met hun bloemig
en kruidig parfum. De zwoelte die
ontstaat wanneer de zinderende hitte
van de dag plaats heeft gemaakt, met
liefdeszwemen die als onzichtbare
nevelen de nacht prikkelen. Barden
die voordragen op jeu-de-boule
pleintjes, bomen die ademen,
bruisende fonteinen die verkoeling
sprankelen, prille en gerijpte liefdes
die verknocht luisteren, maan en
sterren die twinkelend schijnen.
Brandende fakkels binnen in
kasteelgangen die naar zalen leiden
met brandend vuur, karaffen water 
en wijn en allerlei heerlijks, liefde 
voor de maag, en die een decor
verschaffen waar minstrelen liefelijk
een gevoelige snaar raken van luit 
en hart, en liederen, verhalen,
gedichten ten gehore brengen.
Adembenemende verhalen, die
toehoorders doen mijmeren. Muziek
en dans die in een omstrengeling de
harten van geliefden doet vinden.
Serenades bij bloemomkranste
balkons, waar een lied, een gitaar-
tokkel zich ritmisch een weg baant
door de nacht van het ene hart naar
het andere. Luiken die geopend
worden met hartenklop binnen en
hartenklop buiten. 

Faenza, een stadje in Emilia-Romagna
(Italië), is het centrum van de kera-
miek. Er is een groothandel met
allerhande pigmenten, crystalline en
klei, gereedschappen, ovens, potten-
bakdraaitafels. En er is ook een
keramisch museum met de mooiste
schatten aan oude en nieuwe
keramiek, het Museo Internazionale
delle Ceramiche. Er hangen mooie
bordjes uit vroeger eeuwen met
prachtige taferelen en kleurtonen.
Deze bordjes zijn een herinnering 
aan beantwoorde liefde. Er wordt
namelijk verteld dat als een aanbidder
zijn opwachting maakte bij zijn

aanbedene, hij/zij dan zo’n keramisch
bordje meebracht. Werd de liefde
beantwoord, dan werd het bordje in
dankbaarheid in ontvangst genomen.
Maar kwam de liefde slechts van één
kant, dan was het bordje geen lang
leven beschoren, liet men het vallen 
en in duizend scherven op de stenen
vloer uiteenspatten. Bordje en hart 
van de aanbidder in gruzelementen.
Achter elk bordje gaat een heel
verhaal schuil, maar achter de vergane
scherven evenzo. Over de liefde valt
niet veel te zeggen. Zij is er of zij is er
niet. Zodoende is een dergelijke code
zo gek nog niet, al zijn er spijtig
genoeg veel kunstzinnige creaties 
door verloren gegaan. 

Hoe heerlijk rozengeur en maneschijn
ook zijn, je ontkomt in het leven niet
aan drama. Het luik dat gesloten 

blijft, de onverwachte wolkbreuk die
vervolgens op je tête neerplenst, de
roos die geknakt is, de liefdesnevel 
die plots opgegaan blijkt in het niets,
het bordje dat voor je ogen aan
diggelen gegooid wordt, de donder-
wolken die de maan versluieren, de
ruwe zee, het zilte water dat met 
een torenhoge golf je scheepje op 
de rots slaat, de storm die je van je
witte paard afwerpt, met prins en al.

Gelukkig is er dan altijd nog de
vriendschap die opmontert en relati-
veert, de tijd die de wonden heelt 
en de creativiteit met papier en pen,
instrument, of een homp klei die 
helpt het ene chapiter af te sluiten 
en het verlangen naar een volgende
levensfase voorbereidt en opent.

Column

Atmosfeer
Door Karen Lammers 

8 – I N  D I T  A M S T E R D A M J U N I  2 0 2 1



I N  D I T  A M S T E R D A M  J U N I  2 0 2 1 – 9

Uit de kerkenraad
Voordracht kerkenraadslid 
De vacaturecommissie heeft voorgedragen als
nieuw lid van de kerkenraad, per 1 september
2021. zr Jeannette de Vries Lentsch- Hosper.
Zr de Vries Lentsch is al een aantal jaren lid 
van onze gemeente, zij woont in Edam. 
De kerkenraad maakt de voordracht hierbij met
genoegen bekend. Zoals bepaald  in artikel 20 
van het huishoudelijk Reglement van de VDGA 
kan iedere groep van tenminste 10 leden van 
de gemeente aan de kerkenraad andere
kandidaten opgeven, gedurende twee weken 
na het verschijnen van dit blad. Bedoelde 
opgave dient door alle voorstellers ondertekend 
te zijn en vergezeld te gaan van een schriftelijke
verklaring van die kandi-daat, dat deze bereid 
is een eventuele benoeming te aanvaarden. 
Bij het uitblijven van andere kandidaten wordt 
zr de Vries Lentsch geacht te zijn verkozen.

Voordracht vriend-adviseur en
kerkenraadslid
De vacaturecommissie heeft voorgedragen 
als vriend-adviseur van de kerkenraad, per 
1 september 2021. Br . 
Br is al enkele jaren vriend van de
gemeente.  Hij zal in de loop van het komende 
jaar op zijn belijdenis – tot onze vreugde – lid
worden van onze gemeente.  Zodra dat is 
gebeurd zal hij kunnen aantreden als lid van de
kerkenraad. Br woont in Amsterdam.

De kerkenraad maakt ook deze voordracht hierbij
met genoegen bekend. De kerkenraad volgt daarbij
de regels voor de voordracht van een lid van de
kerkenraad. Derhalve: zoals bepaald in artikel 20
van het Huishoudelijk Reglement van de VDGA 
kan iedere groep van tenminste 10 leden van de
gemeente aan de kerkenraad andere kandidaten
opgeven, gedurende twee weken na het
verschijnen van dit blad. Bedoelde opgave dient
door alle voorstellers ondertekend te zijn en
vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring
van die kandidaat, dat deze bereid is een eventuele
benoeming te aanvaarden. Bij het uitblijven van
andere kandidaten wordt br geacht te
zijn verkozen, voorshands als vriend-adviseur
conform artikel 5 lid 3 van het Huishoudelijk
Reglement, later als lid van de kerkenraad.

Met deze verkiezing wordt tevens verondersteld
dat de gemeente dispensatie geeft van het twee-
jaar-lid vereiste, als bedoeld in artikel 9 lid 2 van 
de statuten, dus bij voorbaat.  Voorzover daarom
wordt verzocht, dit binnen dezelfde termijn (twee
weken na het verschijnen van dit blad), kan deze
dispensatie in de komende Algemene Leden-
vergadering worden toegelicht en bekrachtigd.  

Nieuws vanuit de Kerkenraad
•  Voordrachten voor vacatures
De Kerkenraadsvergadering van mei vond voor het eerst in maanden
weer plaats in de kerk, en niet via een schermpje! Vooral ook mooi
omdat de voltallige kerkenraad ter plekke de voordracht van Rimke 
van der Veer als aankomend voorzitter van de Kerkenraad kon onder-
steunen. Zij zal hiermee per 1 september het stokje overnemen van 
Thijs van Hoogstraten, die heeft aangekondigd per die datum terug 
te treden uit die functie. Rimke is nu nog secretaris van de Kerkenraad 
en haar functie wordt per 1 september overgenomen door Mieke
Hoogvliet, op dit moment lid van de Kerkenraad. De Kerkenraad is
verheugd met het vooruitzicht een goede kandidaat als opvolger van
Thijs te hebben gevonden. Daarnaast zijn ook er voordachten voor 
twee nieuwe kerkenraadsleden gedaan, te weten: Jeanette de Vries
Lentsch en , waarover meer hiernaast. Bart Admiraal is
benoemd tot derde lid van de Financiële Controlecommissie, hij neemt
zitting in deze commissie naast Jan Jaap Hangelbroek en Gerrit Visser. 
•  Heropening Singelkerk en Meerpadkerk
Uitgaande van de berichtgeving kunnen we onze deuren per 30 mei 
weer openen. Daarom is tijdens de Kerkenraad uitvoerig het
coronaprotocol en de verschillende voorwaarden besproken. Ook de
bekendmaking aan de gemeente is aan de orde gekomen. 
•  Hervatting diensten Menno Simonshuis
Per 1 september zal tot en met januari ’22 weer elke maand een 
dienst worden gehouden in het Menno Simonshuis. Na deze periode 
van vijf maanden zal worden bekeken of de diensten in een 
behoefte voorzien, waarna er mogelijk weer twee diensten per 
maand gehouden kunnen worden.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op zondag 4 juli
2020, om 12.00 uur in de Singelkerk (in aansluiting op de dienst).
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
1. Opening 
2. Notulen ALV 5 juli 2020 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Financiën Doopsgezind Amsterdam 
–   Jaarrekening 2020 
–   Verslag van de financiële controlecommissie 
–   Goedkeuring van de jaarrekening 
–   Décharge van de Grootboekhouder over 2020 
–   Her)benoeming leden financiële controlecommissie 
5. Begroting 2022 
6. Evaluatie seizoen 2020-2021 
–   Jaarverslag seizoen 2020-2021
7. Verkorte verslagen Zon’shof en Rijpenhof
8. Toegankelijkheid ledenlijst 
9. Structuurplan kerkenraad 2021 
10. Vooruitblik seizoen 2021-2022
–   Hervatting van diensten en activiteiten na corona-periode
–   Orgelvierdaagse 24 -27 augustus en andere evenementen 
11. Rondvraag en sluiting
Vrienden hebben op deze ALV geen stemrecht (art 6 Huishoudelijk
Reglement), maar zijn verder zeer welkom. 

Algemene Ledenvergadering 2021



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
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Joke van der Heide
jongerenwerk
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Henk Leegte
predikant 
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Ewoud Roos 
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jeugdwerker
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Het team
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Wat een prachtig thema voor de IdA.
Iedereen kent wel het gevoel van rozengeur
en maneschijn. Dat gevoel komt bij mij ook
langzaam weer naar boven nu de zon weer
begint te schijnen na een schier
onophoudelijke regenbui die de afgelopen
drie weken over ons land trok. Er zijn in de
kerk vele parallellen over licht in het donker
en herrijzenis uit de dood die hier mooi op
van toepassing zijn en die ook steunend zijn,
maar fysiek de zon op je gezicht voelen laat 
je niet alleen weten, maar ook voelen dat 
het weer goed komt. En de eerste rozen zijn
gelukkig ook alweer gezien en geroken.

Als het leven even geen Rozengeur en
Maneschijn is dan is het fijn om terug te
vallen op dingen die je plezier geven zoals 
in mijn geval buiten sporten, muziek luisteren
of maken en boeken lezen. Liliane tipte 
me op een boek dat ook Rozengeur en
Maneschijn heet, dat in 2006 is uitgegeven.
Het is in de reguliere boekwinkels niet
verkrijgbaar, maar de gezamenlijke
antiquariaten hebben zich verzameld op
boekwinkeltjes.nl en dat levert een schat 
aan boeken op die je bij je eigen boekwinkel
niet vindt. Vanuit Rotterdam werd het boekje
mij toegestuurd. Het is een bundel over de
prille liefde, avonturen, prinsen en prinsessen.
Het bestaat uit korte verhalen van diverse
auteurs, onder andere Paul Biegel en Wilma
Geldof, afgewisseld met gedichten van Theo
Olthuis en door het boekje heen staat een
soapstrip door Leny van Grootel en Saskia
Halfmouw. Aan het einde van elk korte

verhaal staan er ook voor andere boeken van
de betreffende schrijver. Het is een makkelijk
toegankelijk boek dat vanaf een jaar of 9 à 
10 zelf gelezen kan worden. Van harte
aanbevolen.

Theo Olthuis schrijft ook regelmatig in het
tijdschrift DICHTER. Plint kennen velen van de
posters met gedichten en beeldende kunst die
vaak in schoolgebouwen hangen, maar ook
misschien ken je ze ook wel van de
kussenslopen met gedichten erop. Sinds een
aantal jaar heeft Plint ook een tijdschrift,
DICHTER. met gedichten voor kinderen van 6
tot 106. Elke paar maanden komt het nieuwe
tijdschrift uit, stevig en dik en in handzaam
A5-formaat zodat het ook in je boekenkast
past. Elk tijdschrift heeft een thema en het
thema van laatste tijdschrift is geloof. Het is
voor � 6,25 te koop in je eigen boekwinkel
#kooplokaal of via internet:
www.plint.nl/dichter.

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

•  13 juni – Free Press Unlimited
Onafhankelijk nieuws en informatie be-
schikbaar maken én houden voor iedereen.
Dat is onze missie. Zie voor meer informatie:
https://www.freepressunlimited.org/nl  
Rekeningnummer: NL92INGB0000007676 
tnv Free Press Unlimited 

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

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

•  4 juli – Stichting Kruispost  
De Stichting geeft primaire medische hulp
aan onverzekerden die tussen wal en schip
vallen en mensen in geestelijke nood. De
Kruispost probeert haar doel te bereiken
door de exploitatie van een medisch
centrum in de binnenstad waar gratis

medische en psychosociale hulp wordt
gegeven. De aard van de hulpverlening 
is vergelijkbaar met die van een huisarts.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370
St. Vrienden Kruispost 

•  11 juli – Broederschapscollecte 
t.b.v. vredeswerk van de Stichting
Doopsgezind Wereldwerk
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 
tnv de St. Doopsgezind WereldWerk te
Deventer

•  18 juli – Jeannette Noëlhuis, Amsterdam
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeen-
schap in Amsterdam Zuidoost. Hun levens-
stijl 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 Konink-

rijk 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 

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:  
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Collectebestemmingen
juni / juli 2021 



    

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 N I  -  J U L I

1 2 – I N  D I T  A M S T E R D A M J U N I  2 0 2 1

Gezien de meest recente regelingen kunnen wij ook al meer dan 30 kerkgangers
ontvangen. Opgave vooraf is niet langer nodig. Wel registratie in de kerk, en naleving
van alle geldende coronamaatregelen (handen desinfecteren, mondkapje, afstand). 

Lied van de maand, lied 416
Gekozen door Mieke Krebber. 

Nadat ik als eindredacteur alle bijdragen over rozen-
geur en maneschijn  had gelezen moest ik aan het lied
van Valerius denken: Gelukkig is het land … 
Dit lied staat niet meer in het Liedboek van 2013, 
maar nog wel in de uitgave van 1973 en in oudere
edities, waarmee ik ben opgegroeid.
Valerius is uit de mode en zijn woordgebruik is ook niet
meer van deze tijd. De melodie blijft mooi en is heel 
goed te zingen. Vandaar mijn keus voor deze maand. 

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

6 juni                                Ds H. Leegte                                E.M.L. van Dunné                       In september nog geen dienst
                                             
13 juni                              Ds E.C. Roos

20 juni                             Ds H. Leegte                                Ds J. Brüsewitz*

27 september              Ds H. Leegte – in de Konings-
Dienst samen met EBG        kerk, Van 't Hofflaan 20.**
                                             
4 juli                                Ds H. Leegte                                E.M.L van Dunné

11 juli                                Nog niet bekend

18 juli                               J. van Woerden-Surink               Ds S. van der Meulen

25 juli                               J. van Woerden-Surink               

* De cursief vermelde naam is nog onzeker.  ** op inschrijving; houdt berichtgeving in de gaten

Het zomernummer van idA – een dubbelnummer voor juli en augustus – zal
omstreeks half juli verschijnen. De redactie heeft gekozen voor het thema: 
HEIMWEE. Wij roepen iedereen, die over dit thema iets wil schrijven, op om 
voor 1 juli een tekst in te leveren. Wij kijken vol spanning uit naar uw bijdrage. 


