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In het vorige nummer sloten we aan bij 
het jaarthema van de Federatie “een 
plek om te wonen” en kon u lezen over 
het thema Huis. Het thema voor deze 
uitgave van VrijSpraak is: Tuin. Dat lijkt 

een logisch vervolg in een drieluik huis-tuin-
en-keuken. 

Het begrip huis-tuin-en-keuken staat voor 
alledaags, niet bijzonder, gewoon, maar bij 
onze redactiebijeenkomsten over dit num-
mer ontdekten we dat die tuin eigenlijk een 
hele bijzondere plek is. Een tuin inspireert 
talloze mensen in de zin van een enigszins 
maakbare omgeving met heel veel facet-
ten. De afbeelding van het beroemde schil-
derij van Jheronimus Bosch op de voorpa-
gina van dit nummer laat dat duidelijk zien. 

In onze taal komen opvallend veel samen-
stellingen met -tuin voor; van achtertuin tot 
zentuin en van een binnentuin over God 
(Voorthuizen) tot een bijbelse tuin (Hoofd-
dorp). Tuin is ook een metafoor voor buiten, 
zoals Hans de Krom verderop beschrijft. Kort-
om, een tuin is beslist niet zo gewoon als het 
rijtje huis-tuin-en-keuken doet vermoeden. Ik 
hoop dat we als redactie u met de bijdra-

gen van gastschrijvers en onze eigen 
vaste columnisten kunnen boeien.

Ik hoop ook dat deze uitgave van 
VrijSpraak u inspireert tot naden-
ken over het laatste stukje van het 
begrip huis-tuin-en-keuken. Voor 
het volgende nummer, dat dus als 
thema Keuken zal hebben, zoekt de 
redactie recepten. Geen gewone, 
alledaagse recepten voor een 

lekkere appeltaart of smakelijke witlofschotel 
maar recepten voor het Leven. Leven met een 
hoofdletter, inderdaad.

We zoeken naar uw eigen wijsheid, inzicht en 
ervaring om belangrijke aspecten van ons 
bestaan door te geven. Wat waren de ingre-
diënten van uw eigen opvoeding die u graag 
wilt doorgeven aan een ander? Wat is er beslist 
nodig om een goede vriendschap met iemand 
op te bouwen en in stand te houden? Waar-
mee maak je de relatie met een partner duur-
zaam en spannend? Wat is uw recept voor …?

Jan Veldhoen

I

Stuur uw bijdrage klein of 
groot naar 
vrijspraak@federatiegouda.nl  

Huis-tuin-en-keuken
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 ij tuin denk ik aan een plek om te 
verpozen, te rusten. Waar struiken, bo-
men en bloemen mij omringen. Waar 
vlinders en bijen zijn, zich onbewust van 
hun schoonheid. Een geurende roos, 

een jasmijn, een kamperfoelie. Bij tuin denk ik 
aan wat in moderne woorden heet ‘quality-
time’.

Bij geestelijke tuin plopt als eerste het paradijs 
in mijn hoofd op. Ik ben dol op het paradijs. 
Wikipedia beschrijft het paradijs (waarmee 
soms het aardse, soms het hemelse wordt be-
doeld) als ‘een oord waar het leven heerlijk is, 
waar overvloed heerst en geen ziekte, ramp-
spoed of dood bestaat’.

Oef. Noch in het leven van mezelf, noch in 
dat van anderen, van vrienden en familie, 
van mensen op mijn levenspad, ontbreekt 
ziekte, rampspoed of dood. Ik ben zo’n mens 
dat af en toe in stilte verzucht of het niet wat 
minder kan met het lijden van de mens. Ik 
klik weg bij hemelschreiende gebeurtenissen 
en beelden ervan op het nieuws. Ze komen 
binnen als een stomp in mijn maag en maken 
me wanhopig over het lot van de wereld. 
Mijn handicap is dat ik een engel zou willen 
zijn, de engel Rafaël. Dan kwam ik bij nood 
uit de hemel naar beneden suizen, ik genas 
met mijn toverstaf iedereen van zijn kwalen en 
dan vloog ik met voldoening weer terug de 
vrede in.

Maar ja, dat is hoogmoed. Ik weet het.

En tóch, en tóch ken ik die plek, waar het le-
ven heerlijk is. Toch ben ik vaste bezoeker van 
het paradijs. Hoe kan het anders dat ik samen 
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met een vriend die dood gaat, simpelweg ge-
lukkig kan zijn. Niets te vrezen, niets te hopen. 
In vrede, verlost van alle voorstellingen. Hoe 
kan het anders dat een kinderstem vreugde in 
mij wakker maakt. Hoe kan het anders dat ik 
dankbaar ben, dat ik leef uit overvloed, dwars 
tegen al mijn tekorten en verdriet in. 
Wat is dat, hoe heet dat, die kracht die zo 
maar werkelijkheid kan zijn. Ik zou het niet 
weten. 

Ik ontving nog niet zo lang geleden een ge-
dicht. Van ‘Een Zeeuwse dichter’
Die dichter weet het ook niet. En toch ook wel. 
Mooi om mee af te sluiten.

Liny Bosland

Mijn geestelijke tuin

Naschrift redactie: De tekst komt uit het lied 
‘Omer’ van de Zeeuwse folktroubadour Broe-
der Dieleman. Het komt van zijn derde album 
‘Uut de bron’ (Snowstar Records, 2015). Het lied 
gaat over pastoor Omer Gielliet.

B

Ik kreeg mn roeping in een koolzaadveld
nie in een kerk maa
midden in een koolzaadveld
tussen de geuren en de blommen en de 
beestjes
ik dacht
daar oor ik bie

zo ist dad het begon
eerst dronk ik uut de krane
noe zo recht uut de bron
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uitwisseling ook verdieping ontstaat. Door hierin 
in verbinding te zijn met elkaar geeft dit herken-
ning, verwondering, dan weer diversiteit en 
nieuwe perspectieven.

Zo hadden we vorig jaar het thema ‘je geestelijk 
huis’. Waar kom je vandaan, wat heb je meege-
nomen en hoe is je geestelijk huis nu? Het waren 
mooie avonden waarin we vertelden over onze 
jeugd en met elkaar meeleefden van grote
gezinnen naar kleine gezinnen, van platteland

en eilanden naar een stadser leven, van 
ouders doordrenkt met dogmatiek tot redelijk 
vrijdenkende ouders.

In de adolescentieperiode kwamen we in de 
leeftijd waarin we de geestelijke wereld meer 
gingen onderzoeken en hierin keuzes maak-
ten die bij ons pasten en we bouwden ons ei-
gen huis voor onze gezinnen. We zijn allemaal 
op een bepaald moment bij deze Federatie 
gekomen met onze ankerpunten, onze interes-
ses, verlangens, vragen en twijfels.

Voor mij is mijn huis een thuis in mijn woelige 
leven. De Bron van het Licht en het Leven zijn 

Mijn geestelijk huis
n de 40/60 groep van de Federatie hebben 
we vaak een thema dat een seizoen mee-
gaat. Om beurten hebben we dan inbreng 
en maken het persoonlijk zodat er in de I
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de fundamenten van mijn geestelijk huis,
 daar verbind ik me dagelijks mee en ik hang 
geen gordijnen voor het raam. Ik voel steeds be-
ter aan wat past en wat niet, wat mijn leefbaar-
heid vergroot en wat het inperkt. Dat vergde 
in de loop der jaren nogal wat afstemming op 
mijn grondtonen.

Het is voor mij nodig dat er in mijn huis altijd 
ventilatie is, nieuwe verse lucht, energie en 
ideeën die me voeden. Mijn deur gaat open 
voor mooie ontmoetingen, er staan zes stoelen 
om mijn tafel en er is voldoende eten en drinken 
in huis om te kunnen delen met anderen. Mijn 
bank is paars, de kleur die je verder laat zien 
dan je kunt kijken, het is een plek waar plezier 
en geluk hand in hand gaan met verdriet en 
pijn. Juist de tegenstelling in deze krachten 
geeft de synthese in mijn leven. Op de bank 
ligt mijn katje zacht te snorren, zij hobbelt al een 
jaartje rond op slechts drie pootjes. Deze kleine 
zenmeester leert mij dat het leven goed is ook 
al is dat met een pootje minder.

Mijn glazen pui brengt mijn tuin in mijn kamer, 
het is mijn oase waarin afhankelijk van de 
elementen de seizoenen zich afwisselen en 
tastbaar zijn. Van de stille voorbereiding naar 

ontluikende kracht en van volle 
wasdom tot vergankelijkheid. ‘s 
Nachts is het er rustig en stil, elke 
dag die daarna aanbreekt is altijd 
weer nieuw, ligt open in het besef 
dat ik een onderdeeltje ben van 
een groter geheel, het Licht heeft 
mij nodig.

Esther Heemskerk
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Waar ligt het paradijs?

 

 p een van de prachtige imaginaire 
plattegronden die in oude statenbij-
bels stonden, staan de locatie en de 
indeling van de tuin van Eden, of de 
Lusthof, zoals u op de pagina hier-

naast kunt zien. Alsof je er zo naartoe kunt gaan. 
Maar u weet net zo goed als ik dat er helmaal 
geen kaart is van het Paradijs, al was het alleen 
al omdat dat er voor iedereen anders uitziet. 
Net zoals er ook geen spoorboekje is voor de 
reis naar de toekomst. En misschien is dat maar 
goed ook en is het mooier om het Paradijs on-
verwachts en voor even te ontdekken dan het 
kant-en-klaar aangereikt te krijgen.

Zo ziet de dichter Ingmar Heytze het ook, blijkt 
uit dit verrassende gedicht dat ik onlangs voor 
het eerst las:

Het paradijs was geen grote tuin maar een 
riante, bijna geluidloosrijdende auto 
die over Gods vele wegen suisde. Ja, af en 
toe stapten Adam en Eva uit om de benen te 
strekken, dan liepen ze een stukje de bush in en 
maakten een mooie parabel mee met een dier, 
maar ze gingen nooit ver van de veilige Duitse 
auto (God is een Duitser) waarin ze almaar ver-
der reden.

Op een dag vraagt Eva zich hardop 
af: ‘Waar is deze knop voor?’
en dan zegt God, die al die tijd on-
zichtbaar op de achterbank zat:
‘Die knop mag je niet indrukken.’ 
Eva drukt op de knop en het inge-
bouwde navigatiescherm komt tot 
leven. Een neutrale vrouwenstem 
vertelt ze hoe lang ze nog onderweg 
zijn, waar ze naar op weg zijn en hoe 
ze moeten rijden in de tussentijd.

O Adam: ‘Zijn we daarnaar op weg?’    
Eva: ‘En duurt dat nog zo lang?’    
Adam zegt: ‘Zijn we nu werkelijk alleen maar 
daarnaar op weg?’    
Eva: ‘En daarna dan?’    
Adam: ‘Willen we eigenlijk wel weten dat 
we…’

Maar het is al te laat. Voortaan kennen ze hun 
bestemming, reistijd, flitspalen, oplaadpunten 
en toegestane snelheid. Ze kunnen nog steeds 
alle kanten op, maar nu is er een stem die de 
route kent en die voor eeuwig de weg naar 
het einde herberekent.

Heytze schetst het afschrikwekkende beeld 
van een leven zonder verrassingen, zonder 
terug- en zijwegen, waarin ons voorgekauwd 
wordt wat we doen moeten en er geen be-
roep meer wordt gedaan op onze creativiteit 
en onze fantasie: paradise lost.

Ik geloof niet zo in een Paradijs als kant en 
klaar concept, maar wel in de mogelijkheden 
van ons mensen om, geïnspireerd en gedra-
gen door de Schepper, overal stukjes tuin te 
doen opbloeien. En dan te onderhouden. 
Il faut cultiver notre jardin, zoals Voltaire in zijn 
beroemde boek Candide schreef: een op-
roep aan mensen om onze tuin, onze wereld, 
zo te bewerken dat het een betere, veiliger 
en mooiere plek wordt voor iedereen. Daar 
hebben we juist onze creativiteit voor nodig 
en onze eigenheid, zodat er overal stukjes pa-
radijs ontstaan waar we door verrast worden, 
kleurrijk en divers als de 
schepping zelf. 

Een waar lusthof. 

ds. Kim Magnée-de Berg

Het gedicht van Ingmar Heyt-
ze verscheen in de bundel ‘Ik 
wilde je iets moois vertellen’ 
(2018) bij uitgeverij Podium
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Mengelmoestuin in Ammerstol bij Ber-
gambacht is een Thee- en bezoektuin, 
met verkoop van groenten en fruit, huisge-
maakte lekkernijen en kruidenmiddelen. De 
tuin is gelegen in het Groene Hart, midden 
in de Krimpenerwaard. Ze noemen het de 
Mengelmoestuin, omdat het een natuurlijke 
oogsttuin is waarbij alles door elkaar staat. 
Een echte gebruikstuin waar veel “wild” 
geoogst kan worden. Niet strak op rij maar 
zoals de natuur het bedoeld heeft. Alles wat 
hier groeit is bruik- en/of eetbaar. Geopend 
in het zomerseizoen.
Lekdijk Oost tussen 42/44, 2861 GA Bergam-
bacht

Steinsetuin in Haastrecht is een lande-
lijk en stijlvol ingerichte locatie met een 
sfeervolle brasserie, theetuin en bloemen-
pluktuin voor uiteenlopende gelegen-
heden. De combinatie van de landelijke 
en ongedwongen sfeer zorgt ervoor 
dat iedereen zich welkom voelt vanaf 
het eerste moment. Je kunt vanuit daar 
wandelen en fietsen en er is voldoende 
parkeergelegenheid.
 Steinsedijk 45, 2851 LC Haastrecht 
06-38167594 info@steinsetuin.nl 
Geopend in het zomerseizoen

Info over pluktuinen in Zuid-Holland: https://www.
hipenhot.nl/leukste-thee-en-pluktuinen-zuid-holland



Jeugd
uiten op het land, dicht bij de weg, 
stond een landhuis. Aan de voorkant 
was een kleine tuin met bloemen 
en een geschilderd hek; vlak daar-
bij aan de greppel, midden in het 

groene gras, groeide een madeliefje. De 
zon scheen net zo warm en zo mooi op dat 
bloempje als op de grote, rijke prachtbloe-
men in de tuin en daarom groeide het van 
uur tot uur.

Op een morgen was het bloempje helemaal 
open met zijn heldere, witte blaadjes, als stra-
len rondom het gouden zonnetje binnenin. 
Het dacht er niet aan dat niemand het daar 
in het gras zag, en dat het maar een arm, 
geminacht bloempje was. Nee, het was zo 
tevreden en blij. Het keerde zich naar de zon 
toe, keek erin en luisterde naar de leeuwe-
rik, die in de lucht zong. Het madeliefje was 
gelukkig. Het madeliefje zag met een soort 
eerbied op naar de leeuwerik, die kon zin-
gen en vliegen, maar het was helemaal niet 
verdrietig dat het dit zelf niet kon. Ik kan toch 
horen en zien! dacht het. De zon schijnt op 
mij en de wind kust mij. O, wat ben ik toch rijk!

Binnen het hek stonden vele stijve, voorname 
bloemen; hoe minder zij geurden hoe trot-

ser zij hun kopje opstaken. De pioenen 
bliezen zich op om nog groter te schij-
nen dan de rozen. De tulpen hadden de 
mooiste kleuren, dat wisten ze wel. En 
ze stonden daar zo rank, zodat ieder-
een het nog beter kon zien. Ze letten 
helemaal niet op dat kleine madeliefje 
daarbuiten, maar het keek des te meer 
naar hen en dacht: wat zijn ze toch rijk 

en mooi. Ja, daar komt die mooie vogel 
zeker op neervliegen! Wat fijn, dat ik er zo 
dichtbij sta, dan kan ik dat moois toch zien!

En terwijl het bloempje dit dacht, kwam de 
leeuwerik aanvliegen, maar niet naar de 
pioenen en de tulpen, nee, naar het kleine 
madeliefje in het gras, dat van vreugde zo 
schrok dat het helemaal niet meer wist wat 
het daarvan denken moest.

Het vogeltje danste rondom het bloempje 
en zong: “Nee, wat is het gras toch zacht! 
En kijk eens wat een lief bloempje met 
goud in ‘t hartje en zilver op zijn blaad-
jes!” En werkelijk zag het gele vlekje in het 
madeliefje eruit als goud, en de blaadjes 
eromheen waren zilverwit. Het madeliefje 
was er blij om dat het buiten in het gras 
stond en maar een klein, arm bloempje 
was; het voelde zich echt dankbaar. En 
toen de zon onderging, vouwde het zijn 
blaadjes toe, sliep in en droomde de hele 
nacht van de zon en van de kleine vogel.

(naar een Deens sprookje)

Jannet Hendriks

Het madeliefje

B

10
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en tuin vraagt discipline, tijd, vrucht-
bare grond en een klimaat dat be-
hulpzaam is. Eskimo’s hebben bijvoor-
beeld geen tuin, klimaat zal daar 
een grote rol in spelen. En dat geldt 
eveneens voor vruchtbare grond, een 

Sahara volk kent eveneens geen tuin. En wat 
betreft tijd? Zonder tijd geen groei. Dit state-
ment is overigens ook op ons geestelijk tuintje 
van toepassing. En dan blijft over om toe te 
lichten uit het rijtje ingrediënten of noodzake-
lijke aanwezigheidsaspecten voor de tuin, de 
discipline. 

Wat heeft discipline met een tuin te maken? 
In mijn ogen alles. Een tuin vereist discipline 
om in de natuurlijke wetmatigheid van de 
seizoenen op de juiste momenten de grond, 
de zaadjes en het onkruid te bewerken. Op-
vallend vind ik dat wij in het Westen dit als het 
ware in onze genen hebben ingeplant. Het 
huis onderhouden we in een tijdspanne tussen 
voor- en najaar. Als je niet in de juiste maand 
zaait, kan de tijd haar werk niet doen in de 
vruchtbare aarde. Het zit in onze genen dat 
we dit toepassen en daarmee is de discipline 
een bijna vanzelfsprekend gegeven. 

Op reis in Midden-Amerika, de armste landen 
van het gehele Amerikaanse continent, onder 
andere Honduras, Nicaragua, Guatemala 
zie je weinig goede tuin. Een klimaat waarin 
alles groeit. Temperatuur, vruchtbare bodem 
van veelal vulkanische oorsprong en een 
rijke variëteit aan planten en vruchten maakt 
dat feitelijk bijna het hele jaar door zonder 
kunstmatige warmte of voedsel, de mensen 
hun gewassen kunnen telen. De overheid 
stimuleert vaak het bezit van een lapje grond 

door het steunen van coöperaties en 
soms kleinschalige landhervormingen. En 
toch zie je zelden dat de mensen daar 
hun grond effectief benutten. Niet benut-
ten voor het oog, een mooie tuin, of voor 
voedsel. En dat is precies waar het ingre-
diënt discipline om de hoek komt kijken.

In een klimaat en op een bodem waarop 
altijd alles groeit, waar de afwisseling 
van seizoenen uit nat en droog bestaat, 
maakt het niet uit of ik vandaag of mor-
gen plant. Altijd groeit er wel iets. Het 
ontbreken van echte seizoenen verklaart 
wellicht waarom de discipline als ingre-
diënt ontbreekt. Als het niet uitmaakt of 
ik vandaag of morgen de grond bewerk, 
dan kent uitstel geen directe straf. Dan 
maakt het op den duur uit, maar wie dan 
leeft dan zorgt. En als dat van generatie 
op generatie overgaat is discipline om 
dat vandaag wel te doen niet meer la-
tent in het gen aanwezig. En dan gebeurt 
veelal te weinig en blijven kansen om 
zelfvoorzienend te zijn onbenut. 

Zo beschouwd is de tuin van het para-
dijs juist onze achtertuin en roepen de 
doorsneeplaatjes van paradijse-
lijke tuinen een verkeerd beeld op 
van dag in dag uit een hoorn van 
overvloed? Of heeft het paradijs te 
weinig oog voor de discipline van 
de mens?

Jan Gerben Verzijl

E
Discipline



Om even op te houden met 
rondrennen,
rustig in het gras te gaan 
zitten,
de wereld "af te draaien"
en de aarde weer te voelen;
om het oog toe te staan
een wilg te zien, een wolk, 
een blad-
dat is een onvergetelijke,
wonderbaarlijke ervaring.

  Frederick Franck
  (1909 - 2006) e.

Gedicht uit Zen Zien Tekenen 
verschenen 2002 1e druk
uitgeverij Karnak
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en indiaan loopt met een blanke vriend 
over een druk plein en zegt plotseling: 
“Stil eens... Hoor jij wat ik hoor?” “Alles 
wat ik hoor is het geraas van verkeer 
en stemmen van mensen”, antwoordt 

zijn vriend. “Ik hoorde een krekel tsjirpen”, zegt 
de indiaan. “Die zijn hier niet”, zegt de blanke 
man, “je kunt ze niet horen door al die herrie.” 
De indiaan loopt naar een huis dat met klimop 
begroeid is. En ja hoor, daar zit een krekel te 
tsjirpen. “Jullie indianen hebben een beter 
gehoor dan wij”, zegt de stedeling. Lachend 
schudt de indiaan zijn hoofd, hij pakt een 
muntje en gooit dat over straat. Voorbijgangers 
kijken op, ondanks het verkeerslawaai. De indi-
aan zegt: “Het geluid van dit muntstuk was niet 
luider dan dat van de krekel. En toch hebben 
veel mensen het gehoord. Oorzaak: mensen 
horen alleen wat hun hart wil horen.”

Met dit verhaal begon ds. Kim Magnée-de Berg 
op 11 november haar preek. 

Ze zei verder dat wij mensen vaak alleen horen 
en zien waar we op gericht zijn. Ons wereld-
beeld hangt voor een groot deel samen met 
onze mindset, met dat wat we aangeleerd 
hebben. Dat bepaalt ook de keuzes die we 
maken, waar we in geloven en hoe we in het 
leven staan. Het is daarom goed om onszelf en 

elkaar regelmatig de vraag te stellen of 
het nog wel klopt, dat wat we horen of 
zien. Maken we nog wel de juiste keu-
zes? Horen we de krekel of het muntstuk 
en zien we wat er is of wat er kan zijn? 

Ds. Magnée las een tekst uit Genesis die 
gaat over die vraag. Abram en zijn neef 
Lot zijn samen vertrokken uit hun land 
van herkomst. Abram wordt gedreven 
door een stem, een visioen en hij zoekt 

Wat je hart wil horen

E naar een plek en een leven, dat uit meer bestaat 
dan het gewone. Het land van melk en honing, 
het leven waarin een mens tot bloei komt. En zijn 
neefje Lot ging met hem mee.

Maar op den duur klikt het niet meer. Ze moeten, 
zoals dat heet, verschillende kanten op. Abram 
laat zijn neef kiezen welke kant hij uit wil gaan. 
En net zoals wij allemaal misschien geneigd zijn, 
kiest Lot dat wat op het eerste gezicht voorhan-
den is. Lot ziet een vallei, even waterrijk als de 
tuin van Eden en zo uitdagend als Egypte. Maar 
waar de tuin van Eden het paradijs symboliseert, 
daar staat Egypte voor een leven van slavernij, 
en voor zwoegen. Wie het onderscheid niet kan 
zien tussen de werkelijke schoonheid en goed-
heid van het paradijs en het oppervlakkige geluk 
van Egypte (waar het goede leven alleen voor 
de lucky ones is weggelegd), die begaat een 
geweldige vergissing. Zo ook Lot, die bijna met 
de stad die hij uitkoos, ten onder ging.

Abram gaat de andere kant op, naar het land 
dat weinig belofte en geluk lijkt te bieden. Maar 
hij kijkt met de ogen van het geloof. Samen met 
Saraï trekt hij het land Kanaän binnen en lopend 
over een dorre vlakte, zingt hij zachtjes het lied 
over de steppe die zal bloeien als een roos. Zo 
ging het in de visie van Nico ter Linde tenminste. 

Kiezen is een kunst. Verder kijken dan je neus lang 
is, is zelfs een levenskunst. Het is een uitdaging je 
leven vorm te geven. Te stimuleren om keuzes te 
maken vanuit het hart, zo nodig buiten de ge-
baande paden je eigen weg durven gaan. Soms 
samen met anderen en soms alleen. Dan hoor 
je wellicht de tsjirpende krekel die muziek kan 
geven aan je leven. Dat klinkt prachtig natuurlijk, 
maar het is geen garantie voor een leven zonder 
vergissingen. We weten vaak niet wat de juiste 
keuze is en soms kies je een weg waarvan je later 
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spijt hebt. Dat hoort bij het leven. En het is een 
kunst om ook dan goed met onszelf en elkaar 
omgaan. 

Het juiste pad is de weg die goed voor ons is. En 
voor de één is dat een leven binnen de grenzen 
van wat in de maatschappij als normaal of suc-
cesvol gezien wordt en voor de ander kan het 
ver weg van die gebaande paden zijn. 

Kim Magnée las twee gelijkenissen voor: die van 
het verdwaalde schaap en die van de verloren 
penning. Ze gaan (net als de gelijkenis van de 
verloren zoon trouwens) over het zoeken naar 
wat verloren is. De verhalen zijn steeds anders 
verpakt, met als vast gegeven dat God zich be-
kommert om wie verloren zijn.

In het eerste verhaal is het schaap per ongeluk 
van de kudde verwijderd geraakt. Hier gaat de 
herder zoeken. Net zolang tot het schaap gevon-
den is en het liefdevol thuis gebracht kan wor-
den, in de hoop dat hij of zij er wat van geleerd 
heeft.

De penning in het tweede verhaal was waar-
schijnlijk deel van een bruidssnoer. Vrouwen uit 
die tijd droegen vaak tien gouden munten als 
huwelijksgeschenk om hun hals. Die penning is 
dus in huis zoekgeraakt en staat symbool voor 
iemand die zelf de weg en de vertrouwde kring 
kwijt is: een gezin, een vriendengroep, de kerk 
misschien? Als dat zo is, dan speelt de naaste 
omgeving een grote rol, meer nog dan de verlo-
rene zelf. Dan moet eerst de bezem maar eens 
door “het huis van de relaties”. De vrouw uit het 
verhaal gaat dus vegen. En vindt de penning 
terug. 

Wanneer iemand in een groep niet meer tot zijn 

Preek
recht komt, moet ook de omgeving opgeschud 
worden: wat is er met ons gebeurd dat iemand 
zomaar verloren kan raken? Pas na het vegen, 
het zelfonderzoek, vinden we elkaar misschien 
weer terug en maakt die ene penning weer 
deel uit van het snoer.

De verloren zoon heeft welbewust zelf die keuze 
van verwijdering gemaakt. Ook dat gebeurt in 
onze levens, met soms kleine en soms met grote 
gevolgen. Dan kun je laten weten dat je er nog 
steeds wilt zijn voor degene die vertrekt, maar je 
kunt een terugkeer niet afdwingen. 

Het is in de opvoeding van kinderen en in onze 
omgang met anderen de kunst om te weten 
of je op zoek moet gaan, of dat je moet gaan 
vegen; of wanneer het tijd is om te wachten en 
om ruimte te geven; om in vertrouwen te hopen 
en uit te zien naar de thuiskomst van de ander?

In al die verschillende situaties is het uitgangs-
punt steeds dat wat God ons voorhoudt en wat 
Jezus ons voorleeft: redden wat verloren is, er 
voor elkaar zijn, niet accepteren dat iemand 
verloren gaat of zichzelf verliest. Het is onze 
opdracht elkaar terzijde te willen staan bij al die 
keuzemomenten. Zodat we op onze levensweg 
verder groeien en oog en oor mogen ontwikke-
len voor wat verder gaat dan het eerste gehoor 
en het eerste gezicht: 
het zachte geluid van de schepping, die 
kleine paadjes die ons op verrassende 
plekken brengen en de stem van de 
naaste die ons nodig heeft en die wij lief 
mogen hebben.

Amen, zei ds. Kim Magnée-de Berg

Bewerkt door Pieter Postma
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I
Lopen door de grote tuin

k heb geen tuin. Een smal balkon, dat 
wel, dat geeft contact met buiten. Een 
brede schuifpui, ja, dat ook. De schuif-
pui open, dan komt buiten 

Buiten is mijn tuin. Het is een tuin van 
straten, straatjes, grachten en stegen en 
van voortgaande mensen op vlotte fiet-
sen, in snelle auto’s, haastig stappend, 
verstopt in de bezigheid van het mo-
ment. Ze raakten verloren, verstopt als 
mens, werden transportmiddel voor mij. 
Ik roep: “een fietser!” of: “een auto!”, 
niet: “een mens”. Een lopende mens, 
los in de straat, wat rillend in een koude 
ochtendwind, een mens naar mense-
lijke maat, is al te vaak een telefoon op 
benen, elders verblijvend, niet in hier en 
niet in nu.

Buiten is mijn tuin. Het is een tuin van 
bossen, bomen en paadjes, van weg-
getjes, plassen, van vogels en riet, van 
boerderijen en koeien, van kassen vol 
planten, van dijken en bruggen, van 
molens in het veld, van zon en wind en 
nattigheid en kou. 

Buiten is mijn tuin. Ik wandel er graag, 
ik wandel er veel, alleen en samen, in 
de buurt van mijn huis of ver van mijn 
balkon. Wandelen is kijken, doet waar-
nemen. Je hebt alle tijd. De snelheid is 
naar menselijke maat. Je staat zo stil om 
even goed te kunnen zien. Wandelen 
is horen, doet luisteren, naar geluiden, 
en naar de stilte, die stilte die nooit 
geluidsafwezigheid zal zijn. Wandelen 

laat voelen: de wind in je haren, de zon 
op je huid, de regen in je snuit, de kou op 
je handen. Er is tijd, alle tijd, je hebt niks 
anders te doen. Wandelen doet ontmoe-
ten. Samen lopen, het vraagt niet veel, 
geen haast, het duurt een hele dag. Er is 
tijd om te luisteren, tijd om te vragen, tijd 
zat om te stamelen wat moeilijk zegbaar 
is. Er is tijd.

Wandelen van oost naar west door 
Spanje (Pyreneeën, Navarra, Rioja, Cas-
tille y Leòn, Galicië), je loopt als door een 
grote tuin. Beekjes, rivieren, stille paadjes, 
drukke wegen, bergen, heuvels, eindelo-
ze vlakten, bossen, graslanden, wijngaar-
den en korenvelden met klaprozen. Alle 
weertypen worden je deel. Regen, mist, 
kou, aangename warmte en verstikken-
de hitte. Zo’n zes weken, achthonderd 
kilometer, dan is de wandeling geklaard: 
Santiago de Compostella. Tsja, en?

Wat vertel je als je thuiskomt? Het was 
lang, het was klimmen en dalen, en 
lopen, lang lopen, het hield maar niet 
op. Het was leuk en saai, uitdagend en 
spannend, mooi en lelijk, inspirerend ook 
wel. Ik werd moe, doodmoe, ik werd 
blij en vrolijk, ik neuriede en zong. Ik zag 
mensen en praatte, luisterde, lachte, at 
met hen, dronk. Ik werd stil ook, steeds 
stiller, ontmoette de Stilte, kwam thuis in 
het landschap, kwam thuis in mezelf.

Wat vertel je als je thuiskomt? Er waren 
verre zichten, besloten bossen, onooglijke 
dorpjes, statige steden. Er waren lichte 



kathedralen met enorme ramen en drukke 
kunst, met brochures vol namen van mors-
dode financiers. Er waren massa’s krioe-
lende, kletsende, fotograferende mensen, 
opgesloten in een eigen wereld. En er wa-
ren verstilde kapelletjes met heel weinig licht 
en krakende banken, waar je gaat zitten 
en niet meer weg wilt gaan. God woont er, 
dat voel je, ontvangt je er graag, loopt mee 
weer naar buiten als steun in de rug.

Wat vertel je als je thuiskomt? Ik ontmoette 
mensen, veel mensen, verschillende men-
sen. Ontmoeten is een juist gekozen woord. 
Niets moet onderweg. Je mag een café 
ingaan, plaatsnemen bij de anderen, een 
gesprek aangaan, verder praten, morgen, 
overmorgen iemand weer aanschieten. 
Niemand kijkt vreemd op. Zonder aanleiding 
schenkt iemand je vertrouwen. Schaam 
je niet, niet voor het praten, niet voor het 
luisteren. Het mag er zijn. Je mag er zijn. Je 
mag zijn. Aandacht voor elkaar is de con-
ventie zoals ook die steeds opklinkende 
groet

  “Buen Camino!

    

    Hans de Krom



Them
aDoor zijn brede kennis van, en zijn liefde voor 

de natuur weet hij mensen enthousiast te ma-
ken voor wat er buiten gebeurt.

Planten, bomen, dieren, mensen: het begint 
allemaal klein, groeit, draagt vrucht en sterft 
uiteindelijk af. Wat wij mensen doen is dat 
afsterven zoveel mogelijk uitstellen. De medi-
sche kennis zorgt ervoor dat de mens al heel 
wat langer meegaat dan vroeger. We wil-
len de mens maakbaar maken, hoor je soms. 
Datzelfde willen we met onze (in Nederland is 
dat gecreëerde) natuur: we willen de planten, 
struiken en bomen in onze tuinen, parken en 
het landschap beheersen en aan onze wensen 
aanpassen. Én we willen dat ook de dieren in 
ons landschap zich net zo gedragen als wij wil-
len. Doodgaan mag pas als wij dat OK vinden. 

Neem nou de herten in de Oostvaardersplas-
sen. Als er geen voedsel genoeg is in de na-
tuur, zoals ’s winters, dan sterft een deel van de 
dieren, vaak de oude en de zwakke exempla-
ren. In barre winters sterven er dus meer. Als je 
dan, omdat het toch zo zielig is, ingrijpt door bij 
te voeren, dan sterven de meeste dieren juist 
door die plotselinge overvloed van voedsel. 
Hun ingewanden zijn daar niet op ingesteld. 
Als we dus het hele jaar door voor voldoende 
voedsel zorgen, dan explodeert de populatie 
zelfs excessief. 

Hoe je ’t ook wendt of keert, juist omdat we 
in zo’n cultuurlandschap leven, zullen we die 
steeds groter wordende populatie dieren óf 

moeten bejagen óf dood laten gaan van de 
honger. Waarbij je kunt aantekenen dat als 
je gaat bejagen de aanwas ook weer gaat 
groeien. Gevolg is: nog meer dieren afschie-
ten. Omdat wij dus zo graag een maakbare 
natuur willen, krijg je ook welhaast onoplos-
bare problemen.

In onze tuinen en parken hebben we net zo’n 
regeldrang: daar willen we de natuurlijke 
processen net zo beheersen. Hollandse tuinen 
waren vroeger meestal netjes: rigoureus netjes 
zelfs. Her en der verspreide planten en struikjes 
met vooral veel keurig geschoffelde donkere 
aarde ertussen. Goed te beheersen dus. 
Dat is erg veranderd. De Engelse cottage 

Maakbare natuur

Voortplanting en vervanging is essenti-
eel in de natuur. Alles is erop gericht 
nieuw leven te creëren. Aan het 
woord is Arjan Postma boswachter en 
bovenal verteller.

18
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garden bijvoorbeeld heeft veel invloed op onze 
tuinen gehad, met klimrozen en vele andere 
meerjarige planten en heesters. Tuinen vol 
weelderig groeiende planten in uitbundige kleu-
renpracht. Maar als je die hun gang laat gaan 
dan kun je na twee jaar je tuin niet meer in. De 
sterke planten verdrukken de zwakke en nemen 
alle ruimte in. Dus net als bij de herten willen we 
ook de planten in het gareel zien te houden. 
Snoeien dus.

Snoeien, hoe doe je dat? Neem nou een boom. 
Een boom heeft stamhout en takkenhout. De 
stam is de kern, het wezen van de boom. Als de 
stam breekt of scheurt dan is dat een groot pro-
bleem en sterft de boom vaak. Als bij een storm 
takken afbreken dan is dat niet zo erg want een 
boom heeft goeie verdedigingsmechanismen: 
de stam zorgt ervoor dat ‘ie als het ware de 
wond afsluit van de stam zodat er geen ziekte-
makers binnen kunnen komen.

Aan de buitenkant van de boom kun je zien 
dat er om de plek waar de tak uit de boom 
groeit een krans op de schors te zien is: de tak-
kenkrans, die de tak ondersteunt om afbreken 
te voorkomen. Daar moet je vanaf blijven. Je 
ziet soms dat takken met een kettingzaag glad 
langs de boom afgezaagd worden. Netjes maar 
heel fout, want dan maak je een grote wond. Je 
moet altijd een kleine stomp op de stam achter-
laten zodat de boom zich weer kan herstellen. 

Bij rozen snoei je voorbij een knop, die daardoor 
weer een nieuwe scheut kan geven. Iedere 
plant of boom heeft z’n eigen gewoontes. De 
een snoei je in de herfst, de ander in de zomer, 
óf vlak boven de grond, of alleen op oud hout. 
Zorg dus dat je goed weet hoe en wanneer te 
snoeien als je het mooi wilt houden. 

Bij snoeien geldt vooral: haal er af wat nodig 
is en laat zitten wat van waarde is. Doe vooral 
nooit te veel. Dat geldt tenslotte voor alle 
vormen van leven, waarop een mens invloed 
wil uitoefenen. De ontstoken blindedarm kun-
nen we wegsnijden, maar alles wat goed is 
moet je laten zitten. De oudere werknemer 
die een bedrijf door en door kent moet je in 
dienst houden en niet bij de eerste de beste 
reorganisatie de laan uit sturen: die heeft 
waarde. Een gezin en buurt, een bedrijf, een 
vereniging en zeker ook een kerk, die blijven 
alleen bestaan en leven als je weghaalt wat 
het bestaan ervan bedreigt en als je behoudt 
wat van waarde is. 

Zoniet dan is het de dood in de pot.

zei Arjan Postma
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k heb ook een tuin. Dat is een rijk bezit 
volgens velen: een huis met een tuin. Een 
huis met een tuin op het zuiden klinkt nog 
een fractie mooier want dat staat voor 
een zonnige en kleurrijke tuin. 

Maar weet u, ik ben helemaal geen ‘tuin-
mens’, nou ja een beetje dan. Ik kan ge-
weldig genieten van andermans kunnen 
en inzet om zo’n eigen wereldje te creëren 
maar snap weinig van de zorg en aandacht 
die die eigen creatie nodig heeft om in volle 
pracht te bestaan. Ik heb simpelweg geen 
groene vingers.

Toch is er een plek in m’n tuin die ik koester: 
de vijver. Ik heb een flink exemplaar van zes 
bij twee meter en ontdek bij bijna elke blik 
weer een ander gezicht. Mijn echte tuin ligt 
onder water en is dus voor mij praktisch on-
toegankelijk. Hoe mooi en rustig ook, ik kan 
niet tot die wereld doordringen. Van boven 
af kijk ik in het water en geholpen door 
scherpe zonnestralen kan ik soms tot op de 
bodem zien wat er daar gebeurt.

In de loop van de jaren heeft zich een heel 
eigen ecosysteem ontwikkeld van kleine 

slakjes, visjes, planten, algen en ik 
heb daar werkelijk niets aan gedaan. 
Een pompje laat het water rond-
stromen en af en toe peddelt een 
verdwaalde eend rond. In de zomer 
hoor ik ’s nachts de kikkers kwaken 
en in de herfst zakken de gevallen 
bladeren naar de bodem om daar te 
verrotten tot een plek om te overwin-
teren voor slakjes en visjes. En ik kan 

alleen maar kijken. Ik kan niet naar binnen 
in dat stuk van m’n tuin. Ik overleef daar niet 
simpelweg omdat m’n lichaam daarvoor 
niet geschikt is. 

Soms denk ik weleens dat God bewust ons 
de toegang tot dat stukje van de Schep-
ping heeft geweigerd. En weet u… het gaat 
wel over 71% van het oppervlak van de 
aarde. Toe maar, onder ruim tweederde 
deel van het oppervlak van de wereld heeft 
de mens geen toegang, tenminste niet op 
een natuurlijke manier. Daar kan ik niet over-
leven omdat de levensadem die de mens 
ooit werd ingeblazen er niet is. En hoezeer ik 
ook twijfel aan het traditionele scheppings-
verhaal, het feit blijft bestaan dat dat grote 
stuk van de aarde voor ons mensen nog 
steeds een zwarte vlek op de wereldkaart is.

We kunnen nauwelijks doordringen in die 
mysterieuze wereld onder water, en mis-
schien zoeken we het wel te ver weg in onze 
drang om de oerknal te verklaren en de 
oorsprong van ons eigen leven te vinden. Ik 
vraag me af of graafmachientjes op Mars 
en satellieten in een baan om de zon ons 
een antwoord op die vraag zullen geven. 

De tuin die Aarde heet heeft nog zoveel 
geheimen en is er tegelijkertijd zo slecht 
aan toe dat we ons beter daarop kunnen 
concentreren.

Daarom heb ik een vijver.

Jan Veldhoen

I
Mijn onderwatertuin
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p woensdag 17 oktober is overle-
den: Enno Hendrik Jacobszoon. 
Hij werd 88 jaar.
Enno Jacobszoon was doopsge-
zind in hart en nieren en vanuit 

de doopsgezinde gemeente Gouda ruim 40 
jaar geleden ook betrokken bij de totstand-
koming van onze Federatie. Lang was hij 
zeer actief binnen de gemeente, de laatste 
jaren leefde hij meer op afstand mee.

Enno was een markante en uitgesproken 
persoonlijkheid. Niet altijd gemakkelijk voor 
zichzelf en anderen, wel kleurrijk, zeer be-
lezen, cultureel onderlegd en tegelijk vast-
houdend en bescheiden. Hij genoot van de 
reizen die hij maakte, van museumbezoek 
en van allerlei inhoudelijke bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld van de doopsgezind histori-
sche kring. Tot op hoge leeftijd hield hij die 
dingen zo veel mogelijk bij, al ging dat de 
laatste jaren wel een stuk lastiger vanwege 
diverse medische klachten.

Vorige maand kwam hij plotseling in het zie-
kenhuis terecht en vandaar in een zorghotel 
in Zwijndrecht. Toen bleek dat hij ernstig ziek 
was. Op 17 oktober is hij overleden.

De dankdienst voor zijn leven heeft plaats 
gevonden op maandag 22 oktober, op IJs-
selhof. In die dienst werden onder andere 
woorden uit de brief aan de Hebreeën 
gelezen, over alle geloofsgetuigen ons voor-
gegaan. Enno wist zich onderdeel van deze 
rijke erfenis aan geloofsverhalen en was zich 
bewust hoe elk van ons zich aan die traditie 
kan spiegelen en deze verder kan dragen. 

Daarbij was hij een heel gelovig mens. Hij 
sprak er niet veel over – zoals hij sowieso niet 
vaak over zijn diepere gevoelens sprak – maar 
tijdens de zeldzame keren dat hij iets meer van 
zichzelf liet zien, bleek een groot Godsvertrou-
wen. En in datzelfde vertrouwen hebben we 
afscheid van hem genomen die 22e oktober.
Wij zijn broeder Enno Jacobszoon dankbaar 
voor wat hij ook voor onze geloofsgemeen-
schap betekend heeft en denken met ontroe-
ring aan hem terug.

Ds. Kim Magnée-de Berg

O
Enno Jacobszoon
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it is een tuin die ik vrijwel elk jaar wel 
een keer bezoek, liefst in de herfst. 
Wat een fijne combinatie van een 
wandeling door de prachtige, uitge-
strekte tuin met om iedere hoek weer 

een ander kunstwerk. Het is een van de groot-
ste beeldentuinen van Europa met ruim 160 
sculpturen van beeldbepalende kunstenaars, 
van Aristide Maillol tot Jean Dubuffet, van 
Marta Pan tot Pierre Huyghe.

Beeldentuin, Kröller-Müller

D
Mijn tip: Jardin d’email van Jean Dubuffet
Boekentip: Het stoere kunstboek, op avontuur 
in het Kröller-Müller museum, Houtkampweg 
6, 6731 AW Otterlo,

Jannet Hendriks

Collectie Kröller-
Müller Museum 
Otterlo: 

Rechts: Sculpture 
flottante (1960-1961)
van Marta Pan
foto: Cary Markerink

Onder: Jardin 
d’émail (1974)
van Jean Dubuffet.
foto: Cary Markerink
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Januari 2019

Zo  6 10.30 uur Ds. Kim Magnee-de Berg, Nieuwjaarsdienst
Wo 16 20.00 uur Een mystieke stem uit de joodse wereld door Andries Hoitsma 
Zo 20 11.00 uur Oecumenische dienst in de Josephkerk, Aalberseplein, Gouda

Februari 2019

Zo   3 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg
Di    5 20.30 uur Theatertip: Instant Love, muziektheater, Goudse Schouwburg
Do   7 20.00 uur Hoor en Wederhoor
Zo  10 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg, dienst samen met de Evangelisch-Lutherse   
           Gemeente 
Ma 11  20.00 uur Je lichaam een tempel door Francesca Griep, synergie-Leefstijlcoach. 
Do  14  20.00 uur      Hoor en Wederhoor
Zo   17  10.30 uur      Mw. Elly van Kuijk
Do  21   20.00 uur      Hoor en Wederhoor

Maart 2019

Zo    3 10.30 uur       Mw. Nel Verburg
Do   7 20.00 uur       Hoor en Wederhoor
Di   12 20.00 uur       Zingeving in de nieuwe ouderdom, lezing door Frits de Lange
                                   In samenwerking met Zorgcentrum De Hanepraij. Fluwelensingel 110, Gouda 
Do 14 20.00 uur       Hoor en Wederhoor 
Zo  17 10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg
Do  21 20.00 uur       Hoor en Wederhoor
Do  28 19.30 uur        ALV’s groeperingen, vesper, ALV Federatie
Zo   31 10.30 uur        Ds. Kim Magnée-de Berg

April 2019 

Ma   8 20.00 uur        Johannes Passion, uitleg door Erica de Wijs
Zo  14 10.30 uur       Ds. Margreet Eberwijn-Verveld 
Do 18 19.30 uur        Ds. Kim Magnée-de Berg, Witte donderdag, viering  Avondmaal
Zo  21 09.00 uur        Ds. Kim Magnée-de Berg, Eerste Paasdag
Zo  28 10.30 uur        Dr. J.F. Goud

Miniatuurtje
Als zoentjes konden groei-
en als het groene gras
dan was er menig smoeltje
dat een tuintje was



Doopsgezinden
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