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Van de redactie
n dit nummer van VrijSpraak volgen we 
het jaarthema van Federatie Gouda:  
‘Kwetsbaarheid’ weliswaar in een eigen 
vertaling naar ‘Broos’. Verderop beschrijft  
Els Rotte hoe we in onze redactie tot 

die verwoording zijn gekomen. Als je zelf 
ook eens op zoek gaat naar de ervaringen 
van kwetsbaarheid in de talrijke wereld 
godsdiensten stuit je op opmerkelijke feiten. 
In het hindoeisme spreekt men liever over ‘de 
kostbaarheid’ van het menselijk leven.

Het boeddhisme ziet geen kwetsbaarheid  
maar spreekt over mededogen en 
compassie. In de islam concentreren de 
gelovigen tijdens de vastenperiode zich een 
maand lang op hun eigen kwetsbaarheid en 
staan stil bij verdraagzaamheid, vrijgevigheid 
en saamhorigheid. In onze westerse wereld 
is nauwelijks plaats voor kwetsbaarheid. 
Het is een teken van zwakte, maar het 
is opmerkelijk dat juist als we onze eigen 
persoonlijke kwetsbaarheid laten zien er vaak 
positief wordt gereageerd met herkenning en 
steun. 
 
In deze VrijSpraak is ook een remonstrants 
katern opgenomen dat stilstaat bij de 

herdenking van het 400 jarig 
bestaan van de Remonstrantse 
Broederschap. Vier eeuwen vrij en 
ongebonden betekende niet alleen 
vier eeuwen lang kwetsbaar zijn, 
maar ook vier eeuwen nadrukkelijk 
aanwezig op de breuklijnen van 
het leven. Het is mooi om in deze 
bijdrage daarop terug en vooruit te 
kijken. 

Met onze volgende uitgave willen we 
proberen npg wat meer in beelden te 
spreken. Steeds vaker communiceren we 
via het beeldscherm en dan blijkt dat juist 
de plaatjes steeds belangrijker worden. We 
ontwikkelen een nieuwe beeldtaal. In de 
volgende VrijSpraak plaatsen we graag uw 
eigen (opmerkelijke) voorbeelden van die 
nieuwe beeldtaal. Tijdens de afgelopen 
vakantieperiode zullen er ongetwijfeld wat 
extra foto’s zijn gemaakt. We vinden het leuk 
om uw meest bijzondere en haarscherpe 
kiekje te ontvangen via vrijspraak@
federatiegouda.nl. (en plaatsing levert u 
niets minder dan eeuwige roem)

Jan Veldhoen
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Eeuwige roem
Van de redactie



Broos
n onze redactievergadering kozen we 
broos als aspect van kwetsbaarheid, het 
jaarthema van de Federatie. Broos. Wat 
is dat eigenlijk, vroegen we ons af. We 
proefden het woord als het ware en keken 

even in het woordenboek, waar onder andere 
stond: teer en vergankelijk. Iemand gooide 
de vraag in het midden of er iets materieels 
was wat je broos zou kunnen noemen. We 
kwamen op chocola, maar nee, dat was 
bros! Later, al nadenkend over dit alles kwam 

ik op een vogeleitje. En ik zag mezelf in mijn 
verbeelding dat heel voorzichtig oppakken 
met mijn duim en wijsvinger en het in de 
palm van mijn hand leggen waar ik al een 
soort nestje mee gevormd zou hebben. Een 
volgend gebaar zou zijn dat ik mijn andere 
hand, als een soort rond dekseltje, erop zou 
leggen om het te beschermen. 

Bij broos had ik het gevoel dat ik zelfs het 
woord op kousenvoeten moest benaderen. 
Dat het, wanneer ik dat niet deed, zijn (of 
haar) betekenis niet aan mij zou prijsgeven. 
Of dat die me zou ontglippen.

Teer en vergankelijk: hoe zou ik broos bij een 
mens beschrijven? Een pasgeboren baby’tje 
beleef ik als broos. Hoe ook daarbij je armen 
haast als vanzelf een omhullend gebaar 
maken als je het even mag vasthouden. 
Of bij een mens die gaat sterven, waar 
we heel stil de kamer binnenlopen. Daar 
zien we een mens wiens of wier lichaam 
steeds brozer wordt en de vergankelijkheid 
daarvan. In beide situaties is iets aan het 
vergaan, of verdwijnen, maar ook iets aan 
het tevoorschijn komen.

Van de baby weten we dat uit dit 
tere wezentje straks een stevige 
peuter zal groeien en later een 
volwassen mens. Bij een stervende 
zien we dat het lichaam vergaat, 
maar ook dat er iets geboren wordt 
dat van een heel andere wereld is: 
sereniteit en overgave. En wat daar 
is te zien is haast niet te beschrijven. 
Maar dat het broos is, is een ding 
dat zeker is. Tegelijkertijd kan dat 
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wat nieuw geboren wordt ook heel sterk zijn 
en dat is paradoxaal. 

Ook in het mídden van het leven kunnen we 
broos zijn. Bij ziekte en rouw en verlies. En hoe 
gaan we daar dan mee om, als het jezelf treft 
of iemand die je lief is? Of iemand anders die 
je kent. Hoe zou je die persoon behoedzaam 
kunnen benaderen? Wat is daarvoor nodig?

Van mijn werk als vrijwilliger bij Boek en Troost 
hoorde ik in de gesprekken met rouwenden 
dat ze altijd vertelden dat ze vooral echt 
gezien en gehoord wilden worden in hun 
broosheid. Dat ze voorzichtigheid nodig 
hadden: dat mensen hun vragen zorgvuldig 
formuleerden als ze vroegen hoe het met 
hen ging. Dat ze hun woorden al aftastend 
zouden uitspreken en checken of het wel de 
juiste zijn. Of deze niet zouden kwetsen of het 
verdriet groter doen worden in plaats van het 
te lenigen. 

Maar deze mensen vertelden mij ook dat 
ze vastberaden tegemoet getreden wilden 
worden. Dat ze ook allemaal ervaringen 
hadden dat sommige mensen deden alsof 
ze behoedzaam waren, maar dat het voelde 
alsof ze gemeden werden. Daar kan grote 
behoedzaamheid vermijdingsgedrag blijken 
te zijn: dat mensen angst hebben iemand 
met groot leed te benaderen en dan er met 
een boog omheen lopen onder het mom 
van voorzichtigheid. Dan ben je juist niet 
nabij maar laat je iemand in de steek. Ik kan 
zelf nog de momenten terughalen waarop 
ik dat deed. Het voelt nog steeds als serieus 
tekortgeschoten zijn.

Dirk de Wachter, de bekende Vlaamse 
psychiater, zei laatst in een interview voor 
Kruispunt dat het ons leven zin kan geven als 
we, zoals hij het uitdrukte, elkaar bijstaan de 
lastigheden van ons leven te dragen.
 
Ds. Okke Jager, in de jaren zestig tot en met 
tachtig van de vorige eeuw een bekend en 
geliefd predikant, schreef: ‘Hoe kostbaar is 
een kwetsbaar mens’. Hij zegt hier, denk ik, 
dat in broos een schat verborgen ligt. Een 
schat waarvan we ons niet de kans moeten 
laten ontnemen deze te ontdekken. Hij zou 
zeggen (ik heb hem meegemaakt) dat het 
een schat is die niet van deze wereld is maar 
van het koninkrijk Gods. Omdat wanneer je 
nabij durft te zijn bij iemand die broos is, je 
misschien iets gewaar kan worden van waar 
het in het leven om gaat. Om mededogen, 
troost, verwondering, vreugde, een lach en 
de schoonheid van dit alles. En dat het op 
een gegeven moment in zo’n gesprek niet 
meer duidelijk is wie schenkt of ontvangt. 
Dat dat er zelfs niet meer toe doet omdat je 
allebei verrijkt wordt door zo’n ontmoeting. Als 
je oneindige vrede in de ogen van iemand 
die gaat sterven hebt gezien dan weet je dat 
daarmee je een groot geschenk is gegeven.

Ik wens ons toe de moed om het broze tege-
moet te treden, in onze naaste en in onszelf. 
Om dat aan te kijken en nabij te durven zijn. 
‘Wat u voor een van uw minste naasten hebt 
gedaan hebt u voor Mij gedaan’, staat er  
in de Bijbel. Hoe kostbaar is een kwetsbaar 
mens.

Els Rotte
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et is alweer jaren geleden dat een 
van de meest karakteristieke pan-
den in mijn geboorteplaats Harder-
wijk tegen de vlakte moest. 
Ten prooi aan de vaart der volkeren 

zou de oude villa, die ooit een zusterhuis 
was, later een school en ten slotte dienst-
deed als hotel, gesloopt worden. Er moest 
op die plek een modern appartementen-
complex verrijzen. 
 
Daags voor de sloop zou beginnen bleek 
er in de nacht voorafgaand aan de eerste 
werkzaamheden een spandoek aan het huis 
bevestigd te zijn met daarop de woorden 
van de dichter Lucebert: Alles van waarde is 
weerloos.

Het is me altijd bijgebleven. Misschien ook 
omdat het gerucht ging dat ‘de dader’ van 
deze actie een oud-leerling van de plaatse-
lijke scholengemeenschap was. Dat stemde 
mijn vader, die daar als docent Nederlands 
werkte, buitengewoon tevreden. Die heeft 
in elk geval wat opgestoken van de lessen, 
zo stelde hij met een twinkeling in zijn ogen 
vast.

Alles van waarde is weerloos. I
Ik vind het nog altijd een van de 
mooiste zinnen uit onze literatuur. 
De mensen, de schepping en de 
dingen die wij met liefde maken, 
ze zijn in alle kracht ook vatbaar 
voor vernietiging. 
Het is in deze wereld helaas niet 
vanzelfsprekend dat het goede 
overwint, het mooie overeind blijft 

H en het zachte wordt beschermd. 
Ons leven is broos en dat wat met liefde 
werd en wordt gecreëerd kan zomaar kapot 
gemaakt worden. 

Niet altijd natuurlijk kunnen wij ervoor zorgen 
dat alles heel blijft. Er overkomen ons din-
gen waar we niets aan kunnen doen. Maar 
tegelijk is er heel veel waar we als mensen 
– individueel of gemeenschappelijk – wel 
een beschermende rol in kunnen spelen. Door 
zacht te zijn voor elkaar bijvoorbeeld. Of juist 
door op te staan tegen onrecht en onze stem 
te verheffen. Door zorgvuldig om te gaan met 
de mensen, de dieren en de dingen.

Weerloosheid vraagt om verantwoordelijkheid. 
De verantwoordelijkheid om alles van waarde 
te beschermen en te koesteren. Het is die 
verantwoordelijkheid die niet voor niets in de 
Bijbel zo’n centrale rol heeft. Zo horen we in het 
Oude Testament als terugkerend refrein dat we 
moeten zorgen voor ‘de wees, de weduw, de 
ontheemde’. Die trits verwijst naar alle mensen 
die waardevol en weerloos zijn en voor wie we 
(juist ook vanuit het geloof) in de bres mogen 
springen. En ook als je kijkt naar de manier van 
leven van Jezus – ons ten voorbeeld – valt op 
hoezeer hij precies voor de kwetsbaren als een 
herder wilde zijn.

‘De mens is broos en makkelijk te verbloeden,’ 
zo zegt de dichter Zbigniew Herbert ergens.  
Dat besef zou moeten maken dat we zuinig zijn 
op elkaar en op alles wat ons omringt en het 
leven waardevol en mooi maakt.

ds. Kim Magnée-de Berg

Them
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Weerloos
 heb een zwak 

voor T-shirts 
met een tekst 
of afbeelding 
die je aan het 

nadenken zet. Een 
daarvan is alles 
van waarde is 
weerloos. Een zin 
uit het gedicht ‘De 
zeer oude zingt’ 
van Lucebert. Die 
uitspraak zie ik 
elke dag weer be-
vestigd. Als vader 
van twee kinde-
ren, waarvan een 
zorgintensief kind, 
en beroepsmatig 
als ecoloog. Alles 
dat er écht toe 
doet, dat is kwets-
baar.

Vera

Op 6 maart 2012 
veranderde ons 
leven. Leonie en 
ik kregen onze 
tweede dochter, 
Mieke haar zusje: 
Vera. Een meisje 
met een meer-
voudige handi-
cap, zo bleek na 
haar geboorte. 
Er volgden vele 
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kritische momenten, met opnames op de 
kinder-ic, operaties, behandelingen en 
onderzoeken in diverse ziekenhuizen. Pas 
nu is daarin wat rust gekomen, al blijft het 
een zorgintensief leven.  
Hoe kwetsbaar een mens is, blijkt uit haar 
zeldzame Costello syndroom. Er is bij 
toeval en maar op één punt in het DNA 
een verwisseling van twee basen: in haar 
geval een G met een C. Als het menselijk 
genoom een boek zou zijn, bestond het uit 
twee miljard woorden. En in een van die 
woorden staat deze ene schrijffout. Een 
belangrijk gen is daardoor ontregeld, met 
effect op informatieoverdracht in alle cel-
len, op groei en ontwikkeling. 

In de eerste jaren van Vera’s leven bleek 
steeds weer hoe broos zij was: de kleinste 
infectie was levensbedreigend. We moes-
ten haar voortdurend beschermen. Onze 
dochter was weerloos, de marges waren 
klein. Met de jaren is die kwetsbaarheid 
gelukkig sterk afgenomen en de weer-
baarheid vergroot in alle opzichten. En 
in goede en slechte tijden ervaren we: 
we houden van haar, zoals ze is. Ze is van 
onschatbare waarde.

Natuur

Als ecoloog verdiep ik me in ecosystemen, 
dieren en planten. Sommige soorten zijn 
generalistisch: die stellen weinig eisen 
aan hun leefomgeving. Een koolwitje 
bijvoorbeeld. Om die vlinder hoef je 
je niet zoveel zorgen te maken, die 
redt zich overal. En sommige soorten 

zijn specialistisch en kwetsbaar: deze 
moeten heel specifieke omstandigheden 
hebben om te overleven. Een vuurvlinder 
kan niet zonder zuring. Die kwetsbare 
natuur is zeer waardevol en moeten 
we beschermen. Het verlies aan 
biodiversiteit ver weg en dichtbij is 
groot, mede doordat het zo weerloos 
is. Economische belangen wegen vaak 
zwaarder. Maar we kunnen niet zonder 
natuur. Ze is van onschat-bare waarde.

Veerkracht

Wat beide onderwerpen met elkaar 
gemeen hebben is niet alleen 
kwetsbaarheid, maar ook veerkracht. 
Veerkracht is het vermogen om 
met veranderingen om te gaan en 
vervolgens weer terug te veren of een 
nieuw evenwicht te vinden. Zowel bij 
mensen als natuur geldt, dat ze best een 
stootje kunnen hebben. Ze kunnen heel 
wat spanning verdragen en meeveren. 
Tot een bepaalde 
grens, dan knapt het 
elastiek. Die grens 
moeten we daarom 
bewaken. 

Mensen en natuur: 
ze zijn broos, maar 
gelukkig ook 
veerkrachtig. 
 
En van onschatbare 
waarde.

Niels de Zwarte
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Footprint op broze aarde
Foto: Stijn Dijkstra, free from 
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Door m’n raam
ls jong kind ervoer ik het voor het 
eerst, vanuit mijn bed achter het 
raam zag ik de kinderen uit de 
buurt rennen. Ik was ziek en rea-
liseerde me met een dof gevoel 

in de maag dat ik geen deel uitmaakte 
van hun spel en plezier. Dit geïsoleerde en 
pijnlijke gevoel is nog vaak teruggekomen 
in mijn leven net zoals dat bij u ook zeer 
waarschijnlijk het geval is. Velen van ons 
hebben ervaren wat het is om te verliezen, 
bijvoorbeeld onze baan, een inkomen, onze 
gezondheid, een geliefde, een dierbare, ons 
perspectief of onze hoop. Ook het dragen 
van een onvervuld verlangen, het niet wor-
den begrepen of het ervaren van onmacht, 
dit zijn de breuklijnen in ons leven. De mate 
en ernst van verlies zijn heel verschillend en 
niet met elkaar te vergelijken, zo ook hoe 
we ermee om kunnen gaan. Het universele 
hierin is dat we het allemaal kennen en dat 
dit ons dus mens maakt, dat we zowel de 
zon als de schaduwzijde kennen. 

Omdat we dit allemaal kennen en ook elk 
mens een diep verlangen naar verbinding 
met andere mensen heeft biedt dit juist 
een kans om elkaar hierin te ontmoeten, 
de hand te reiken, de hand te pakken en 
de isolatie (even) te verbreken. Durven we 
hierin echt contact te maken vanuit ons 
soms zo broze bestaan zonder te weten 
hoe de ander zal reageren? Beseffen we 
voldoende dat we allemaal kwetsbaar en 
feilbaar zijn en de behoefte hebben gezien 
en gekend te worden in onze intenties? 
We zijn allemaal kostbare wezens die het 
verdienen om liefdevol ontmoet te worden. 
Kunnen we dit voor elkaar betekenen? 

A

Kunnen we lachen door onze tranen heen, 
kunnen we vreugde en verdriet hand in hand 
laten gaan, deze elkaar laten afwisselen, 
kunnen we reiken en kunnen we grijpen?   
 

Als dit gebeurt, als we elkaar daadwerkelijk on-
bevangen kunnen ontmoeten en open staan 
voor elkaar breekt de zon door en stroomt er 
licht. Het licht kan dan stralen door de breuklij-
nen heen en transformeert de broosheid in een 
onmetelijke kracht. Deze mystiek in ons leven 
kunnen toelaten, ook al gaat dat anders dan 
we ons voorstellen, dat zijn de verrassingen die 
ons toevallen en in dankbaarheid 
ontvangen en gegeven worden. 
Dit vind ik het mooiste aan volle-
dig mens zijn, in alle facetten van 
het leven kunnen delen met (een 
enkel) iemand, zodat het gezegde 
gedeelde smart is halve smart en 
gedeelde vreugd is dubbele vreugd 
tastbaar wordt. 

  Esther Heemskerk
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Kwetsbaar
at is kwetsbaar zijn, is het je 
open stellen voor anderen en 
jezelf in alle facetten laten zien? 
Of is het een lief klein baby’tje 
dat net op de wereld komt 

kijken en nog niet voor zichzelf kan zorgen? 
Er zijn verschillende manieren om naar 
kwetsbaarheid te kijken, soms een keuze, 
soms ook niet.

Om over mijn kwetsbaarheid te vertellen 
ga ik terug naar 11 mei 2017. Ik ben op dat 
moment 31 weken zwanger. ’s Ochtends rij 
ik op tijd naar de gastouder om Inge weg 
te brengen. Vervolgens rij ik door naar mijn 
werk. Daar aangekomen vertel ik dat ik niet 
goed geslapen heb en in plaats van half 1, 
rij ik om 12 uur naar huis. 

Thuis aangekomen doe ik normaal de deur 
op slot en laat ik nog weleens de sleutel erin 
zitten. Dit keer denk ik er aan om hem eruit 
te halen. Vanwege mijn zwangerschaps-
suiker eet ik nog even snel een boterham, 
zodat ik daarna lekker kan slapen. Na een 
minuut op bed liggen voel ik vocht. Ik dacht 
dat mijn vliezen gebroken waren. Ik bel nog 
redelijk rustig mijn man. Die werkt op dat 
moment in Haarlem. 

Daarna bel ik het ziekenhuis. Een ambulan-
ce komt mijn kant op. Ik bel mijn schoonou-
ders om de voordeur open te doen en blijf 
stil op bed liggen. Niet denkend aan mijn 
eigen kwetsbaarheid, maar aan de kwets-
baarheid van het kleine leven in mij. Kort 
daarna krimp ik ineen en voel ik dat het mis 
is. De paniek om de baby en het nog niet 
aanwezig zijn van de ambulance maakt mij 
kwetsbaar. De enige gedachte die door 

W mijn hoofd gaat is, als het hartje maar klopt. 
De ambulancebroeders komen binnen en ik 
zie aan hun gezicht dat het niet goed is. Ik 
blijk al veel bloed te hebben verloren. Nog 
steeds ben ik niet bezorgd om mijzelf, maar 
alleen om het leven in mij. Daarnaast de 
dringende behoefte om dit niet alleen mee 
te maken. Gelukkig is mijn schoonmoeder 
erbij en daar heb ik steun aan. 

Ik word met spoed naar het ziekenhuis over-
gebracht en na een snelle controle van de 
hartslag van de baby ga ik onder het mes. 
Vlak daarvoor komt Henri binnen rennen, 
waardoor ik weet dat hij er is. Ik geef mij over 
aan de narcose en een minuut later is onze 
zoon geboren. Een kwetsbaar leven, waar-
van we dankbaar mogen zijn dat hij er nog 
steeds is. Zijn hartslag is te laag, zijn huidskleur 
is grauw. Ze staan klaar om te reanimeren, 
maar gelukkig krijgt hij met de beademing al 
kleur. 

Na de operatie en de verkoever word ik nog 
half slapend de kamer opgereden. 
Ik weet op dat moment nog niet hoe het er 
voorstaat . Er wordt heel veel verteld, maar ik 
sla het niet op. Evert is voor deze termijn erg 
goed, maar onder de 32 weken ga je nog 
naar een NICU (neonatale intensive care 
unit). Evert wordt met een ambulance naar 
het ziekenhuis in Leiden overgebracht. Ik 
moet wachten op een eigen ambulance die 
door drukte op de weg langer duurt. 
Uiteindelijk word ik een aantal uren later 
weer herenigd met Evert. 

Dan blijkt Evert een klaplong te hebben. 
Naast alle slangetjes en meters krijgt hij het 
zwaar. De klaplong wil ondanks prikken niet 
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herstellen en hij moet aan de beademing, 
een drain en daardoor ook aan de 
morfine. Het verschil tussen leven en 
dood is flinterdun en die spanning voel je. 
Gelukkig helpen de maatregelen en knapt 
hij op. Na een paar dagen mag hij van de 
drain en morfine af. De beademing mag 
afgebouwd worden.

Ondertussen ben ik ontslagen uit het zie-
kenhuis. Door het hevige bloedverlies en 
mijn wond kan ik echter nog niet lopen. 
Zelfstandig op en neer naar het ziekenhuis 
is daardoor niet mogelijk. We logeren met 
ons gezin in het Ronald McDonald huis. 
Dan mag Evert weer terug naar het 
ziekenhuis in Gouda. We liggen samen op 
een kamer. Op de monitor kan ik zien hoe 
hij ademt, hoeveel zuurstof er in zijn bloed 
zit en wat zijn hartslag is. 

De dienstdoende arts van 11 mei komt met 
mij praten over de operatie. Dan hoor ik voor 
het eerst dat Evert beademd moest worden 
en zijn hartslag zo laag was dat ze wilden 
gaan reanimeren. Dit 
was een schok voor mij. 
Waarom hoorde ik dat 
pas een week later? En 
toen bleek dat ik mijzelf 
beschermd had. Dit was 
de eerste dag al verteld, 
maar ik was zo kwetsbaar, 
dat die informatie toen 
niet is binnengekomen…

Inmiddels is Evert 2 jaar en 
gaat het heel goed met 
hem.
    
Linda Bron

Them
a

Foto: Linda Bron
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Miniatuurtje

De blauwe stoel de ruziestoel 
Boven op zolder staat een oude stoel. Al-
tijd als er ruzie is in huis, gaat Jannie Julia 
veilig in haar stoel zitten. Die is zo groot 
als een kamertje. Jannie Julia speelt dan 
met Beer of Lappenpop of Gele Eend of 
Poes. Of met allemaal. Tot ze beneden 
weer hoort zingen of lachen.

Imme Dros

Miniatuurtje

There is a crack in 
everything  
That’s how the light 
gets in

Leonard Cohen

Wim Maarse Nzn
p 30 juni is overleden ons doops-
gezind gemeentelid Willem 
Maarse, hij werd 75 jaar.

In hun tijd in Gouda raakten Wim 
en Rineke met hun gezin betrokken bij de Fe-
deratie. Die band bleef bestaan, ook toen ze 
een aantal jaar in Berlijn woonden en later, 
nadat ze in Rotterdam neerstreken.

Na hun verhuizing daar naartoe bleek dat 
Wim dementie had. Uiteindelijk kon hij daar-
door niet meer thuis wonen. Gelukkig was er 
een plek voor hem in verpleeghuis Antonius, 
waar hij goede jaren heeft gehad.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 6 juli op 
het Crematorium Laurentius te Rotterdam-
Crooswijk.

O

We bidden Rineke, de kinderen en 
kleinkinderen troost en sterkte toe

Ds. Kim Magnée-de Berg
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‘s Morgens vroeg zaten twee kleine vinkjes 
samen op een boomtak. “Piep, piep,” zei het 
ene vinkje tegen haar broertje, “dat laatste 
stukje was echt mooi, doe dat nog eens.” 
Maar haar broertje zei: “Nee hoor, dat is 
voorbij, dat weet ik echt niet meer. Ik zing 
wel een mooi nieuw liedje voor je. Ik weet 
natuurlijk niet of je het net zo mooi vindt. Mis-
schien komt er nu wel een barstje in.” “O ja,” 
zei het zusje. “Dat kan wel, maar dat geeft 
toch niet. Zo kan je liedje nieuw en licht en 
prachtig worden.” 

Haar broertje ging er eens goed voor zitten, 
fladderde met zijn vleugels en stampte met 
zijn pootjes. Net zoals hij deed als hij in het 
gras zocht naar een regenworm. Opeens 
klonk er een flink gekraak. Met een donde-
rend geraas brak de tak van broertje en zus-
je af. Zusje fladderde verschrikt de lucht in, 
maar broertje was niet zo snel. Die was veel 
te druk bezig geweest met het fluiten van 
een perfect liedje. “Broertje, broertje!”, riep 
zusje ongerust. “Waar ben je? Gaat het?”
 

Vanonder een grote, dikke tak klonk een 
zacht gekreun. Zusje vloog er snel op af. 
Met haar kleine snavel trok ze aan een paar 
takken, maar die waren toch echt te zwaar. 

Nu werd ze pas echt ongerust. Ze 
vloog omhoog en weer omlaag. 
Ze fladderde zenuwachtig heen en 
weer. “Hé, daar,” klonk het met een 
krakende stem. “Alsof ik niet genoeg 
geschrokken ben van die vallende 
tak. Dan ga jij daar als een stresskipje 
heen en weer fladderen. Doe eens 
rustig!” 

Zusje keek waar die strenge stem van-
daan kwam en zag een kraai op een tak 
zitten. Nou niet bepaald een vogel waar 
ze dol op was. Maar ze was zo bezorgd 
over haar broertje dat ze dit helemaal 
vergat. “Help dan toch,” piepte ze. “Mijn 
broertje zit vast onder die tak. Straks gaat 
hij dood!” De kraai vloog op en begon 
met zijn snavel aan de tak te trekken. 
Maar voordat zusje begreep wat de kraai 
probeerde, vloog broertje opeens tevoor-
schijn. 

De twee kleine vinkjes vlogen samen naar 
de boomtak van de kraai. “Piep, piep,” zei 
het eerste zusje tegen de kraai. “We zullen 
als dank een mooi liedje voor je zingen.” 
Maar het werd een krassend en krakend 
liedje, want de kraai die kraste vrolijk mee!

   Jannet Hendriks

Twee vinkjes

Miniatuurtje

Derk Das blijft altijd bij ons
Derk Das was een goede vriend van 
alle dieren in het bos. Maar hij was 
oud, héél oud. Op een dag vond Victor 
Vos een brief van Derk: “Ik ben de 
lange tunnel ingegaan. Dag jongens... 
daaag!” De dieren missen Derk Das 
heel erg, maar als ze over hem praten is 
hij toch een beetje bij hen.

Susan Varley
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r is misschien wel geen verwarrender 
geheim dan het geheim van leven 
en dood en hoe die twee met elkaar 
overhoop liggen. 
Met deze woorden begon Liny Bosland 

haar preek op 21 juli 2019. 

We weten werkelijk niet wat er met ons ge-
beurt, zo vervolgde ze. Geen mens op aarde 
die in staat is te zeggen wat het betekent dat 
we geboren zijn, laat staan dat we iets weten 
over de betekenis van onze dood. We weten 
niet wat ons te wachten staat. Wel zeker is 
dat we, zoals we hier zitten, vergankelijk zijn, 
en dat dat gegeven een heel ongemakkelijk 
gevoel geeft. 

De evangelist Johannes schrijft bijvoorbeeld 
dat Marta en Maria aan Jezus laten weten 
dat zijn vriend Lazarus ziek is. Jesus’ eerste 
reactie is dat deze ziekte niet uitloopt op de 
dood. En even later zegt hij dat zijn vriend 
Lazarus slaapt. En daarna zegt hij dat Laza-
rus is gestorven. Is Jezus’ het spoor bijster nu 
hij geconfronteerd wordt met de ernstige 
ziekte van zijn goede vriend? Hij maakt het 
ons moeilijk, want slaapt Lazarus, is hij ziek, 
stervend, is hij dood? Schokkende gebeurte-
nissen in je leven zijn verwarrend. Zoals de-
pressief zijn, er geen gat meer in zien, leven 

zonder vreugde, kracht of licht; 
als alles grauw en zwart is. Als je 
meemaakt dat iemand van wie 
je houdt een einde aan het leven 
maakt omdat er totaal geen 
uitzicht meer is. Dan zijn er geen 
wijze woorden, dan sta je met 
lege handen. Net als bij al die ver-
schrikkingen van lijden en oorlog, 
van misbruikt zijn en onrecht. Toch, 

Onbepaalbaar broos

E ook al zijn er geen woorden en geen oplossingen, 
ik weet dat dit alles een kloppend bestaan is, 
waarin we zijn aangesloten op de Oergrond van 
het bestaan. Het hoort erbij, ook al begrijp ik het 
niet en kan ik het niet rijmen met welk geloof dan 
ook,’ zei Liny Bosland.

Filosoof en schrijver Awee Prins, vol van rouw en 
verdriet om zijn overleden vrouw, noemt de mens 
een broos wezen. Op YouTube staat een filmpje 
waarop hij een ode aan de broosheid uitspreekt. 
‘Er zijn steeds meer psychiaters die erkennen dat 
het een illusie is dat geneeskunde de vraag naar 
geluk, zekerheid en controle kan beantwoorden. 
Voor een boer is het landschap het gebied waar 
hij zijn vee hoedt en gewassen teelt. Voor de 
wandelaar is het landschap iets waar hij verwon-
derd en genietend doorheen wandelt. Voor een 
landschapsschilder is het perspectief en kleuren, 
een ondergaande zon. Voor een verliefd paar 
een beschutte plek om elkaar gelukkig te maken. 

En dan komt de landmeter. De landmeter meet 
het landschap op. Kinderen leren al jong om lou-
ter en alleen landmeter te worden, want meten 
is weten! Nee, zegt Prins, meten is de wereld ver-
geten, want gevoelens zijn vaag en ongrijpbaar 
en daarom onderzoeken we liever concreet 
gedrag, want dat gedrag kun je meten. Een 
jaartal van een ramp is gemakkelijker te onthou-
den dan te begrijpen wat er gevoelsmatig kapot 
ging. 
Het is een fabel dat het leven en de wereld 
meetbaar zijn, dat de landmeter het landschap 
beter begrijpt dan de boer, de schilder, de 
verliefde. Het leven is openen en sluiten. Als je 
extreem gesloten bent, dan heet dat depressief 
of autistisch, maar als je extreem open bent, dan 
heet dat psychose. Dat geven van namen, dat 
vastleggen van gevoelens, dat moet stoppen! 
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Het is openen en sluiten. We moeten 
niet praten over ziekten, of stoornissen, 
maar over broosheden. Onbepaalbare 
broosheden. Dat brengt een andere wereld 
met zich mee,’ zei Awee Prins.

Het hele leven is openen en sluiten. Je kunt 
geluk niet vasthouden. We willen dat een 
fijne tijd zo lang mogelijk voortduurt. En dat 
een nare tijd snel ophoudt, zo snel mogelijk. 
Maar alles heeft een eigen tijd. Alle tijden 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Vreugde en smart stromen in elkaar over als 
dag en nacht, als licht en donker, als eb en 
vloed. Alles is vergankelijk, aan alles komt 
een eind, alles gaat over in een onbekend 
begin. 

Voor het onbekende, voor verlies van liefde 
en geluk deinzen we terug. Bij tegenslag 
hopen we tegen de klippen op geluk van 
vroeger. Zo zit je vast in wat geen heden 
meer is maar verleden is geworden.‘

René van Loenen schreef in een lied: 
‘Dat wij versteende zekerheden verlaten om 
op weg te gaan, Dat niet de greep van het 
verleden ons achterhaalt en stil doet staan.

Voor alles is een tijd: een tijd van vloek en 
tijd van zegen. Zo zijn we in het liturgisch 
jaar, ook steeds onderweg van merkteken 
naar merkteken. De drie grote feesten, 
Kerst, Pasen, Pinksteren zijn merktekens 
in de tijd net als die in onze eigen leven. 
Zo is Pasen niet iets dat alleen in maart of 
april plaatsvindt maar het vindt plaats in 
ons bestaan van alledag, in onszelf en in 
onze relatie met anderen. Net als Kerstmis 
en Pinksteren. Zo’n feest is een in de tijd 
vastgelegde datum maar bovenal is het 

een beleving. Van merkteken naar merkteken 
bidden wij om nieuwe dromen in een oneindige 
stroom van einde en begin.
 

Deze ziekte, zegt Jezus over de toestand van La-
zarus, loopt niet uit op de dood, maar op de eer 
van God. En dat is een nóg verwarrender ge-
heim dan dat van leven en dood. En dan denkt 
Liny Bosland bij God niet aan een stellige zeker-
heid maar aan de waarheid van wat we niet 
begrijpen, waarheid die in geen geloofssysteem 
is onder te brengen; voorbij alle ratio. Waarheid 
waarvan we kunnen hopen en vermoeden, kun-
nen bidden en zingen.

Het grootste geheim is dát er leven én dat er 
dood is, dát er vloek en zegen is. Alles samen-
geborgen in dat éne mysterie dat alles sterft om 
op te staan. De dood is niet het einde van het 
geloof maar zolang we ademhalen is het geloof 
het einde van de dood. Ik ben de Opstanding 
lezen we. De Opstanding en het Leven. We 
zijn deel van een oneindige eenheid. Alles 
stopt omdat alles voortgaat. Alles stopt omdat 
alles liefheeft. En natuurlijk is het vreselijk om te 
verliezen. Je vrouw, je man, je vrienden, je kind. 
We hebben allemaal wensen waarvan we zo 
van harte willen dat ze in vervulling gaan. 

De smart van een verlies is soms onhoudbaar, 
dat is ook het leven, deze voortdurende 
beweging, dát te doorleven, niet 
omdat dat goed is, maar omdat dat 
het diepste is: huilen van verdriet, 
benauwd van de angst, lachen van 
plezier, dansen van vreugde, inademen, 
uitademen. 

Uw wil geschiede.
 

Amen, zei Liny Bosland

 Bewerkt door Pieter Postma



Foto: Adventure van Stijn Dijkstra via Pexels
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BEDE

Wij worden ondergedompeld 
en gewassen met het water van de zondvloed
wij worden door en door nat 
tot op de huid van ons hart

De vraag naar het landschap 
aan deze kant van de tranengrens 
deugt niet
de wens tot behoud van de bloesemlente 
de wens verschoond te blijven 
deugt niet

Wat deugt is de bede 
dat bij zonsopgang de duif 
de twijg brengt van de olijfboom 
dat de vrucht zo bont is als de bloesem 
dat de blaadjes van de roos op de grond 
nog een lichtende kroon vormen

En dat wij uit de vloed 
dat wij uit de leeuwenkuil en de vurige oven 
steeds gewonder en steeds gezonder 
telkens opnieuw 
worden teruggegeven 
aan onszelf

Hilde Domin (1909 – 2006) 

vertaling Kees Kok, uit Abel sta op  
verschenen bij uitgeverij Ekklesia
Amsterdam
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papa Jan Gerben Verzijl

opa Jan Veldhoen



Poortje voormailige Remonstrantse kerk, Keizerstraat Gouda
foto: Reliwiki
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Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat 
wij belijden, maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt; 
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, maar in 
wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; dat ons bestaan niet voltooid 
wordt door wie we zijn en wat we hebben, maar door wat oneindig veel groter is 
dan wij kunnen bevatten

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest die al wat mensen scheidt te bo-
ven gaat en hen bezielt tot wat heilig is en goed, opdat zij, zingend en zwijgend, 
biddend en handelend, God eren en dienen

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, het gelaat van God dat ons 
aanziet en verontrust. Hij had de mensen lief en werd gekruisigd maar leeft, zijn 
eigen dood en die van ons voorbij. Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van 
moed en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij

Wij geloven in God, de Eeuwige, die ondoorgronde liefde is, de grond van het 
bestaan, die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst en ons wenkt naar 
een toekomst van vrede

Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als wij zijn, geroepen worden om met 
Christus en allen die geloven verbonden, kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, in een goddelijk geduld dat 
tijd schenkt om te leven en te sterven en om op te staan in het koninkrijk dat is en 
komen zal, waar God voor eeuwig zal zijn: alles in allen

Aan God zij de lof en de eer in tijd en eeuwigheid

AMEN

Remonstrantse geloofsbelijdenis
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400 jaar Remonstranten
en aantal van u zal ter ore zijn gekomen dat 
de Remonstrantse Broederschap dit jaar 400 
jaar bestaat. Dit gedeelte van VrijSpraak is 
gewijd aan het tachtigste lustrum van een 
van de oudste geloofsgemeenschappen 

in Nederland. Over de vroegste geschiedenis van de 
Goudse remonstranten bericht u hierna onze kerkhistoricus 
Kees Plaizier. Omdat de remonstranten aanvankelijk 
ook in Gouda vervolgd werden, werd in 1624 in de 
Keizerstraat een huis gekocht waarin een schuilkerk werd 
gebouwd in het achterhuis. In 1870 werd op deze plaats 
een neorenaissance kerk gebouwd, die dienst heeft 
gedaan tot 1967. In dat jaar stond de remonstrantse 
gemeente voor de moeilijke keuze: behoud van het 
kerkgebouw waarvan de kosten van het onderhoud door 
het slinkende aantal leden en vrienden niet meer konden 
worden gedragen of behoud van de predikantsplaats. 
Gekozen werd voor het tweede en de kerk werd in 1968 
verkocht, waarna het nog tien jaar dienstgedaan heeft 
als opslagplaats. Later werd het gebouw afgebroken om 
plaats te maken voor woningbouw aan de Raam. Het 
Flaes orgel uit 1871 vond in 1968 een nieuwe bestemming 
in de gereformeerde kerk in Moordrecht.

Vanaf 1967 werken de remonstranten samen met de 
doopsgezinden en vanaf 1970 met de Vereniging van 
Vrijzinnige Hervormden (thans Vrijzinnige Protestanten). 
In 1974 zijn deze drie geloofsgemeenschappen 
gefuseerd tot de Federatie van samenwerkende 
Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in 
Gouda, kortweg Federatie Gouda, die bijeenkomt in de St 
Joostkapel aan de Lage Gouwe.

Eerst is er het verhaal van Kees Plaizier, gevolgd door een 
bijdrage van onze predikant. In het kader van de recente 
geschiedenis van de Goudse remonstranten vertelt Els van 
der Naalt hoe zij zich kortgeleden bij de remonstranten  
aangsloot. Hierna verhaalt Hans Schalkwijk over zijn 
ervaringen als een van de oudste huidige leden.
      
Karel Heering, voorzitter remonstrantse kerkenraad

E
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Ons lid Dick Jonker 
schreef een boek 
over de gods-
diensttwisten aan 
het begin van de 
17e eeuw, onder 
de titel “Titia en de 
dominee”.
De dominee is 
Eduard Poppius, 
predikant in Gou-
da en behorend 
tot de zgn. ‘rekke-
lijken’, de volgelin-
gen van Arminius. 
Het is een histo-
risch verhaal over 
godsdienst, haat 
en liefde. Een 
roman gebaseerd 
op feiten en fictie.
Voor geïnteres-
seerden is het 
boek te leen bij 
Leo VogelJohannes Wttenbogaert

Rembrandt van Rijn, 1633
Rijksmuseum
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wee Gouwenaars, de predikant 
Her-man Herbers en de theoloog 
Coornhert, lieten zich in 1590 kritisch 
uit over de calvinistische interpretatie 
van Gods voorbeschikking. Arminius, 

predikant van de Oude Kerk in Amsterdam, 
kreeg van de kerkenraad het verzoek 
Coornhert te bekritiseren, maar vond geen 
argumenten waarmee hij Coornhert kon 
bestrijden. Nadat Arminius in 1603 was 
benoemd tot hoogleraar in Leiden begonnen 
hij en Gomarus elkaars opvattingen over 
Gods uitverkiezing te betwisten, wat 
uiteindelijk leidde tot godsdienststrijd in de 
gehele Republiek. Volgens Arminius en zijn 
geestverwanten verenigde de fatalistische leer 
van Calvijn zich niet met het verlossende werk 
van Christus. Arminius overleed vroegtijdig in 
1609.
Zijn vriend Uytenbogaert en 43 andere predi-
kanten kwamen in 1610 bijeen - waarschijnlijk in 
Gouda - om een verzoekschrift (Remonstrantie) 
aan de Staten van Holland op te stellen. De 
drie Goudse predikanten, Dirck Herbers (zoon 
van de inmiddels overleden Herman), Poppius 
en Tombergius, waren medeondertekenaars. 
De remonstranten wilden aanpassing van 
catechismus en geloofsbelijdenis, kenden 
de overheid een belangrijke rol toe als 

beschermer van godsdienstvrijheid 
en verwoordden in vijf punten 
hun opvatting over Gods 
voorbeschikking. De theologische 
kwestie groeide uit tot een politieke 
strijd.
Van november 1618 tot mei 1619 
werd een nationale synode in Dor-
drecht gehouden, waar de remon-
stranten werden aangeklaagd. 

Uytenbogaert was gevlucht naar Antwerpen. 
De vijf punten over de voorbeschikking werden 
weerlegd in de Dordtse Leerregels, nog altijd 
opgenomen in de kerkorde van de PKN. De 
remonstrantse predikanten werden afgezet 
en verbannen. Hun opvattingen zouden geen 
recht doen ‘aan de boosheid van het hart van 
de mens’ en aan de genade van God.
Poppius werd tijdens de synode veroordeeld, 
Tombergius werd door een rondreizend tribu-
naal van de Zuidhollandse Synode afgezet. 
Beiden werden op boerenkarren over de grens 
gezet en reisden verder naar Antwerpen. Dirck 
Herbers - geliefd bij de Goudse gelovigen - ver-
liet Gouda nadat ook hij was afgezet. 
Onder leiding van Uytenbogaert werd in sep-
tember 1619 in Antwerpen de Remonstrantse 
Broederschap opgericht. Poppius werd een 
van de zes directeuren. Een aantal predikanten 
keerde terug naar de Republiek om, in vermom-
ming rondreizend, zielzorg te verlenen aan de 
remonstrantse gelovigen. Poppius en Tombergius 
deden dit in Gouda, waar ook Passchier de Fijne 
zo nu en dan preekte. In januari 1620 preekte 
hij op het ijs, staande op een ijsslee met paard 
ervoor. De toehoorders volgden het ‘ijsvogelke’ 
op de schaats tot aan Waddinxveen.

Tombergius vertrok in 1621 naar Sleeswijk-
Hol-stein. Frederik III wilde de economische 
ontwik-keling van zijn gebied bevorderen en 
daartoe gebruikmaken van de handelskennis 
van remonstranten en doopsgezinden in ruil 
voor religieuze vrijheden. Hij liet door Hollanders 
een nieuwe stad bouwen: Friedrichstadt. Voor 
de geestelijke zorg werden predikanten 
aangetrokken op tijdelijke basis. Tombergius 
wilde zich er definitief vestigen, wat blijkt 
uit de aankoop van een te bouwen huis. 
Intussen kon hij met zijn zijn vrouw en andere 

400 jaar Broederschap
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Nederlanders op het kasteel van de hertog 
in Tönning wonen, 15 km stroomafwaarts van 
Friedrichstadt.In de zomer van 1622 kwam 
ook Conrad Vorstius daar wonen, opvolger 
van Arminius in Leiden en bevriend met 
Tombergius. Vorstius was eerder beschuldigd 
van onrechtzinnigheid. Hij verbleef zeven jaar 
in Gouda, waar hij zich mocht voorbereiden op 
zijn verdediging. In 1619 werd hij uit zijn ambt 
gezet.
 

Frederik III benoemde hem tot hoftheoloog, 
maar hij werd ernstig ziek. Hij overleed in ok-
tober 1622, nadat Tombergius diens laatste 
woorden had opgetekend. 

In 1622 was dominee Grevinchoven, een 
directeur van de Broederschap, in Sleeswijk-
Holstein aangekomen om de leiding van de 
opkomende gemeente op zich te nemen. 

Tombergius voelde zich neerslachtig. Hij 
moest zich volgens een kleinzoon voor zijn 
huis diep in de schulden steken. Dit roept 
de vraag op wat hij in Sleeswijk-Holstein 
nog voor de kolonisten heeft kunnen 
betekenen. Hij werd ziek en overleed in 
oktober 1625. Hij werd in een huurgraf 
begraven in de inmiddels gereedgekomen 
stadskerk van Friedrichstadt. Er was geen 
geld om een graf te kopen.
In Friedrichstadt heerste een sfeer 
van tolerantie, wat niet van Gouda 
gezegd kan worden. Jarenlang werden 
remonstrantse bijeenkomsten door de 
baljuw verstoord, waarbij hoge boetes 
werden opgelegd. Remonstrantse 
schippers en zakkendragers mochten niet 
meer voor de stad werken. Er vonden 
schermutselingen plaats. Remonstranten 
werden op uitkijktorens in de gaten 
gehouden, door soldaten achtervolgd, 
overvallen en geslagen. Toen Poppius 
preekte op molen ’t Slot aan de Punt 
schoten soldaten met scherp. In 1623 werd 
hij in Haarlem gevangengenomen en naar 
Slot Loevestein gebracht, waar hij een jaar 
later stierf
.Na het overlijden van Prins Maurits in 1625 
namen de vervolgingen tegen remonstranten 
af. Prins Frederik Hendrik, catechisant van 
Uytenbogaert, voerde een gedoogbeleid. 
In 1629 konden de Goudse remonstranten 
een huis kopen aan de Keizerstraat met 
een uitgang op de Raam. Het voorhuis was 
de predikantswoning, het achterhuis de 
schuilkerk. In 1632 werden de eerste vaste 
predikanten aangesteld.
Kees Plaizier

in Gouda en Friedrichstadt



enheid in het nodige, vrijheid in 
het onzekere, in alles de liefde
Remonstranten in Gouda: vrij en ver-
bonden. Vanaf het eerste begin zijn 

ze er geweest: remonstranten en remonstrants 
gezinden in Gouda. Een manier van geloven 
die net iets anders of soms heel anders is dan 
de andere christelijke kerken en groepen in 
onze stad. En nog altijd heeft die manier van 
denken en geloven, open naar cultuur en 
maatschappij en geworteld in het evangelie, 
haar bestaansrecht. 
Wie op een zondagmorgen onze diensten 
binnenloopt ziet een levendige gemeen-
schap, waar alle generaties in meerdere 
of mindere mate vertegenwoordigd zijn. 
Dat we als Goudse remonstranten van die 
gemeenschap deel uit mogen maken, stemt 
dankbaar en is reden tot vreugde. En op haar 
beurt hoopt de remonstrantse gemeente met 
haar specifieke traditie en geluid het geheel 
van Federatie Gouda en van de landelijke 
broe-derschap te versterken.

Vrijheid en verdraagzaamheid

Als student in Leiden kwam ik al vanaf de 
eerste dag met de remonstranten in aan-
raking. Zelf was ik van vrijzinnig hervormde 
huize, maar omdat in Leiden het remonstrants 
seminarium was gevestigd, ontmoette ik ook 
verschillende remonstrantse medestudenten. 
Zo leerde ik het kerkgenootschap een beetje 
kennen, tot mijn plezier en interesse. Dat blijkt 
ook uit mijn keuze voor mijn afstudeeronder-
werp: de theologie van de remonstrantse 
hoogleraar Abraham Arent van der 
Meersch en zijn 18e -eeuwse pleidooi voor 
verdraagzaamheid. In het spoor van onder 

andere John Locke ontwikkelde hij een passie 
voor het verder dragen van tolerantie. Niet voor 
niets was het motto van mijn scriptie (met een 
knipoog) het volgende citaat: ‘Hij was van een 
gewoonweg fanatieke verdraagzaamheid’. 
En die twee waarden – vrijheid en verdraag-
zaamheid – maakten ook dat ik met overtuiging 
in september 2000 vriend van de remonstranten 
ben geworden en als remonstrants predikant 
bij de Federatie aan de slag ben gegaan. Mij 
scharend in een Goudse traditie van (destijds) 
bijna vier eeuwen oud, met grote invloed op de 
stad en haar bewoners.

Eenheid in het nodige

Dat de remonstranten in Federatie Gouda 
met twee andere tradities en geloofsgemeen-
schappen zijn verbonden is een belangrijk deel 
van de kracht en de aantrekkingskracht. Het is 
mooi om te zien hoe harmonieus de groepen 
samenwerken en hoe ook de directe leden en 
vrienden volledig meetellen. Dat zie ik elders 
in het land lang niet altijd en ik ben er trots op. 
Dit werkt natuurlijk alleen wanneer er genoeg 
is dat je bindt en wanneer je op essentiële 
punten je eenheid bewaart. In de 19 jaar dat 
ik nu in Gouda werk heb ik de ervaring dat de 
Federatie-mensen elkaar steeds proberen te 
vinden en dat we vanuit ons gedeelde geloof 
samen op zoek zijn en blijven. En zo staan we 
sterk, nog altijd.

Vrijheid in het onzekere

Maar minstens zo belangrijk als de eenheid zijn 
de openheid en de ruimte om te verschillen. 
En daar krijgen ook de verschillende tradities 
de kans het geheel kleur te geven en hun 
eigenheid te bewaren en verder te ontwikkelen. 
Het was mooi om te zien hoe de landelijke 

Vrij en ongebonden

E
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campagne van de remonstranten hier 
omarmd werd, ook door de andere 
groeperingen en niet als bedreiging 
werd gezien maar als kans. Het is leuk 
om te zien hoe nieuwe belangstellenden 
zich in de ‘bloedgroepen’ verdiepen 
en soms een keuze maken. En ik 
vind het bijzonder om te merken 
hoe de remonstrantse traditie en de 
vernieuwende initiatieven (denk maar 
aan de posters en de radiospotjes) nog 
steeds mensen inspireren en nieuwsgierig 
maken naar ons kleine kerkgenootschap.

In alles de liefde

Boven dit stukje staat het oude 
remonstrantse motto, dat eindigt met 
bovenstaande zin. Het is een zin waar 
ik aan gehecht ben en die mij prikkelt, 
omdat het nog een stapje verder gaat 
dan verdraagzaamheid of tolerantie. 
Elkaar vrijlaten is één ding (en een 
groot goed), maar elkaar in en met 
alle verschillen liefhebben is een extra 
opgave en zegen. Het doet denken aan 
de woorden van Jezus uit de Bergrede: 
‘In alles de liefde.’ 

Ik hoop dat we dat ook de komende eeuw(en) 
als uitgangspunt blijven houden bij alles wat we 
delen en bij de dingen waarin we verschillen. 
Als Goudse remonstranten, binnen ons landelijke 
kerkgenootschap en zeker ook binnen Federatie 
Gouda waaraan we zoveel te danken hebben 
en waardoor we nog altijd een bloeiende 
geloofsgemeenschap zijn met een plek voor 
velen in Gouda en omgeving.

                   Ds. Kim Magnée-de Berg

29
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erugkijkend op mijn overstap van de 
pinkstergemeente naar de Remonstran-
ten, realiseer ik me dat het een stapsge-
wijs en intensief proces is geweest met 
ups en downs.  

ik ben geboren als oudste in een gezin met 
drie jongere broers en groeide op in een warm 
nest in een klein dorpje in Groningen. Tot mijn 
12e ging ik op zondag mee naar diensten van 
een ingedutte gereformeerde dorpskerk. Toen 
mijn ouders, rond 1978, uit deze kerk stapten, 
ontstond er commotie in de familie. Mijn moe-
der geeft aan dat dit vooral veroorzaakt werd 
door de overtuiging dat je de gereformeerde 
kerk niet hoort te verlaten. Het contact met de 
familie werd minder.

Mijn ouders sloten zich aan bij een Volle Evan-
gelie gemeente. Ze klapten er terwijl ze zongen, 
baden met mensen en legden hen handen 
op, ik vond het apart. Het leuke was dat hier 
reuring was, ik kreeg nieuwe prikkels. Het meest 
boeiend was wel dat ik nieuwe, heel andere 
mensen leerde kennen. Mijn man is één van die 
mensen geweest die ik daar toen tegenkwam!

Tussen mijn 18e en 28ste woonde ik zelden een 
kerkdienst bij en was ik niet (bewust) met gelo-
ven bezig. Toch begon het bij mij te kriebelen 
toen onze kinderwens groeide. Ik merkte dat ik 
onze (toekomstige) kinderen mee wilde geven 
wat geloven inhoudt door naar een kerk te 
gaan. Door het te beleven, te ervaren kun je 
erover meepraten en er iets van vinden. Net 
als bijvoorbeeld verliefd zijn, of wijnproeven, 
dat leer je ook niet door er een boek over op 
te slaan. Ook vond dat ik dit ik als moeder vóór 
moest leven. ‘Practice what you preach staat 
hoog in mijn vaandel.’        

Van Pinksteren naar Remonstranten

T
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Op mijn 31ste verhuisden we van Amersfoort 
naar Gouda. Ik had in Amersfoort al weer eens 
een kerk bezocht maar ik kon er mijn draai 
niet vinden. In Gouda heb ik heel praktisch 
de Gouden Gids gepakt en gekeken welke 
evangelische kerk in de buurt was. Ik vond een 
pinkstergemeente vlakbij. Op zondagochtend 
nam ik onze drie dochters mee naar de dienst. 
Fijn was dat er uitgebreide kinderprogramma’s 
waren. Ook ik werd in die eerste jaren daar wel 
geïnspireerd. 

Een jaar of tien later werd ik gevraagd om 
diaken Gaven en Talenten te worden. Het was 
mijn taak om gemeenteleden hun gaven en 
talenten te helpen ontdekken en hen uit te 
dagen deze in te zetten. Ik gaf leiderschaps- 
trainingen aan het team oudsten en diakenen. 
Ik heb mezelf zolang ik me kan herinneren een 
liberaal christen genoemd. Voor mij was dat 
een prettige titel omdat ik over bepaalde za-
ken anders dacht, dan wat men intern beleed. 
Rond 2013 werd het me steeds duidelijker dat ik 
me niet kon en wilde verenigen met standpun-
ten. Zo werden vrouwen, samenwonenden en 
LHBT’ers anders behandeld of zelfs buitengeslo-
ten. 
 

Ondertussen had ik me na de geboorte van 
de jongste om laten scholen van consultant tot 
counsellor. In 2006 startte ik mijn praktijk. Met 
alle inzichten die ik in die periode kreeg van-
uit psychologisch perspectief begon het me 
steeds duidelijker te worden dat mijn denkbeel-
den niet matchten met die van mijn geloofsge-
noten.

Rond 2011 was mijn jongste broer uit de kast 
gekomen. Dat maakte dat ik kritischer ging 
nadenken over mijn eigen standpunten. Mijn 
godsbeeld en mensbeeld liepen uit de pas met 

die van de gemeente waar ik lid van was 
en dat ging nu steeds meer schuren. Ik 
zocht inspiratie door boeken te lezen van 
ruimer denkenden als Ruard Ganzevoort 
en Simone Pacot. Oudsten verweten me 
dat ik mensen in verwarring bracht, ik 
werd op het matje geroepen en kreeg 
reprimandes.

In 2013 overleed mijn vader aan de 
gevolgen van Parkinson. Nog geen vier 
maanden later overleed mijn jongste 
broer onverwacht. Mijn leven stond op zijn 
kop. Ik werd door het leven uitgedaagd 
om te dealen met een diepe crisis waarin 
drie rouwprocessen aan de gang waren. 

Tijdens een lezing van J.J. Suurmond in mei 
2014, zag ik in dat een crisis voor loutering 
kan zorgen en zo heb ik het ook sterk 
ervaren. ‘Opeens’ had ik het scherp. Ik las 
zijn columns uit Trouw in boekvorm terug, 
en deelde mijn ervaringen met anderen, 
die voorheen aangesloten waren bij een 
evangelische gemeente. Hun spirituele 
reis hielp me inzien dat ik verder aan het 
trekken was. Een nieuwe tijd brak aan. 
Een tijd waarin ik inspiratie zocht om weer 
opnieuw gevuld te worden.
   

Nieuwe inspiratie kreeg ik via een radiospotje: 
“Mijn God trouwt ook homo’s” en “Mijn God 
laat me nadenken”. Precies in lijn met mijn 
ideeën en met mijn behoefte in deze fase van 
mijn leven. Eens op bezoek bij mijn neef en 
zijn man, gaf hij mij de Goddeeltjes te lezen 
en zei dat hij de Remonstranten wel wat voor 
mij vond. En zo ben ik in 2016 lid geworden. 
Iemand uit de pinkstergemeente zei dat als 
je lid bent van de Remonstranten je net zo 
goed kunt zeggen, dat je niets gelooft. Dat 
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raakte me, waardoor ik weer ging twijfelen. Er 
zijn wat struggles aan vooraf gegaan voordat 
ik er innerlijk vrede mee had om nieuwe 
keuzes te maken. Immers, mijn ouders stapten 
ooit over naar een ‘vreemde’ kerk met alle 
gevolgen van dien. En nu deed ik hetzelfde 
hoewel ik van binnen wist dat ik dit te doen 
had. Ik voelde me schuldig, was als het ware 
ontrouw. Praktisch als ik ben heb ik deze casus 
maar gewoon ingebracht in mijn intervisie-
groep en dat heeft me geholpen.

Soms kom ik oude geloofsgenoten tegen die 
me vragen waar ik nu kerk. Mijn antwoord 
is dan dat ik ‘vervormd’ ben. Ze kijken me 
dan met vragende ogen aan en ik heb bin-
nenpret. Ik blijf het leuk vinden verwarring te 
zaaien en mensen aan het denken te zetten. 
Zoals mijn buddy in de pinkstergemeente des-

tijds zei: “Jezus deed niet anders”! Martin Buber 
gaf me destijds dit laatste zetje: Toen rabbi 
Noach, zoon van rabbi Mordechai, de opvolger 
van zijn vader was geworden, bemerkten zijn 
leerlingen dat hij zich in alles anders gedroeg 
dan zijn vader. Zij vroegen hem daarnaar. Hij 
zei: “Ik doe het precies als mijn vader: die deed 
niet na en ik doe niets na.” En de leraar Zlotzow 
zei: “Ook wij moeten in het licht van de leer en 
van de dienst nieuwe wegen vinden en niet 
doen wat gedaan is, maar wat gedaan moet 
worden.” De pinkstergemeente bracht me 
wat ik toen nodig had en de Remonstranten 
brengen me wat ik nu nodig heb. Ik denk nu zelf 
na, ik mag weer twijfelen en ik ben dogmavrij! Ik 
ben een dankbaar en gelukkig mens.

    Els van der Naalt

k ben geboren in 1946 in een remonstrants 
nest. De oorlog drukte een stempel op ons 
leven. Omdat er in Utrecht geen huis te 
krijgen was gingen we in Bilthoven in twee 
treinwagons wonen. Met een stoomloc 

ervoor verhuisden we naar Maastricht. De 
rangeerders leerden me in het schaftlokaal al 
snel in het Maastrichts vloeken. Na een korte 
tijd verhuisden we daar naar een rijtjeswoning. 
Vanaf mijn 4e jaar groeide ik op in de verstrooi-
ing. Er was geen remonstrantse kerk. Carnaval 
was een vanzelfsprekend onderdeel van ons 
leven, net zoals het zeilen bij Randwijk op de 
Maas. Als kind speelde ik met mijn moeder 
poppenkast voor de zondagsschool. Het bran-
dend braambos met de stem van God zorgde 

Remonstrant in Gouda
voor de nodige schrik bij de toeschouwertjes. Ik 
kreeg mee dat de Wereldraad van Kerken en 
de oecumene bedoeld waren om met andere 
kerken samen te werken. Het open avondmaal 
hoorde daarbij. Zieltjes winnen deden we niet 
en zonden moest je niet overdrijven. Op mijn 
19e schreef ik mijn geloofsbelijdenis en werd 
ik in Eindhoven aangenomen. Daarna ging 
ik in Delft studeren en woonde onder andere 
in het studentenhuis boven het poortje naar 
de remonstrantse kerk aan de Oude Delft. 
Na mijn diensttijd in Suriname woonde ik in 
het studentenhuis naast het poortje. Na mijn 
afstuderen als stedebouwkundige verhuisde 
ik verschillende keren, In 1979 ging ik bij de 
gemeente Gouda werken en verhuisden we 

I
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hierheen. Ik kwam bij Federatie Gouda 
en zat enkele jaren in de remonstrantse 
kerkenraad. Met de creatieve commissie 
organiseerde ik de vesperettes, in de 
Lutherzaal. Onze kinderen Bart en Stijn 
werden gedoopt door ds. De Jonge. Bij de 
doop van Stijn speelde mijn moeder haar 
poppenspel Bron van levend Water, over 
het vogeltje en de reus. De reus vertrapte 
de aarde en kwam tot inzicht toen het 
vogeltje water in zijn oog druppelde. Het 
ging dus over de zorg voor de aarde, 
die ik ook in mijn stedebouwkundig werk 
en in de politiek wilde realiseren. Ik zing 
al veel jaren met plezier en ambitie bij 
het federatiekoor. In navolging van de 
Goudse remonstrantse dominee Passchier 
de Fijne, het ijsvogeltje, hield ik in 2005 ook 
een hagenpreek.

Het zegenen van homorelaties werd bij  
de remonstranten als eerste kerk offci--  
eel mogelijk. De remonstranten wilden 
niet toetreden tot de PKN omdat  
rechtszinnige stromingen daar hun 
onverdraagzaamheid en de artikelen 
tegen de remonstranten uit 1619!! 
handhaafden.  

Een bezoek aan Palestina en Israël 
veranderde mijn beeld omdat mensen 
daar worden verdreven uit hun woningen 
en van hun bestaansbronnen. Dat land 
is niet zo heilig. Goede en inhoudelijke 
preken, daar ga ik voor naar de kerk 
en voor de stimulerende sfeer. Met als 
inspiratie de opvattingen in en buiten de 
Bijbel. Fijn als je die nog kunt nalezen. Ik 
voel me thuis in Federatie Gouda.

   Hans Schalkwijk



Kunst en cultuur 

Beeld: Kensuke Koike ‘Ikebana Blue Man’ - 
2017 - Eigendom van Rossana Ciocca Gallery, 
Milaan

CODA
e collectie hedendaagse en mo-
derne kunst van CODA bestaat uit 
een aantal deelcollecties die schil-
derijen, sculpturen, grafiek, ex libris, 
kunstenaarsboeken en sieraden 

omvat. De nadruk ligt op het hedendaagse 
sieraadontwerp en beeldende kunst op 
en van papier en karton. Daarnaast is er 
aandacht voor de historische collectie en 
de collectie houten ADO speelgoed van Ko 
Verzuu. 

De tentoonstelling CODA Paper Art 
In de wereld van papier gaan schoon-
heid en kleurenpracht hand-in-hand met 
thema’s als duurzaamheid, actualiteit en 
innovatie. 

Papier is een fantastisch materiaal dat 
kunstenaars en ontwerpers al eeuwenlang 
inspireert. Elke twee jaar staat CODA 
Museum in het teken van het allerlaatste 
wat gemaakt is in de wereld van de 
papierkunst en -design. 

De editie van 2019 zal van 39 kunstenaars 
en ontwerpers, afkomstig van vijf conti-
nenten, recent werk van papier en karton 
tonen. Van raadselachtige ruimtevullende 
werelden tot verfijnde sieraden, van kar-
tonnen animaties tot levensgrote papier-
knipkunst. 

Ontdek de pracht van papier in CODA 
Museum van 10 juni tot en met 27 oktober 
tijdens CODA Paper Art 2019.

D
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De komende maanden Agenda

35

Oktober 

Di  8    20.00 uur       Nu verandert er  langzaam iets, zoektocht naar zelfverbetering

Zo 13  10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg, Doopdienst

Zo 27  10.30 uur       Ds. W. Lagrouw

November

Zo 10  10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 17  15.00 uur      Chaos en twijfel als begin van geloof 
            Lezing door prof. dr. Christa Anbeek

Zo 24  10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg, Einde kerkelijk jaar 
            herdenking overledenen

December

Zo 8   10.30 uur     Ds. Kim Magnée-de Berg, 2e Advent, viering Avondmaal
Zo 22 10.30 uur     Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerst voor jong en oud
Zo 24 19.30 uur     Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerstavond  
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