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Ons jaarthema is Ik en Jij. We 
komen in dit lopende seizoen 
een aantal keren op dit thema 
terug. Voel je dus vrij om te 
reageren voor het volgende 
nummer. 
vrijspraak@federatiegouda.nl

In deze uitgave van VrijSpraak hebben 
we als redactie gekozen voor het thema 
Samen als logisch vervolg op het vorige 
nummer Ik en Jij. Het begrip samen kent 
veel invalshoeken om over te schrijven. 

Toen ik vanmorgen bij de supermarkt werd 
aangesproken door een vrijwilliger van de 
VVD viel me (weer) een andere kijk op het 
woord in; die van de paniek bij naderend 
onheil. Het gemeenteraadslid spoorde me 
aan om vooral te gaan stemmen op 21 
maart. Ik raakte kort met hem in gesprek 
over het feit dat er bij deze verkiezing weer 
meer partijen meedoen in vergelijking met 
de vorige in 2014. In Almelo bijvoorbeeld 
staan er maar liefst 13 (dertien!) op de lijst 
voor een of meer van de 34 beschikbare 
plaatsen. 

Het lijkt voor mijn gevoel een beetje op de 
schappen in de supermarkt waar ik net uit-
kwam. Ik zocht naar een zakje van die ge-
bakken uitjes. Lekker voor door de Indische 
hap. In het schap met oosterse producten 
bleken er wel vijf varianten te liggen. Kom 
op zeg, vijf verschillende soorten g e b a k- 
k e n  u i t j e s.

Ik kan me voorstellen dat we een 
afkeer krijgen van de politiek om-
dat er te veel te kiezen is. En die 
keuze gaat dan vaak nog tussen de 
reguliere partijen, eenmansfracties 
die na een conflict met de moeder-
partij zelfstandig zijn verder gegaan 
of partijen die zijn ontstaan rondom 
een bedreiging van persoonlijk erf 

of goed. Maar nu komt het: een overgroot 
deel van alle partijen gebruikt in de wer-
vende zinnen op de posters en folders het 
woord samen. Te pas en te onpas pro-
beert groot en klein een beroep te doen 
op ons gevoel van saamhorigheid onder 
het gemeentedak. “Samen voor een 
groener Oosterdonk” en “ Leefbaar Waal-
drecht: we doen het samen”. Deze ont-
wikkeling in de gemeentepolitiek spiegelt 
zich naar mijn mening af in de rest van 
de maatschappij. We versplinteren maar 
zoeken ondertussen bijna panisch naar 
houvast. Houvast bij een enkeling…

Wat het begrip samen werkelijk inhoudt 
proberen we in dit nummer van veel kan-
ten te belichten. Ik hoop dat we u ermee 
aan het denken zetten want samen bete-
kent meer dan vijf verschillende soorten g 
e b a k k e n  l u c h t.

Jan Veldhoen

Gebakken lucht
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et thema voor het jaarprogram-
ma dat wij hebben gekozen is ‘Ik 
en Jij’. Nogal een breed thema, 
omdat ik denk dat bijna alles 

zich afspeelt in de ruimte tussen ik en jij. En 
dat hóe dat zich afspeelt, zeer interessant 
is. Er is dus sprake van een ruimte tussen ik 
en jij. Wat mij betreft ook een heel prettige 
ruimte; om te ontmoeten, te reflecteren, 
te kiezen, je terug te trekken, een stap te 
durven zetten. Samenvallen met de an-
der, dat is weer een andere kwestie. En nu 
juist over dat ‘samen’ is mij gevraagd een 
stukje te schrijven. 

Zelf heb ik het idee dat de tijdgeest, de 
cultuur om ons heen, weer meer op sa-
men is gericht. Op wij - en dus ook op

 zij. En niet meer zozeer op ik (en jij). Ik ben 
een kind van de jaren zeventig. Op mijn 
middelbare school hing in het trappenhuis 
een meer dan levensgrote pop, als wand-
kleed op de blinde muur vastgemaakt, 
met een kapotte spijkerbroek, een pukkel, 
en een banier met daarop de tekst ‘Ik Ben 
Mezelf’. Het heeft me vervolgens zeker de 
volle zes jaren vwo gekost om te beden-
ken wat dat dan was, mezelf. En nog is dat 
niet helemaal gelukt trouwens. 

Maar ik denk dat dat op dit moment in 
geen enkele school hangt. Er is naar mijn 
mening meer een tendens van wij. Van 
America First, van trots nationaal zelfbe-
wustzijn, van groepen die hun heil zoeken 
bij elkaar en zich afzetten tegen de ander. 
Van samen naar een festival, van collec-
tieve rouw en stille tochten. Je hoort ergens 
bij, en dat geeft je kracht.

Misschien zijn de problemen op dit moment 
ook wel zo bedreigend dat je ze in je eentje 
niet aankunt. Als je alléén een enkele vluch-
teling ontmoet, zul je hem leren kennen en 
van hem gaan houden. Maar als je er hon-
derdduizend tegenkomt, gaat dat niet luk-
ken. Als je alléén nadenkt over het klimaat, 
zet je de kachel een graadje lager. Maar 
als je heel Schiphol in ogenschouw neemt, 
denk je dat het er toch niets toe doet. 

Zo zoeken we groepen gelijkgestemden, 
we zetten ons af tegen andere groepen 
gelijkgestemden, we voelen ons veilig en 

H
Samen
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sterk; het ontslaat ons van de noodzaak van 
een eigen mening en het verdunt de eigen 
verantwoordelijkheid. De heerlijke golf van 
zelfontplooiing, van je ontwikkelen op je ei-
gen manier en dan is het als vanzelfsprekend 
goed, lijkt over z’n hoogtepunt heen. Ik vind 
dat wel jammer. 

Natuurlijk is het heerlijk om verbonden te zijn. 
Om met je geliefde, met een kind, met een 
vriendin te wandelen, te roeien, naar muziek 
te luisteren. Om samen te eten, dat al hele-
maal. Zodat je samen iets kunt ondergaan, 
dezelfde ervaring kunt proberen te hebben, 
over hetzelfde te spreken nadien. En om jezelf 
te laten zien in de ogen van de ander. Om 
nieuwe ideeën en inspiratie op te doen. Om 
iets te zien door de ogen ván de ander. Ik kan 
daar enorm van genieten en ik besteed er 
veel tijd aan. 

Ook denk ik dat het tegenovergestelde, al-
leen dus, slecht is voor een mens. Altijd alleen, 
geen schouder om op te leunen en geen 
mens om mee te lachen, dat is dodelijk. Zo 
bezien is samen wel een groot goed.
Blijft wel dat die heerlijke gemeenschappe-
lijke ervaringen er zijn voor míj - en natuurlijk 
ook voor jou. Maar niet voor ons. Zodra het 
gaat om een gemeenschappelijk arsenaal 
van goede en slechte dingen, van regels en 
waarden, wordt het benauwd. En een beetje 
griezelig. Of te gemakkelijk. 

Het is een hele zoektocht om te bedenken 
wie jijzelf nou eigenlijk bent. Je hebt daar on-
tegenzeggelijk heel veel anderen bij nodig. ‘Ik 

kan het niet/ik kan het niet/ik kan het niet 
alleen’, zoals De Dijk zo aansprekend zingt. 
Je hebt, wat mij betreft, ook nog behoefte 
aan de Heel Andere. Maar uiteindelijk gaat 
het om mij. En om jou.

Die positie helder houden, of opeisen, 
geeft rust en zorgt dat je jezelf letterlijk niet 
voorbij loopt. Het zet de dingen wat mij be-
treft in het juiste perspectief. Een heel klein 
en bescheiden perspectief, want naast mij 
zijn er zovelen die precies hetzelfde doen. 
Maar wel met een zekere zuiverheid, een 
zekere oprechtheid. Niet te veel geschreeuw 
en grote woorden. Eigenlijk lukt het niet 
anders dan alléén, om alles te laten doordrin-
gen, te beleven en te overdenken. 

Er is een mooi gedicht van Clara Eggink, Van 
Lieverlede, dat ik in mijn gedachten vaak 
tevoorschijn haal, met daarin:

‘ … ik kies dit in een koele vrede
 ik min hen zeer maar weet tot slot
alleen te zijn, van lieverlede.’

Marleen van Dijk

We bereiken ons doel 
niet elk apart, 
maar paarsgewijs

Paul  Éluard (1895-1952)
Franse dichter 
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ij het woord ‘samen’ heb ik al-
tijd een wat dubbele associatie. 
Enerzijds houd ik ervan om dingen 
met anderen te doen, aan de 

andere kant heb ik van jongs af aan een 
ongemakkelijk gevoel bij de – vaak onuit-
gesproken – druk om binnen een relatie of 
vriendengroep zoveel mogelijk samen te 
moeten doen. 
Op dezelfde manier waarop mensen hun 
licht verwijtende verbazing kunnen uitspre-
ken als je geen wijntje meedrinkt, klinkt 
soms het verwijt dat het ‘ongezellig’ is wan-
neer je een keer liever iets alleen onder-
neemt dan samen.
Maar wat mij betreft is het regelmatig 
alleen-zijn een noodzakelijke voorwaarde 
voor een gezond samen-zijn. En al zal 
dat niet voor iedereen in dezelfde mate 
gelden (de behoefte aan tijd alleen is 
persoonsgebonden, cultuurgebonden en 
situatiegebonden). Ik denk dat alle men-
sen baat hebben bij tijd die ze met zichzelf 
doorbrengen.

Het probleem is dat het bewaken van 
deze tijd steeds ingewikkelder wordt. Zelfs 
wanneer we fysiek geen mensen om ons 
heen hebben, worden we nog omringd 
door sociale contacten (met alle druk van 
dien) via onze voortdurende bereikbaar-
heid. En het valt niet mee om je daar aan 
te onttrekken. Dat zie ik niet alleen bij jon-
gere generaties, ook ik zelf vind het lastig 
om de appjes en mails te negeren die via 
mijn mobiel voortdurend bij me binnen 
komen.

Overigens worden we ons meer en meer be-
wust van het gevaar daarvan en verschijnen 
er steeds pleidooien voor het onderhouden 
van de zelfgekozen eenzaamheid. De Britse 
schrijfster Sara Maitland schreef er een mooi 
boek over waarin ze uiteenzet hoe tijd alleen 
leidt tot meer creativiteit, meer inlevings-
vermogen, en bijvoorbeeld ook tot grotere 
openheid voor het transcendente. 
Wat niet wil zeggen dat het altijd prettig of 
makkelijk is om een tijd alleen te zijn. Maar 
uiteindelijk is het wel noodzakelijk om ons op 
te laden, onszelf te kunnen zijn en ons vervol-
gens weer aan anderen te kunnen geven. Niet 
voor niets wordt ook over Jezus verteld dat hij 
regelmatig de stilte opzoekt om tot zichzelf en 
tot God te komen. Alleen zo houdt hij het vol 
om er vervolgens weer voor anderen te zijn.Dat 
laatste (dat er verbanden zijn waar je vandaan 
komt en naar terug kunt gaan) maakt denkelijk 
wel het verschil tussen alleen-zijn als positieve 
of als negatieve ervaring. In dat kader las ik 
in een stuk van journaliste Lynn Berger de vol-
gende treffende woorden: “Misschien is alleen-
zijn ook wel een luxe product: je hebt er tijd en 
ruimte voor nodig en vooral de zekerheid van 

een hecht sociaal netwerk dat op je 
wacht als je je terugtrekt.”

En ik hoop dat we dat als mensen 
voor onszelf en elkaar kunnen waar-
borgen: de zegen van het alleen-zijn 
die in balans is met al die vormen 
van samen-zijn die ons verrijken en 
gelukkig maken.

Samen

B
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arida Farhadpour kwam op 15 no-
vember naar het Inspiratiehuis in de 
Peperstraat. Haar sprankelende ma-
nier van vertellen was uitnodigend en 
inspirerend. Deels was het een interac-

tieve avond in een beperkt gezelschap van 
25 mensen; de avond vloog voorbij. Martin 
Buber is in 1878 in Wenen geboren en in 
Jeruzalem op 13 juni 1965 overleden. Hij was 
een Oostenrijks-Israëlisch-Joodse godsdienst-
filosoof en heeft vele boeken geschreven. Fa-
rida is al jong erg geraakt door zijn filosofie en 
heeft hier uiteindelijk haar werk van gemaakt 
door als organisatieadviseur zijn gedachte-
goed in haar dagelijkse praktijk uit te dragen. 

Ze startte met het duiden van twee grote 
begrippen, namelijk de monologische di-
mensie en de dialogische dimensie en vulde 
de avond met vele voorbeelden en conse-
quenties van beide dimensies. Onze huidige 
neoliberale samenleving is een voorbeeld 
van de monologische dimensie waarin het 
gaat om grip te houden, zelfregulatie, de 
autonomie van de mens, de druk om wat 
van het leven te maken en sterk te moeten 
zijn, dus zo min mogelijk afhankelijk te zijn. 
Hier tegenover staat de dialogische dimensie 
die Buber voorstaat. Die gaat erover dat je 
voortdurend afhankelijk bent van alles, van 
de mensen die je ontmoet, van de natuur, 
van de voorzienigheid en van de omstandig-
heden.

In de monologische dimensie gaat het over 
dat jezelf ‘een ding’ bent, objectmatig van 
aard en dat de hele wereld dat ook is; de 
ander is een middel om iets te bereiken. Het 

gevolg van deze manier van handelen is 
dat je de uitkomst vastzet in een plan van 
wat je wilt. Je eigen belangen zijn leidend, 
het doel en de uitkomst omschreven en 
de ander is hierin veelal een bedreiging of 
een concurrent. Deze dimensie is wel heel 
handig als je beleid wilt maken en con-
creet wilt handelen. Echter, hierbij komt het 

wezenlijke con-
tact met jezelf 
en de ander 
nooit tot stand 
en dat wordt 
toch vaak als een 
knelling ervaren, 
want elk mens heeft 
behoefte aan ge-
borgenheid.

Daar tegenover 
staat de dialogi-
sche dimensie van 
de mens die geen 
‘ik’ is, slechts een 

‘andere jij’. ‘Ik’ word een ‘zelf’ in de ontmoe-
ting, in het toewenden, in volledige aanwezig-
heid en tegenwoordigheid, in de modus van 
receptiviteit, een modus van een ontvangend 
principe. Dit vindt plaats zowel in de natuur, 
tussen mensen als ook in de geestelijke wereld. 
Deze manier van leven en van zijn zal je dus 
raken, gunstig of ongunstig, de raakbaarheid is 
ook een kwetsbaarheid.

We spraken op die avond met elkaar over 
moed, over het offer dat je brengt als je iets 
kostbaars van jezelf aanbiedt aan de ander, 
terwijl je niet weet wat de ander ermee doet. 

F
Farah en Buber
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Doordat jij jezelf in vertrouwen aanbiedt en 
de ander vervolgens aan zet is, is er sprake 
van co-creatie, van samen verantwoordelijk 
zijn voor een proces. De levendige iden-
titeit is er één van in beweging zijn. Door 

de controle te 
durven loslaten, 
het durven niet 
te weten, en 
tóch te gaan om 
samen te schep-
pen in de ont-

moeting is een open proces. Als je zo kunt 
zijn waarin je uniek zijn een eigen zijn is, en 
dat je durft uit te komen voor jezelf, je eigen 
morele kompas volgt en hierop vertrouwt 
en daarnaast ook accepteert dat er gelijk-
waardige ongelijkheid is in de wereld, als je 
in die hoedanigheid je bijdrage levert, dan 
ontstaat er iets wat je niet kunt bedenken 
of waar je op uit bent, maar hier komt iets 
nieuws tevoorschijn. Persoonlijk betekent 
dit voor een ieder zich toe te vertrouwen, 
vertrouwen te hebben zonder houvast, te 
anticiperen zonder uitkomst en dit maakt elk 
proces echt spannend.

Ook op religieus vlak gaf zij aan dat God 
geen Hij is, maar een Alomvattend Jij. Het 
gaat volgens Buber om een levendige re-
latie met God, de relatie tegemoet gaan is 
religie, is God dienen. God heeft jou nodig 
om zich te tonen. Elk mens is een represen-
tant, een manifestatie van de Eeuwige Jij. 

Wij zijn eindige wezens, maar in de relatie 
met de ander vangen we een glimp op van 
de Eeuwige Jij. Farida gaf aan dat religie 

een middel is om de schepping te ont-
moeten, te zorgen dat je een open plek 
bent waar het zou kunnen gebeuren. In 
de ontmoeting kan iets nieuws ontstaan, 
dáár is God, midden in de schepping, 
daar waar het hart altijd geraakt wordt.

Als afsluiting besprak ze nog enkele 
misvattingen over de terminologie, zoals 
dat de monologische dimensie niet fout 
is, slechts een dimensie die soms effectief 
is. Ook gaf ze aan dat met relationaliteit 
geen symbiose wordt bedoeld, en dat 
gemeenschappelijkheid geen eensgezind-
heid betekent maar het scheppen van 
relatiekracht. Dat wakkerheid en de bereid-
heid je in te zetten hierin essentieel is, dat je 
zo voortdurend vormend bent tot individu. 
Het vraagt concentratie en discipline om je 
morele kompas te kennen en te volgen, om 
je innerlijkheid in elke situatie in te brengen 
en in co-creatie te participeren.

Farida was de hele avond in contact met 
ons door ons aan te kijken en te anticiperen 
op wat zich voordeed. Zo zal haar verhaal 
van de Joodse filosoof bij een ieder van ons 
aan iets anders raken. De co-creatie is ook 
hier een feit doordat mijn verslag 
van deze avond een andere zal 
blijken te 
zijn  dan dat van andere deelne-
mers. Dit is meteen het voorbeeld 
van een mooi parallel proces in 
dat wat zij ons die avond aan-
bood.
Esther Heemskerk

9

      
Alle werkelijke leven
is ontmoeting

Martin Buber
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en schaap wilde over een hele 
brede sloot springen, maar het lukte 
niet. Dus vroeg ze de hond: “Als jij 
mij zou bijten, dan zal ik zo bang 

worden dat ik over de sloot kan springen.” 
Maar de hond wilde haar niet bijten. Ja, als 
er een wolf zou komen, die hem zou aan-
vallen, dan wilde hij wel bijten. Dus vroeg 
hij de wolf: “Als jij mij nou aanvalt, dan bijt 
ik het schaap, zodat zij over de sloot kan 
springen.”
Maar de wolf had geen honger. “Ja,” zei 
hij, “als ik me moet verdedigen tegen een 
agressieve beer, dan val ik natuurlijk aan.” 
Dus vroegen zij de beer de wolf met zijn 
klauwen te slaan, zodat hij de hond zou 
aanvallen, waardoor de hond het schaap 
zou bijten, zodat zij over de sloot kon sprin-
gen. “Ach,” zei de beer, “waarom zou ik? 
Ik word alleen maar agressief als iemand 
mijn jongen aanvalt."
Op dat moment knetterde het door de 
lucht. De beer gaf van schrik de wolf een 
klap. De wolf stortte zich op de hond, die 
er vandoor wilde gaan. Met een grauw 
beet hij naar het schaap, die hierdoor zo 
schrok dat ze met een grote boog over de 

sloot sprong. De beer, de wolf 
en de hond staarden verbijsterd 
naar het schaap aan de over-
kant van de sloot.
“Bedankt jongens!” riep het 
schaap en wandelde haar 
nieuwe gebied in. Een stukje 
verderop begon het bos, met 
een tijger, die alles had gezien.

 Ze had grote honger. Net iets te enthousiast 
sloop de tijger op het schaap af en trapte 
daarbij op een dode tak. Het schaap keek 
verschrikt op en zag de tijger. Met een gil 
vloog ze terug naar de sloot. Zonder erbij na 
te denken sprong zij met groot gemak terug. 
“Dat komt er nou van,” zei de beer, “als je 
steeds wilt veranderen.”
Maar een tijger is ook een goede springer 
en likkebaardend belandde hij bij de vier 
dieren, die er als een haas vandoor stoven. 
“Dat komt er nou van,” hijgde de rennende 
beer. Het schaap huilde van angst. “We kun-
nen toch proberen de tijger weg te jagen?” 
piepte ze. “Met z'n vieren zijn we sterker dan 
een tijger.” “Je hebt gelijk,” sprak de beer, 
“we maken een plan.”
Zo gebeurde het dat het schaap de tijger 
naar de knotwilgen lokte, die in een hoek 
van het weiland stonden. Plotseling schoot 
de hond te voorschijn en beet de tijger. De 
woedende tijger wilde achter de hond aan 
gaan, maar de beer liet zich uit de boom 
vallen boven op de tijger, die met een klap 
door zijn poten zakte. Dit werd de tijger te 
veel. Ze zette het op een lopen en 
sprong naar de overkant van de sloot. 
De dieren ke-
ken elkaar aan 
en de beer 
mompelde: 
“Zo zie je, als je 
maar goed sa-
menwerkt. Dan 
verandert er 
een heleboel.”

Samen over de sloot

E
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p 30 oktober 2017 over-
leed Adrianus Herman 
Oosters, hij werd 95 jaar. 
Aad Oosters stond mede 

aan de wieg van de Federatie en 
was ook voor onze VVH/VVP een 
gewaardeerd en zeer betrokken lid. 
Wie hem ontmoette, was onder de 
indruk van zijn aimabele aanwezig-
heid, zijn natuurlijk overwicht, zijn 
humor en zijn brede interesse. Van 
huis uit vrijzinnig ontmoette hij op 
catechisatie Ria en die ontmoeting 
leidde tot een lang en gelukkig hu-
welijk dat hen van Rotterdam naar 
Indonesië bracht en vervolgens 
naar Gouda en Reeuwijk. Ze kregen 
4 kinderen en met hen, en later met 
hun uitgebreide aanhang, vormden ze een 
warm en stabiel gezin dat hen veel vreugde 
bracht.
Naast het gezin en alle andere activiteiten 
maakte de kerk een belangrijk deel van 
hun leven uit, met bestuursfuncties, maar 
ook met inhoudelijke bijeenkomsten, niet 
voor niets draagt de theologische leeskring 
nog altijd de naam Kring Oosters.
Helaas waren de laatste jaren minder zon-
nig. Het overlijden van oudste zoon Jaap 
was een grote klap en in 2014 overleed ook 
Ria. Hoewel Aad moedig bleef en zich nog 
altijd met interesse verdiepte in politiek en 
cultuur was de glans van het leven af. Ook 
ging zijn lichamelijke gezondheid achteruit. 
En eind oktober overleed hij na een kort 
ziekbed in zijn kamer in de Hanepraaij.
Tijdens het laatste gesprek dat ik kort daar-

voor met hem had, gaf hij blijk van een 
diep Godsvertrouwen waar hij in zijn leven 
niet veel over gepraat had, maar dat – zo 
zei hij zelf – zijn leven omkaderd had en 
waardoor hij zich altijd gedragen heeft 
geweten.
Op 4 november vond onder grote be-
langstelling de afscheidsdienst plaats 
in de Joostkapel. Daar klonken onder 
andere de troostrijke woorden van Jesaja 
die ons het visioen van een wereld van 
vrede voorhouden, een visioen waar Aad 
in zijn leven door geïnspireerd was en dat 
hij heeft doorgegeven aan velen om hem 
heen.
Wij gedenken hem in dankbaarheid en 
wensen allen die hem zullen missen sterk-
te en troost toe en de blijvende vreugde 
van alle goede herinneringen.

Ds. Kim Magnée-de Berg

Aad Oosters

O



M.C. Escher’s “Bond of Union”© The M.C. Escher Company, Baarn. 
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Zij waren altijd samen

als zij het verkeerd gedaan hadden
in de herfst

als zij in de lente lagen
als zij fietsten
want de zomer gaat voorbij
en de winter is niet eenzaam
als hij ziek was en in zijn hand
lag als een geschenk de ander

als zij ziek in bed lagen
en het bed de huifkar was
van hun vrees

als het bed de vallei was van hun
juichen en het lichaam rustte

als de dagen lang werden

zij waren altijd samen.

    Hans Lodeizen 

uit: ‘Het innerlijk behang en andere gedichten’, 1956.
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n ze leefden nog lang en gelukkig... 
Zo eindigt menig sprookje, nadat 
het boze overwonnen is. En die over-
winning wordt dan behaald door  

(meestal twee) goedbedoelende en soms 
wat onnozele hoofdpersonen. Eigenlijk hoor 
je daarna nooit meer wat van Sneeuwwitje, 
Roodkapje, de gelaarsde kat en al die an-
dere BS-ers (Bekende Sprookjeslanders). Ze 
leefden nog lang en gelukkig samen. Maar 
hoe dan, en wat gebeurde er verder met ze, 
gingen ze scheiden, kregen ze tien kinderen, 
werden ze arm door verkeerde investeringen, 
gingen ze in de politiek? Geen idee, jij wel?

Het gaat net als met sommige huwelijken. Het 
is een droom om naar uit te kijken, met een 
prachtjurk, een toplocatie, een bruidegom in 
een hip kostuum (soms gehuurd), een bruids-
boeket, een bruidstaart met zeven lagen, 
een diner, een gave band en hopelijk niet 
al te veel ruzie door dronken zwagers. Ok, zo 
gaat dat vaak, maar daarna...?
 

Aan het einde van de jaren zestig en begin 
jaren zeventig was er een IKON-tv-program-
ma, het Leerhuis genaamd, waarin prof. ds. 
Leertouwer (Remonstrants) met zijn collega 
ds. Kuitert (Gereformeerd) samensprekingen 
had over prangende thema’s. “Het huwelijk is 
de meest onfatsoenlijke instelling die ik ken”, 
sprak Leertouwer in een van de afleveringen. 
In de discussie die volgde, zei hij onder meer: 
“Een jong stelletje raakt verliefd, verlooft zich 
(dat deden we toen nog) en gaat trouwen 
(dat deden we toen ook nog volop) met een 
groot feest en alles erop en eraan. En daarna 
leefden ze nog lang en gelukkig... einde ver-
haal. Ja, dat haalt je de koekoek, dan begint 

het pas, dan begint het mooie maar ook 
de ellende van samenleven; dan ben je 
samen, dan moet je leren wat het bete-
kent om samen te wonen, te werken, te 
lachen en te rouwen. En dat leer je niet op 
school, er zijn geen opleidingen voor, geen 
cursussen en geen trainingen.”
nu weet ik ook wel dat tegenwoordig het 
concept van het hierboven beschreven 
huwelijk wat gedevalueerd is. Er zijn grote 

aantallen paren die vandaag de dag kie-
zen voor samenwonen of latrelaties. Enerzijds 
omdat een boterbriefje nu eenmaal geen 
garantie is voor een goede relatie en waarom 
zou je daarvoor een stempel van de overheid 
nodig hebben en anderzijds omdat het ook 
wat vrijblijvender is, toch? Althans zo klinkt dat 
soms in mijn oren. Ik heb weleens het gevoel 

Samen... een sprookje?

E

Joodse bruiloft, Jozef Israëls, 1903, olieverf op doek
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dat het woord vriend of vriendin gekoesterd 
wordt omdat het eigentijds is en dat de 
benaming mijn man of mijn vrouw als truttig 
beschouwd wordt. Maar… het samengaan 
van mensen binnen een huwelijk of binnen 
welke andere samenlevingsvorm dan ook 
heeft, denk ik, toch dezelfde kenmerken, 
so what’s in a 
name?. 

Maar dit ter-
zijde, want het 
ging mij om 
samenleven 
en dat doen 
mensen op tal-
loze manieren. 
Leertouwer had namelijk een punt, vind ik. 
Samenleven zit niet in je dna of in je genen; 
nee, het gaat bij de menselijke soort om 
overleven, net als bij alle andere soorten 
levende wezens. De soort moet overleven, 
het leven doorgeven en een groep, een 
horde, een kudde of een roedel kan daarbij 
helpen. Het gaat om eten of opgegeten 
worden. De mens is daar niet zoveel anders 
in. Hoe hechter de groep, hoe beter de 
overlevingskans is. Hier is het samengaan 
van individuen dus een kwantitatief gege-
ven.

Maar… de mens is gedurende de laatste 
pakweg vijfhonderdduizend jaar steeds 
slimmer geworden en heeft ontdekt dat er 
ook manieren zijn om kwaliteit te geven en 
te beleven aan het samenleven. Met het 
groeiend intellect kwamen er begrippen 
om de hoek kijken als schoonheid, blijd-

schap, geluk, heelheid, vragen over de 
zin van het bestaan en over geloof in 
een hogere macht. Je kunt deze begrip-
pen zien als overwinning op de primaire 
overlevingsbehoeften als roof, afgunst, 
woede, oorlog doodslag, kwelling en 
haat. Maar al die begrippen van geluk 
en van boosheid komen niet voort uit 
je dna of je genen, nee, die leer je. Een 
mens kijkt het af van ouders, familie, bu-
ren, leraren en vrienden. Het goede en 
het kwade dat leer je en misschien moet 
een mens (jij en ik dus) wel het meest zijn 
best doen voor het goede. Immers; een 
half miljoen jaar mensheid heeft nog 
steeds niet geleid tot vreedzaam samen-
leven. Iedere generatie moet opnieuw 
het vredeswiel uitvinden, omdat iedere 
generatie opnieuw ten oorlog trekt.

We leven, jij en ik samen, in talloze 
verbanden en groepen zoals ons gezin, 
onze buurt, onze stad en ons land, onze 
hockey- en onze voetbalclub en onze 
kerk. In ons leven moeten we samenle-
ven om te overleven en dat moeten wij, 
jij en ik samen, iedere dag proberen te 
doen. Het komt niet vanzelf: het lijkt erop 
dat het leren om samen te leven een 
bittere noodzaak is. Leren van elkaar 
en aan elkaar. Steeds weer opnieuw, 
generatie na generatie. Moeder en 
vader, leraar en dominee, man en 
vrouw.

Ja, ja, we leven nog lang en gelukkig…

Pieter Postma

Ik heb vandaag nog nie-
mand ontmoet en dus ook 
nog niks geleerd

uit: Out of the silent planet 
van C.S. Lewis
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Homeless Jesus

 rugge, 13 december 2017: Een man 
stapt op een politiepatrouille af met de 
melding dat er een dakloze onderge-
sneeuwd ligt te slapen op een bankje 

voor de Magdalenakerk. De politie neemt het 
zekere voor het onzekere en gaat even kijken. 
Eenmaal aangekomen zien ze dat het niet 
om een dakloze gaat, maar om een nieuw 
standbeeld van een slapende Jezus. Het is 
het kunstwerk ‘Homeless Jesus’ van een Ca-
nadese kunstenaar. De politiemensen weten 
dat het beeld daar staat, maar ze willen het 
zekere voor het onzekere nemen. Het beeld 
staat er nog maar net, dus veel Bruggelingen 
kennen het nog niet. De politieagenten kun-
nen er hartelijk om lachen. 
Dit voorval vertelde ds Kim Magnée-de Berg 
aan het begin van haar preek op Kerstavond 
2017. 
Ondanks haar aanvankelijke glimlach kreeg ze 
toch een ongemakkelijk gevoel bij het verhaal 
omdat de alerte burger niet zelf op de liggen-
de gestalte afstapte om te kijken wat er aan 
de hand was, maar dat hij dit de politiemen-
sen liet doen. Je weet maar nooit, toch? 

Met het kerstverhaal in haar achterhoofd 
vroeg Kim Magnée zich af in hoeverre we 
nog momenten kennen waarin we de aan-
wezigheid van Jezus in ons leven voelen en 
in hoeverre we nog zien wat er verborgen ligt 
aan menselijkheid en belofte in onszelf en in 
de wereld om ons heen. Dat gaat dan niet 
om de momenten van de schone schijn, maar 
die waarin we ons door een belofte, troost 
of visioen op een diepere werkelijkheid laten 
aanspreken. Het geboorteverhaal in 

B Lukas vertelt daarover. En in de theo-
logie is daar dan het ingewikkelde 
begrip ‘incarnatie’ aan verbonden, 
dat verwijst naar de menswording van 
God in Jezus. De theologie van de 
twee naturen: Jezus was zowel mens 
als God. Jammer genoeg is deze 
diepzinnige gedachte soms gepre-
senteerd als een biologisch gegeven 
met een hoog hocuspocus gehalte, 

want hoe kun je de goddelijkheid van Jezus nu 
met je gezonde verstand in overeenstemming 
brengen? Wat ds Magnée betreft, is het begrip 
van de incarnatie hier een poëtische of mys-
tieke manier om te spreken over het bijzondere 
dat we in Jezus ervaren, maar tevens de mo-
gelijkheid om God in andere mensen te kun-
nen zien. Als we zo denken over incarnatie dan 
betekent het kerstevangelie dat we God niet 
ver weg, in de hemel of in een hiernamaals, 
hoeven te zoeken, maar dat de Eeuwige ons 
daar ontmoet waar we als mensen zijn. In dit 
leven. Hier en nu.

Het kerstverhaal over het kind in de stal vertelt 
dat God zich met ons verbindt en dat elk leven 
de moeite waard is. Met alle dingen die het 
mens-zijn kenmerken: dus ook met al die niet 
perfecte kanten. Immers, Jezus ligt niet in een 
bedje, maar in een kribbe en zo zijn het nooit 
de uiterlijke omstandigheden die essentieel zijn. 
Net zomin als je zelf perfect hoeft te zijn. Dat 
klinkt als een cliché misschien, maar het is nog 
niet eenvoudig om dit ook zo te ervaren. Het 
gaat in onze maatschappij te vaak om succes 
en mensen lopen nog steeds vast op de drang 
tot perfectie. We zijn streng voor onszelf en
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zeker voor anderen. Het lijkt maar niet tot ons 
door te dringen dat ‘goed’ goed genoeg is. 
En sterker nog: dat het bij het leven hoort dat 
er dingen misgaan, dat we onszelf en elkaar 
nu eenmaal teleurstellen en dat we kanten 
hebben die niet mooi of geslaagd zijn. Toch 
vraagt het moed om de donkere kanten van 
jezelf onder ogen te durven zien en meer nog 
om ze aan anderen te tonen. Niet elk moment 
is daar trouwens geschikt voor. Wellicht is dat 
de reden dat het geboorteverhaal zich in de 
nacht afspeelt. Want het lijkt wel of de nacht 
de dingen intenser maakt, onze ziel ’s nachts 
ontvankelijker en onze ontmoetingen intiemer.  
Dat kan zomaar de reden zijn dat het kerstver-
haal zich in de nacht afspeelt: intiem en onop-
gemerkt aan de rand van de wereld en de 
geschiedenis, maar met een grote intensiteit. 
Alsof alle verlangens en hoop daar samenge-
bald zijn. 

De evangelist weet het goed te treffen, door 

juist de nacht met alles wat daar samenkomt 
aan wanhoop en hoop, aan zorgen en dro-
men te gebruiken om zijn verhaal te vertellen. 
Dat verhaal dat vertelt dat het duister is over-
wonnen en dat God ons nabij is. En door die 
boodschap kunnen wij onszelf en de wereld 
weer anders gaan zien.

Zodat mensen weer van zichzelf en van elkaar 
en van het kleine en het kwetsbare kunnen 
houden. Hij droomt ervan dat de genadige 
blik van de Eeuwige de mensen inspireert om 
genadig naar zichzelf en elkaar te kijken. Lukas 
hoopt dat mensen willen leven in het spoor 
van die ene mens, waarvan het verhaal in de 
nacht begon en die heeft laten zien dat er 
iets op gang komt wanneer we met liefde en 
vertrouwen naar elkaar omzien. Dat we ons 
verantwoordelijk weten voor die man op dat 
bankje in de kou, voor het kind dat eindeloos 
op de vlucht is, voor al die mensen die zijn 
zoals wij: met dromen, met hoop en wanhoop, 
met liefde en beschadigingen, met al die din-
gen die ons mensen de moeite waard maken.  

Wanneer we zo leven dan opent zich de dag 
voor ons, dan wordt het licht, dan is de be-
lofte van Kerstnacht waar geworden in ons 
bestaan. In een wereld waarin we 
mogen omzien naar elkaar en naar 
die mensen die het nodig hebben om 
gezien te worden, om liefde te ervaren, 
omdat ieder ander ten diepste is zoals 
wij: een mens waarin God steeds weer 
opnieuw geboren wordt.

Amen, zei ds Kim Magnée-de Berg
(bewerkt door Pieter Postma)

Homeless Jesus, foto: Inge Cordemans © 
Kerknet, bisdom Brugge
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Van lieverlede ga ik wel begrijpen
waar ik mij ruimer open stel
en het hart al minnende gaat rijpen,
dat ik, als ik mijn liefden tel
wel nader tot de mens kan treden,
maar
zij niet delen in mijn lot.
Ik kies dit in een koele vrede.
Ik min hen zeer, maar weet tot slot
alleen te zijn, van lieverlede.

Clara Eggink

Uit: De rand van de horizon
Nijmegen: Uitgeverij Vita, 1994
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p zijn verlanglijstje stond niet zo 
gek veel. De reactie op vragen 
van familie en vrienden ‘Wat wil 
je graag hebben voor je verjaar-

dag?’ bleef weer eens steken op het beken-
de ‘Ik zou het niet weten, ik heb alles al.’

Nu is het inderdaad raar om een heugelijk 
feit als de viering van het 59-ste levensjaar 
op te luisteren met een nieuw droogrekje 
voor acht paar herensokken. Maar toch was 
dat rekje een serieuze behoefte die op dat 
denkbeeldige lijstje stond. Vroeger als kind 
had hij er, tot achter in de pubertijd, seri-
eus werk van gemaakt: verlanglijstjes. Eerst 
met, uit folders van Vroom en Dreesman 
geknipte, plaatjes. Later als keurige tabel-
letjes, geordend naar prioriteit en prijs. Het 
verdween in de 
eerste jaren op 
de hbs.

Tijdens het 
opvouwen en 
strijken van 
de wekelijkse 
was mijmerde 
hij nog wat 
door. Een kort 
bericht op het 
achtuurjournaal 
had hem gisteren op een internetpagina 
gebracht met een overzicht van alle huwe-
lijksjubilea. Ergens in het oosten van het land 
vierde een echtpaar de 80-jarige echtver-
eniging en dat heette volgens de nieuwsle-
zer een ‘eiken’ huwelijk. Het lijstje 

met namen voor bijna elk huwelijksjaar had 
veel weg van zijn eigen oude verlanglijstjes. 
Een keurige tabel met soms vreemde namen 
van edelstenen, metalen en houtsoorten. Bijna 
elk jaar had een eigen benaming. Dat een 
relatie na een jaar de status van ‘katoen’ krijgt 
snapte hij wel. Men zal dat eerste jaar wel wat 
meer tussen de lakens hebben doorgebracht. 
En dat er na negen jaar sprake is van een 
‘aardewerk’ huwelijk leek hem ook wel een 
logische benaming. Zijn zus en zwager zetten 
er toen een punt achter na veel gebroken 
serviesgoed. Maar waarom een echtpaar na 
negentien jaar ‘linnen’ heet was een raadsel.

De sokken bewaarde hij altijd voor ’t laatst. 
Zwart en blauw zijn na enkele wasbeurten 
altijd wat moeilijk te onderscheiden. Als de 

paren eenmaal geordend op de 
plank naast elkaar lagen plaatste 
hij ze als onzijdige eenlingen op 
elkaar en rolde ze samen op tot 
een bolletje. 

Hij had echt niet het gevoel als 
laatste sok in het mandje achter te 
zijn gebleven. Het was hem over-
komen. Ergens moest er nog een 
exemplaar zijn dat pre-
cies bij hem paste, maar 
de drang om ernaar 

te zoeken was er niet. Samen was 
tenslotte ook maar een opgerold 
bolletje sokken.

Jan Veldhoen

O
Op het verlanglijstje



kerk in Gouda wordt er gecollecteerd voor 
het inloophuis. Zo ook bij ons in de Federatie.

Over hoe het werk van Domino door be-
zoekers ervaren wordt, mag ik de 86-jarige 
mevrouw Venema interviewen. Ze kwam 
negen jaar geleden in Gouda wonen en ze 
was dus al op behoorlijk hoge leeftijd. Bij het 
rondwandelen in haar buurt zag ze het bord 
bij Domino op de stoep staan, waarop ze 
kon lezen dat het een inloophuis was.

Ze bekende dat ze er al meerdere keren was 
langsgelopen en niet naar binnen durfde te 
gaan. Een andere, opmerkzame, bezoekster 
zag dat en nodigde haar uit binnen te ko-
men. “En ik ben er nooit meer weggegaan. 
Die bezoekster ben ik nog altijd dankbaar… 
Ik voelde me er meteen thuis,” zei mevrouw 
Venema. Er werd haar meteen van alles 
uitgelegd en deze alerte andere bezoekster 
werd een goede vriendin van haar.
Ik wilde haar vragen of ze een voorbeeld 

20
Samen staan we sterk

en plek waar getracht wordt samen te 
leven is het inloophuis “Domino”.
Het is een huiskamerproject in Gouda, 
gevestigd aan de Oosthaven, waar 
iedereen binnen kan lopen die be-

hoefte heeft aan aanspraak en gezelschap.
Je kunt er terecht voor een kopje koffe of  
thee, een luisterend oor vinden als je je ver-
haal wilt doen of iemand vinden met wie je 
een spelletje kunt spelen.

Ook kun je er terecht voor een warme maal-
tijd. Vijf keer per week kunnen bezoekers er, 
tegen een geringe vergoeding, een warme 
maaltijd gebruiken.
Domino organiseert ook nog andere activitei-
ten, zoals:
•  twee maal per jaar een kledingbeurs
•  bezinningsavonden - een gespreksavond 
over levensvragen met de Bijbel als leidraad
•  verwendagen voor de bezoekers 
•  een dagje uit

Domino voorziet in een grote behoefte. 
De maaltijden worden geserveerd voor 35 
mensen en die zijn altijd volgeboekt. En ook 
de gewone huiskameruren worden druk be-
zocht. Er werken zo’n tachtig 
vrijwilligers en dat aantal zegt volgens mij al 
genoeg. Ook uit onze kerk zijn er een aantal 
mensen vrijwilliger (of vrijwilliger geweest) en 
er zijn er nog altijd nodig. Ik hoop natuurlijk 
dat door dit stukje er mensen over de streep 
getrokken worden dit mooie werk te gaan 
versterken! Je kunt gastvrouw/gastheer wor-
den of kokshulp. Ook kun je je bijdrage gaan 
leveren aan de bezinningsavonden. Domino 
krijgt subsidie van de gemeente Gouda maar 
is verder ook afhankelijk van giften. In menige 

E

vrijwilligers Domino vrijwilligers Domino
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wist te noemen van samenzijn in het inloophuis 
maar ik hoefde die vraag niet te stellen. Ze 
stak zelf al meteen van wal. Ze zit vaak met 
dezelfde mensen aan tafel voor de maaltijd. 
Op een dag kreeg één van haar tafelgenotes 
een hersenbloeding. Deze mevrouw had nog 
maar één familielid dat ver weg woonde en 
van wie dus geen hulp of bijstand te verwach-
ten was. Meteen nadat deze mevrouw in het 
ziekenhuis terecht was gekomen vormden de 
tafelgenoten een kring rondom haar.
Eén mevrouw ging haar was verzorgen. Dat 
was enorm veel werk: elke dag met het 
openbaar vervoer naar het ziekenhuis om die 
was op te halen. De volgende dag het weer 
gewassen en gestreken terugbrengen. En dat 
enige maanden lang! De hele groep zorgde 
ervoor dat deze mevrouw elke dag bezoek 
kreeg. Zij allen moesten daar veel moeite voor 
doen. De meesten moesten met het open-
baar vervoer naar het ziekenhuis dus gaven ze 
ook veel van hun tijd. Mevrouw Venema bleef 
deze mevrouw regelmatig bezoeken, ook 
toen haar laatste levensfase aanbrak.

Deze mevrouw had een moeilijk leven gehad, 
maar deze groep mensen zorgde er met z’n 
allen voor dat haar laatste levensfase licht 
was. “Ze had een zwaar leven, maar heeft de 
aarde verlaten als een koningskind,” zo formu-
leerde mevrouw Venema het. Ook op haar 
begrafenis waren heel veel bezoekers van het 
inloophuis. Het ontroert haar nog als ze mij dit 
allemaal vertelt…

Mevrouw Venema vertelt dat ze het mooie 
vindt dat er in het inloophuis mensen van aller-
lei rangen en standen komen. En dat niemand 

veroordeeld wordt om wat hij of zij mankeert 
of heeft of kan of niet kan. Ze waardeert 
enorm dat iedereen als gelijke benaderd 
wordt en dat bezoekers juist door veel in el-
kaar te herkennen elkaar geweldig tot steun 
zijn en kúnnen zijn. En dat men elkaar aan-
spreekt op de kwaliteiten die men heeft en 
elkaar zodoende stimuleert en bemoedigt. 

Op mijn vraag of ze zich geroepen voelt iets 
te doen voor de mensen in het inloophuis, 
antwoordt zij dat ze, ook al brengt ze er zelf 
misschien iets, ze er altijd veel meer voor te-
rugkrijgt! En dat als je je met elkaar verbon-
den voelt dat het dan een kringloop is van 
schenken en ontvangen. Ze is vol lof over 
de vrijwilligers van het inloophuis, het geduld 
dat ze hebben en hun grote inzet en ook bij 
hen het volstrekt geen oordeel hebben. “Ze 
krijgen van mij een tien met een griffel.”

Op mijn vraag of zij denkt dat het een meer-
waarde heeft dat Domino een christelijk 
geïnspireerd huis is, zegt ze volmondig ja. Ze 
kent een mevrouw die niks van het geloof 
moet hebben en er toch graag komt. Die 
zegt: “Ze doen het toch allemaal maar.”

Wat mevrouw Venema goed vindt is 
dat dat christelijke niet opge-
drongen wordt. “Want dat werkt 
niet,” zegt ze. Dat dwingt respect 
af vindt ze. Ze heeft wel drie keer 
gezegd dat ze het een zegen vindt 
dat het inloophuis er is…
Het geheel is meer dan de som 
(samen) der delen.

Els Rotte
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e Afsluitdijk is gerealiseerd in 1932 
en na intensief gebruik is het nu tijd 
voor een grote renovatie. Rijk en 
regio hebben aan Daan Roose-

gaarde gevraagd een bijdrage te leveren 
aan het versterken van de iconische waarde 
van de Afsluitdijk. Hij bracht reflecterende 
prisma’s aan op de monumentale heftorens 
aan het begin van de Afsluitdijk, die perma-
nent oplichten door de koplampen van pas-
serende auto’s.

Met een subtiele laag versterkt Roosegaarde 
de schoonheid van de dijk en maakt hij 

Afsluitdijkicoon

D nieuwe koppelingen tussen mens en land-
schap, verleden en toekomst, duisternis en 
licht, poëzie en functionaliteit. Icoon Afsluit-
dijk vormt het voorbeeld van een toekomstig 
groen landschap.
Samen met zijn team van ontwerpers en 
ingenieurs creëert Daan Roosegaarde land-
schappen van de toekomst voor een betere 
wereld. De studio verbindt mensen, tech-
nologie en ruimte om het dagelijkse leven 
in stedelijke omgevingen te verbeteren en 
verbeelding te stimuleren.

www.studioroosegaarde.net



De komende maanden Agenda
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Februari 2018
Do 22   20:00 uur  Hoor en Wederhoor

Maart 2018

Zo 4   10:30 uur  Ds. M.C. Eberwijn-Verveld
Do 8   20:00 uur  Hoor en Wederhoor
Wo 14  20:00 uur  Muzikale verbeelding Van Monteverdi naar Bowie: vrijzin-  
    nige visies op de liefde door prof. dr. Laurens ten Kate
    locatie Het Inspiratiehuis
Do 15   20:00 uur  Hoor en Wederhoor
Zo 18   10:30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg
Do 22   20:00 uur  Hoor en Wederhoor
Vr 30   19:30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg, Goede Vrijdag 

April 2018

Zo 1   09:00 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg, 1e Paasdag
Zo 15   10:30 uur  Elly van Kuijk
Zo 29   10:30 uur  Mw. Nel Verburg

Mei 2018
Ma 7  20:00 uur Voltooid leven  lezing door Els van Wijngaarden
    locatie De Hanepraij
Zo 13   10:30 uur  Elly van Kuijk
Zo 20   10:30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg, Eerste Pinksterdag
Vr 11   20:00 uur  Theatervoorstelling Lastige ouders door 
    Marike van Weelden en Peter Tibbens
    locatie Garenspinnerij
Zo 27   10:30 uur  Ds Kim Magnée-de Berg

Tip: Op 10 maart 2018 om 20:00 uur zingt kamerkoor Cantare olv Leo Rijkaart in de Sint-Jan
de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. 
Kaarten in de voorverkoop: € 25,00 bij boekhandel Smit, in de winkel van de Sint-Jan 
en bij de koorleden. Op de avond van het concert kosten de kaarten € 27,50.

de liefde is een weg
zo ongebaand
dat wie hem recht aflegt
altijd verdwaalt

Spaanse copla



Doopgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden


