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Van de redactie

Reageren? 

Reageren op de stelling, op een 
van de artikelen of zelf een ver-
haal willen schrijven?

Doen!!!

vrijspraak@federatiegouda.nl

4

et deze uitgave van VrijSpraak 
sluiten we een serie af waarvoor 
we ons lieten inspireren door het 
jaarthema van de Federatie: ‘Ik en 
jij’. Met het thema voor dit num-

mer willen we, rondom Pinksteren, ingaan op 
wat ons werkelijk raakt. Wat zet iemand figuur-
lijk in lichterlaaie?

In het eerste nummer van deze serie (oktober 
2017) schreef ik over de apathist: iemand die, 
vooral als het gaat over religie, zijn schouders 
ophaalt. Een sterk groeiende groep mensen 
voelt zich apathist en laat dat ook blijken. Ze 
tonen geen interesse als het gaat over verdie-
ping van zichzelf of de ander. Zelf voel ik me 
een dubiist, een twijfelaar. In een bekend ge-
dicht van Gerard Reve spreekt me de tegen-
stelling tussen de God veraf en de God dichtbij 
erg aan.

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarach-
tig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt,
zoals ik U.

Door het gebruik van de hoofdletters 
in Gij, U en Liefde ervaar ik afstand, 
maar in de voorlaatste zin “en dat, in 
zelfde wanhoop, Gij mij zoekt” is dat 
gevoel volledig verdwenen. Als ik dan 
lees ik dat Reve ook een meester-
provocateur was en ironie zijn meest 
gebruikte stijlfiguur, dan slaat die 
twijfel weer toe. 

Nee, dan heb ik echt bewondering voor de 
divinist, de begeesterde. Iemand die je kan 
meeslepen in een passie. Iemand die nog 
oprecht vol is van een ideaal. Iemand met 
een missie. Ik mag er graag naar luisteren, 
maar om overtuigd in lichterlaaie te komen 
zal ik toch dichter op het vuur moeten gaan 
staan. Om me werkelijk te kunnen warmen 
aan dat vuur kan ik niet langer de gepaste 
afstand bewaren die mijn eerdere twijfel 
me ingaf. Ik kan, zoals de apathist, ook niet 
alleen maar mijn rug laten verwarmen door 
dat vuur. Om me echt te laten inspireren zal 
ik me moeten omkeren en mijn hart laten 
verwarmen. Ik hoop dat deze VrijSpraak u 
ook inspireert.

    Jan Veldhoen

M
De dubiïst
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schien wel, ik heb weinig met vuur meege-
kregen, en alles met water…

En tóch, ergens is de vlam erin gekomen. Los 
van het water, op mijn eigen pad door het 
leven, is het binnengeslopen. Eerst nog wat 
voorzichtig, als een net aangestoken haard-
vuurtje dat wat hulp nodig heeft om goed 
op gang te komen. De ontmoetingen die ik 
had met mensen in mijn opleiding en werk 
in het ziekenhuis en in de Verenigde Staten 
waar ik met man en groeiende gezin heen 
verhuisde; ze brachten mij nieuwe beelden 
uit andere levensbeschouwingen, andere 
culturen. Het voorzichtige vlammetje ging 
wakkeren, ik werd nieuwsgiering en ont-
vankelijk. Maar van ‘lichterlaaie’ nog geen 
sprake.

Een dergelijk gevoel, of iets wat dichtbij komt, 
heb ik kortgeleden ervaren. Op een plek 
waar vlammen uit den boze zijn, waar je de 
kerosine kunt ruiken. Op de luchthaven.

Het nieuwe Stiltecentrum wordt geopend. 
Een feestelijke gebeurtenis. Er is pers; de 
hoogste baas van Schiphol en tal van gas-
ten die verschillende levensbeschouwingen 
vertegenwoordigen. Als een van de vrijwil-
ligers is het die middag mijn taak om een 
aantal gasten ‘over de grens’ te helpen. Het 
centrum ligt achter de douane en daarom 
vergt het wat papierwerk en begeleiding om 
hier naartoe te kunnen wanneer je zelf geen 
passagier bent of hier werkt.

In afwachting van de mensen die mij zijn toe-
bedeeld, kom ik in gesprek met een meneer. 
Hij zit wat achteraf, daar waar de andere 

Eerlijk toegegeven: mijn eerste reactie op het 
thema van deze VrijSpraak was aarzeling. Aarze-
ling, omdat ik mij afvroeg hoe ik mij, als persoon, 
verhoud tot dit woord, heb ik daar iets mee? 
Sta ik zelf wel eens ‘in lichterlaaie’, in volle vlam? 
Nee toch, of wel misschien?

Ik ben een meisje van de zee, van het water. 
Geboren en getogen onder het licht van de 
vuurtoren, met een vader op de viskotter en 
een dominee in de dorpskerk die preekt over 
de levenszee. Over hard werken, dag en nacht 
met de netten in de weer zijn. Vissen vangen. 
Over een reis vol gevaren, maar met het oog op 
een Thuishaven die bereikt wordt met de juiste 
Stuurman aan boord. Over bescheiden zijn, blij 
zijn met je vangst; soms is het nu eenmaal wat 
minder. Fascinerende en aansprekende beelden 
die ik, met pepermunt in de mond, elke zondag 
tot mij nam in die dorpskerk. U begrijpt het mis-

Lichterlaaie
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feestgangers in groepjes bij elkaar staan. Een 
grote boodschappentas heeft hij bij zich. 
Hij lijkt wat verloren tussen al die uitgelaten 
mensen. “What brings you here, sir?”, vraag 
ik hem, er eigenlijk van uitgaande dat hij niet 
bij onze groep hoort. Hij lacht en vertelt dat 
hij voor de opening komt. Als imam wordt hij 
zo nu en dan benaderd door de pastores om 
hulp te bieden. En nu is hem gevraagd hier als 
vertegenwoordiger van de islam, het centrum 
mede te openen. Samen met de pandit, de 
rabbijn, de predikante en de humanistisch 
raadsvrouw. Hij vertelt dat hij best nerveus is. 
Dat hij in zijn dagelijkse werk, als geestelijk ver-
zorger, ook weleens voor een groep spreekt, 
maar dat is zo eigen. En nu gaat hij hier, voor 
vreemden, spreken en reciteren uit de Ko-
ran. “Heeft u dat weleens?”, vraagt hij mij. Ik 
vertel hem dat ik dat wel herken; als geestelijk 
verzorger in het ziekenhuis ben ik als een vis in 
het water (daar komt het toch weer boven!), 
maar in de kerk is dat anders. En nu ik over 
een week een heuse kerkdienst moet leiden 
voel ik toch ook wel wat spanning.

“Waar gaat u over preken?”, vraagt de imam. 
Daar zitten we samen en spreken we over 
de Emmaüsgangers, over die wonderlijke 
ontmoeting van deze reizigers met die onbe-
kende bekende Man. Ik vraag hem of er een 
verhaal als deze in de Koran is, een verhaal 
dat eenzelfde boodschap heeft. Hij knikt en 
vertelt…

Veel te snel worden we onderbroken, de ope-
ning wacht. In het centrum aangekomen zie 
ik hem zitten op de eerste rij, tussen de pandit 
en de rabbijn. Uit die blauwe boodschappen-
tas is een prachtig gewaad en hoofddeksel 

tevoorschijn gekomen. Zijn bijdrage maakt 
een enorme indruk op de genodigden. Nog 
wat schuchter bij de aankondiging, maar 
vervolgens vol passie en helderheid reciteert 
hij uit de Koran. Over de eerste adem, een 
adem die opent, de weg opent, de weg 
naar elkaar. 

Een vreemd prettig gevoel overkomt mij, het 
meisje van het water ‘vat volle vlam’. Ik denk 
aan de Emmaüsgangers, over dat hart dat 
ze voelden branden. Ik begrijp dat gevoel nu, 
dat je zó geraakt wordt door een ontmoe-
ting, door het samen delen van datgene wat 
je beweegt in je leven.

Na de plechtigheden vertel ik hem dat het 
mooi en bijzonder was. Hij geeft mij een hand 
en een bemoedigend klopje op de schouder 
en zegt dat het vast goed komt, volgende 
week. En hij vraagt of ik de preek opstuur. “Als 
jij mij die Koranpassage terugstuurt!”, lach ik.

    Elly van Kuijk
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Ozo heppie
Ik voel me ozo heppie,
zo heppie deze dag
en als je vraagt: wat heppie,
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?
Joke van Leeuwen
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Vorig jaar, vlak na Pinksteren, opende in het 
Noordbrabants Museum de tentoonstelling 
‘Between de Lines’ van de Japanse kunste-
naar Chiharu Shiota. 

Speciaal voor deze expositie maakte zij het 
kunstwerk Uncertain Journey dat hierboven 
staat afgebeeld. Een prachtige en subtiel 
overweldigende installatie is het, onder an-
dere gemaakt met de draden van ongeveer 
2000 bollen rode wol. Het is nauwelijks uit 
te leggen maar het was een betoverende 
ervaring om daar rond te lopen in wat ik heb 
ervaren als een heilige ruimte.

Volgens Shiota kan elke draad uit het kunst-
werk worden opgevat als het leven van ieder 
mens dat verweven raakt met andere levens. 
Dat idee - en natuurlijk ook het indrukwek-
kende rood dat de ruimte domineert - maakt 
dat dit kunstwerk voor mij aan Pinksteren raakt: 
het feest van verbinding, van creativiteit, van 
de Geest die waait waarheen zij wil en die van 
het leven een onvoorspelbare, maar fascine-
rende reis maakt.

Pinksteren gaat over datgene wat ons in vuur 
en vlam zet en waar we elkaar mee kunnen inspi-
reren. En het mooie van zowel het Bijbelverhaal 
uit Handelingen 2 als van dit bijzondere kunstwerk 
vind ik dat het inderdaad zowel overweldigend 
als subtiel is. Wat ons in lichterlaaie zet is soms te 
kostbaar of te heilig om uit te leggen en als we 
er de woorden voor vinden wordt het ook niet 
door iedereen begrepen. Dat kan pijnlijk zijn. 
Maar waar het wel lukt om iets van onze diepste 
bevlogenheid te delen gebeurt er een wonder 
en raken we werkelijk met elkaar verweven.

Niet altijd als een mokerslag, misschien wel 
vaker als een glimp van de zon, of als iets dat 
langzaam in je verder groeit. Of, om het met de 
woorden van een van mijn lievelingsgedichten 
te zeggen: ‘zoals brede rivieren met een kleine 
bron verscholen in het woud, zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt, 
zoals liefde met een blik een aanraking iets dat je 
opvalt in een stem…’
Die ervaring wens ik ons telkens weer toe: het 
gevoel dat we in vuur en vlam worden gezet, dat 
we daarvan leven en er, in alle subtiliteit, elkaar 
mee kunnen inspireren.

   ds. Kim Magnée-de Berg

Lichterlaaie
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Interview
artelijk en enthousiast werd ik ontvan-
gen door Annegien de Jonge. Als 
redactie hadden we haar gekozen 
voor een interview, omdat we af en 
toe een ouder iemand uit onze ge-

meente aan het woord willen laten om zo de 
geschiedenis van de Federatie bekendheid 
te geven en levend te houden. Annegien is 
zeer geschikt om daarover te vertellen! Ze is 
87 jaar en oud-predikante van de Federatie. 
Ze begon in 1961 als remonstrants predikante 
en heeft het ontstaan van de Federatie 
meegemaakt. Dat proces van samenwerken 
met verschillende geloofsgemeenschappen 
werd voornamelijk ingegeven door praktische 
zaken: een kerkgebouw onderhouden én een 
dominee betalen gingen niet samen. Het zou 
te ver voeren de ‘ins en outs’ van dit proces 
te schetsen maar zíj was erbij. Ze is dominee 
gebleven tot 1995 en had Schoonhoven als 
tweede gemeente.

Op mijn vraag wat haar geïnspireerd heeft 
om dominee te worden, vertelde ze dat 
ze aanvankelijk medicijnen wilde studeren, 
maar dat ze na de Tweede Wereldoorlog 
daarop terugkwam. “De oorlog heeft een 
grote invloed op mijn leven gehad en dat ook 

sterk bepaald.” Haar vader had in 
Buchenwald gevangen gezeten 
en heeft dat overleefd. Hij was 
een van de 584 overlevenden. 
Dat alles had zo’n indruk gemaakt 
op haar dat ze met heel andere 
vragen in zichzelf geconfronteerd 
was geraakt. Vragen als: Hoe kon 
God dit toelaten en waarom heeft 
het joodse volk zulk een zwaar lot 
te dragen gekregen? Annegien 

dacht dat ze misschien beter theologie zou kun-
nen gaan studeren. Dat deze vragen misschien 
daar(door) beantwoord zouden kunnen gaan 
worden. “Wat natuurlijk niet het geval was” was 
haar conclusie nadat ze me dit verteld had.
Toen ik haar vroeg of het feit dat ze vrouw was 
nog een rol speelde destijds antwoordde zij ont-
kennend. “Ik was in mijn jeugd omgeven door 
vrouwelijke dominees, dus dat was geen enkel 
probleem. De ervaringen van die oorlog maak-
ten mij (en onze toenmalige generatie) heel 
idealistisch: ‘Dat nooit weer’ was waar we ons 
sterk voor wilden maken. Ik heb gelopen met 
de Argentijnse moeders, voor de problemen in 
Bangladesh. Ik heb veel probleemgezinnen bij-
gestaan. Ik heb hard gewerkt en ben daarvoor 
ook geridderd: in de orde van Oranje-Nassau.”

Toen ik vroeg wat haar is blijven inspireren in 
haar werk zei ze: “Toch de mensen. Mensen zijn 
en waren mijn drijfveer. Ook de literatuur maar 
de mensen eerst. De mensen hielden me gaan-
de en voedden mijn creativiteit. Het werk moest 
ik als beginnend pastor echt in de praktijk leren; 
ik had nauwelijks iets 
van echtscheidin-
gen meegekregen 
of homoseksualiteit. 
Ik kwam uit 
Hoogeveen en dat 
was toen echt nog 
platteland. Daar 
waren deze dingen 
nog nauwelijks be-
kend en/of doorgedrongen!”

“Een inspiratiebron was ook de opkomende oe-
cumene: de wens om de verzuiling op te heffen 
en één kerk te kunnen vormen. In Gouda waren 

Ik heb het nog nooit gedaan

dus ik denk dat ik het wel 
kan

Pippi Langkous

H
Annegien de Jonge
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de contacten met dominees van andere 
kerken sporadisch en wat afstandelijk. Toch 
is er ook in Gouda een oecumenische raad 
opgericht en daar was ik bij betrokken. De 
oecumenische gedachte was natuurlijk een 
prachtig ideaal!”

Op mijn vraag aan Annegien of ze ooit een 
geloofscrisis had gehad, zei ze spontaan: 
“Nee, ik had niet zo veel met geloof. Zoals 
gezegd haalde ik mijn inspiratie vooral uit 
mensen en niet zozeer uit de Bijbel. Ik had 
geen vaststaande dogma’s of voorstellin-
gen. Ik zou als je me nu zou moeten indelen 
misschien wel bij de ‘ietsisten’ ingedeeld 
worden. In de oorlog ervoer ik God als een 
soort van vervangende vader maar het is 
steeds veranderd in mij. Er is meer tussen he-
mel en aarde en de natuur is ook een gróte 
inspiratiebron voor mij!

Ik leef in verwondering. ‘Verwondering’ is 
het juiste woord. Ik verwonder me altijd en 
nog steeds. Over de mensen, de mens-
heid en ook over mezelf. Het ouder worden 
is natuurlijk ook een grote verandering: je 
buigt als het ware een beetje terug. Ik denk 
veel aan vroeger en droom daar ook over. 
De kring waarin ik leef wordt kleiner. Veel 
mensen die ik gekend heb zijn al gestorven. 
Ik denk dat er niks is na de dood. Maar 
iedereen denkt daar natuurlijk anders over. 
Ik gun mensen die denken dat er wel iets is 
dat ze steun hebben aan die gedachte. Ze-
ker als ze een zwaar lot te dragen hebben.

Mijn volgende vraag was om iets over 
Pinksteren te vertellen. “Ik heb ooit mensen 
bevestigd (gedoopt of belijdenis gedaan) 
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Interview
in een dienst op pinksterdag. 
Er was een meisje uit Friesland 
bij en een man die oude talen 
studeerde en een man die 
weer een ander taal sprak. Ik 
ben dat verder even vergeten. 
Ik heb hen het pinksterverhaal 
in hun eigen taal laten voor-
dragen. Ik vond het mooi de 
mensen in de kerk te laten er-
varen dat het Woord door alle 
talen heen klinkt en verstaan 
kan worden door iedereen!”

Op mijn vraag aan Annegien 
hoe ze terugkijkt op haar 
leven en werk, vertelt ze mij 
dat ze een heel rijk en vol 
leven heeft gehad en dat ze 
daar heel dankbaar voor is. 
Ze schenkt ook nog iets aan 
de wereld: rond 4 mei vertelt 
ze aan kinderen op scholen 
over de oorlog en over haar 
vader. De kinderen hangen 
dan aan haar lippen. Een 
jongetje vroeg eens aan 
haar hoe het kwam dat 
ze zich alles nog zo goed 
herinnert. Ze zei dat dat 
kwam omdat dat alles zo’n 
geweldige indruk op haar 
gemaakt heeft. “Dan zit het 
in je hart,” gaf het jongetje als 
antwoord. Een andere jongen 
vertelde dat hij elk jaar een 
roos legt bij het herinnerings-
monument. Zijn opa was bij 
de marine geweest en hij 

heeft het gevoel dat hij 
dit gebaar móet maken. 
Volgens Annegien weten 
de kinderen heel goed 
waar het over gaat: “Dat 
we moeten proberen om 
elkaar te begrijpen, ons 
met elkaar te verzoenen 
en elkaar te vergeven”.

Op mijn vraag hoe ze 
denkt over de toekomst 
van de kerk en wat zij voor 
haar wenst: “Ik denk dat 
de kerk in haar huidige 
vorm niet zal blijven be-
staan. Wat ik wel hoop is 
dat het Evangelie en het 
gedachtengoed van Jezus 
altijd doorgegeven zal 
worden. Als redding voor 
de wereld.”

  Els Rotte



D
e stelling

eg jij maar u tegen mij.’ Velen 
zullen het vast wel eens hebben 
horen zeggen. Zoals bij twee 
mensen die een conflict krijgen 

en dan hun aanvankelijke vertrouwelijk-
heid opeens inruilen voor verbale afstand 
en daardoor een machtsverhouding. Met 
‘zeg jij maar u tegen mij’ zet je iemand op 
afstand. Nu reageren mensen soms ook 
geïrriteerd als onbekenden jijen en jouen. Zo 
van: ‘ken ik jou, heb ik wat van je aan’, of 
‘toon jij eerst maar eens even wat respect’. 
Ik denk dat iemand zich niet vanzelfspre-
kend gerespecteerd voelt als er u gezegd 
wordt. Regelmatig hoor ik op de nieuws-
radio NPO1 discussies over u-zeggen. Er 
wordt dan omstandig uitgelegd dat, hoewel 
presentator en geïnterviewde elkaar goed 
kennen, ze voor de luisteraars tegen elkaar 
toch u zeggen. Of omgekeerd natuurlijk. 

We hadden er tijdens een redactieverga-
dering van de VrijSpraak een heel dispuut 
over. Wellicht een beetje provocerend zei 
ik dat ik eigenlijk nooit u zeg; dat ik daar in 
mijn twintiger jaren al mee gestopt was. Er 
was ook nooit aanleiding voor. Ik werkte in 
de Zaanstreek bij de Sociale dienst en daar 
werd door niemand u gezegd, niet door 
cliënten, niet door gemeentelijke politici. 
Ook in mijn latere ambtelijke contacten met 
landelijke politici was dit geen gebruik. In 
mijn laatste baan bij de ABNAMRO was het, 
ondanks de hiërarchische structuur van het 
bedrijf, ook geen usance (usance, hé, ook 
een u-woord). Ik heb ook nog zeven jaar 
een internationale functie gehad en daar 
was de voertaal meestal Engels met maar 
één enkele aanduiding van de ander: you. 

Dat bevestigde mij in mijn volhardend jij-zeggen. 
Ik zeg eigenlijk alleen u, als het functioneel is zoals: 
‘meneer de kantonrechter of mevrouw de staats-
raad, kunt u...’,.

Een collega-redactielid was het helemaal niet 
met me eens. Zij, lerares, noemde als voorbeeld 
haar contacten met ouders van kinderen tijdens 
de tienminutengesprekken. Het gebruik van u, 
vond ze, is daar gewenst om de noodzakelijke af-
stand te bewaren. Het u-woord is dan nodig, be-
grijp ik, omdat anders het respect verdwijnt. Maar 
ja, respect heeft toch niet zoveel te maken met u 
of met jijen of jouen? Respect krijg je, verdien je, 
of je verdient het niet. Ik denk dat mijn collega-re-
dactielid veel respect afdwingt alleen al door de 
persoon die ze is. Afstand bewaren heeft in mijn 
hoofd toch vaak te maken met angst om de grip 
op iets kwijt te raken. En angst, daar staat onze 
hele samenleving bol van en daar helpt echt 
geen u tegen.

Ik vraag me af hoe ze dat in de Angelsaksische 
landen doen. Hoe zit ’t dáár met respect, als je 
niks anders dan ‘you’ kunt zeggen? Bij mij blijft 
steeds de vraag terugkomen wat dat is met u of 
met titels. Zo zie ik mezelf echt geen ‘Uwe Heilig-
heid’ zeggen tegen de paus, of ‘Majesteit’ tegen 
onze koning. Is dit allemaal terug te voeren op 
mijn steile Friese voorouders die alleen maar het 
hoofd bogen voor God?

Nou ja, ik kan dat allemaal wel vinden, 
maar wat vind Jij hier nou van, van mijn 
ontboezemingen hierboven? Is het al-
lemaal Friese halsstarrigheid of heb ik 
toch een punt? Ik en Jij is tenslotte ons 
jaarthema.

Pieter Postma

Zeg jij maar u tegen mij

‘Z
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Brandend Braambos

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning (1806-61) 



Actualiteit
oltooid leven is een actueel onder-
werp, maar wat bedoelen mensen 
als ze zeggen dat ze hun leven als 
voltooid beschouwen? Welke erva-
ringswereld gaat er schuil achter deze 

woorden? Naar deze vragen heb ik in de afge-
lopen jaren promotieonderzoek gedaan.

Tijdens mijn onderzoek interviewde ik onder 
andere mevrouw de Beaufort (fictieve naam). 
Ze was 99 toen ik haar opzocht. Als ik bij haar 
binnenkom, valt het me op hoe statig ze erbij 
zit. Ze draagt een dieproze jasje, afgezet met 
blauw-gouden biezen en goudkleurige kno-
pen, gecombineerd met een blauwe plooirok. 
Haar kapsel is stijlvol geföhnd. Ook haar woon-
kamer is met een bepaalde allure ingericht 
die ik van een gemiddeld verzorgingshuis niet 
gewend ben, maar dat blijkt niet zo vreemd: 
gedurende haar werkend leven is mevrouw 
interieurstof-ontwerpster geweest.

Voordat we beginnen wil ze graag zelf koffe  
zetten. Ik laat haar begaan terwijl ik de neiging 
moet onderdrukken om te hulp te schieten. Met 
trillende handen pakt ze de kopjes uit een 
keukenkastje. Ze rinkelen op hun schotels. Het 
gaat moeizaam, maar ze staat erop het zelf te 
doen. Na enige tijd verzucht ze: “Helaas moet 
ik u vragen om…” Ik loop naar haar toe. “Dank 
u wel. Ik zou het zo graag willen, maar ik kan 
het haast niet.”

Het trof me. Eigenlijk was het interview één 
grote opsomming van verlieservaringen. Ze kan 
zoveel niet meer. Ze kan zelf de krant nauwelijks 
meer lezen. Ze kan eigenlijk ook niet naar de 
voorleesmorgen waar de krant door een vrijwil-
liger wordt voorgelezen, omdat ze daar dan 

met z’n veertienen zitten. Hoewel ze dat gezellig 
vindt, is het ook veel te druk voor haar. Ze kan 
niet meer naar buiten. Ze kan niet meer reizen. 
Dus ook niet meer op bezoek bij haar kinderen, 
die in Italië wonen. Naar de stad gaan om te 
winkelen lukt niet meer. Het lukt zelfs niet meer 
om boodschappen te doen. Tijdens ons gesprek 
zucht ze regelmatig: “Dit is toch geen leven 
meer? Ik mis alles.”

Aan de hand van afzonderlijke, individuele 
ervaringen van mensen zoals mevrouw De 
Beaufort ben ik op zoek gegaan naar het 
gemeenschappelijke in alle verhalen: wat is de 
rode draad in de ervaringen van al deze ver-
schillende mensen? Wat maakt voltooid leven 
tot voltooid leven? Mijn onderzoek heeft laten 
zien dat de essentie van het fenomeen ‘voltooid 
leven’ kan worden omschreven als een kluwen 
van onvermogen en onwil om nog langer ver-

V
Voltooid leven
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Actualiteit
binding te maken met het leven. De volgende 
vijf thema’s speelden – in meer of mindere 
mate – in alle verhalen een rol:

1.  Een diep gevoel van existentiële een-  
     zaamheid
2.  Het gevoel er niet meer toe te doen
3.  Een groeiend onvermogen tot zelfex-  
     pressie
4.  Geestelijke en lichamelijke moeheid van   
     het leven
5.  Een diepe afkeer ten aanzien van af-  
     hankelijkheid

Even terug naar mevrouw de Beaufort. Zij 
voelde zich in heel veel opzichten niet gehol-
pen en gehoord. Maar er was een lichtpuntje. 
Ze vertelt: “Ik heb een nonnetje, die doet al 
tien jaar mijn was en mijn boodschappen. 
Ze heeft me ook geholpen met verhuizen. Ik 
heb veel steun aan haar. Elke zondagavond – 
voordat ze komt – belt ze. En als ik de telefoon 
opneem, vraagt ze altijd als eerste: ‘Hoe is 
het? Vertel het maar.’ Pas daarna geef ik mijn 
boodschappen door. Dat is heel fijn. ‘t Geeft 
toch een beetje steun. En als ik heel veel pijn 
heb, of ik heb iets anders, dan kan ik het haar 
zeggen. Ze biedt een luisterend oor.”
Uit mijn onderzoek blijkt dat veel naasten 
het lastig te vinden om het uit te houden bij 
de ambivalente en soms sombere verhalen. 
Regelmatig vertelden ouderen dat zij zich niet 
gehoord voelden als zij iets wilden delen over 
hun worsteling met het leven. Sterker nog, de 
ervaring was vaak dat naasten dan beginnen 
over het ‘mooie uitzicht vanuit hun woonka-
mer’ of ‘de lieve kleinkinderen’ die zaterdag 
weer langs komen.
Er wordt gereageerd, in plaats van geluis-

terd. Maar daarmee wordt ook iets wegge-
maakt. Werkelijk luisteren naar het verdriet 
van de ander en je ermee verbinden vraagt 
een bepaalde weerbaarheid. Het doet een 
beroep op onze eigen kwetsbaarheid. Kun je 
het uithouden bij het geworstel van de ander, 
en bij je eigen ongemak van niet-weten, in 
een poging de ander te begrijpen en mee te 
voelen? Pas wanneer luisteren om te reage-
ren, verandert in luisteren in een poging om te 
begrijpen, ontstaat er ruimte voor contact en 
verbinding.

Els van Wijngaarden

Dit is een verkorte versie van mijn lezing bij de 
Federatie Gouda op 7 mei 2018, gebaseerd 
op mijn boek Voltooid Leven, over leven en 
willen sterven (2016).
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Met Pinksteren denk ik vaak aan 
de theoloog en predikant John 
Wesley, een fascinerend figuur uit 
de kerkgeschiedenis. Deze 18e-
eeuwse Engelsman was Armini-

aan, een gedreven, gevoelige man met een 
ijzeren discipline. Beroemd geworden door zijn 
eigen bekering die hij omschreef als: ‘I felt my 
heart strangely warmed at a quarter to nine.’

Met deze woorden begon ds. Kim Magnée-de 
Berg haar Pinksterpreek in 2017.

Nauwkeurig wist Wesley het moment aan te 
geven waarop hij zich geraakt voelde door de 
Geest; een ervaring die hem de rest van zijn 
leven heeft gedragen. Geen twijfel meer, maar 
een diep geloof sinds dat ene bekeringsmo-
ment. Hij beschrijft zijn Godservaring als een te-
dere blikseminslag. Fascinerend, onbegrijpelijk, 
en zelfs jaloersmakend, zo’n moment waardoor 
je nooit meer twijfelt. Maar voor de meesten 
van ons is het geloof veel minder grijpbaar dan 
voor John Wesley, die exact het tijdstip waarop 
de Heilige Geest in zijn leven inbrak aan wist te 
wijzen. 

De bijbelse mens dacht overigens bij het woord 
geest niet aan een geestelijk wezen in hogere 
sferen, maar aan een kracht, een beweging in 
jezelf, een gedrevenheid die bezielt, inspireert 
en voortstuwt. Het zijn ervaringen die zich niet 
lenen voor concrete beschrijvingen. Je ziet de 
gevolgen ervan, maar wat daarachter ligt laat 
zich niet in woorden vatten. Probeer maar eens 
te beschrijven waar het gevoel van verliefdheid 
vandaan komt, of hoe inspiratie bij kunstenaars 
werkt, of waardoor boosheid omgezet wordt in 
actie. Dat kun je eigenlijk alleen maar op beel-

dende, poëtische of symbolische manier 
doen.
Dat geldt ook voor Lucas als hij schrijft over 
de gebeurtenissen in Jeruzalem. Zijn Pink-
sterverhaal is als een beeldroman: je ziet 
een raam dat openwaait door de wind, 
met vlammen op de hoofden van de 
leerlingen en verbazing op het gezicht van 
de omstanders. Het zijn plaatjes waarbij wij 
ons kunnen voorstellen hoe dat kwetsbare 

groepje volgelingen boven zichzelf wordt uitgetild 
en iets in gang zet dat veel groter is dan ze konden 
bevatten. Wat begint als een individueel geestelijk 
proces wordt tot een beweging die de wereld zal 
veranderen. En precies dat, die weg die van bin-
nen begint en dan buiten iets in gang zet, wordt 
door Lucas beschreven als een gebeurtenis van 
toen en als een opdracht voor nu.

Het was ds. Magnée nooit zo opgevallen, maar in 
die eerste twee hoofdstukken van het Bijbelboek 
Handelingen zit een beweging van binnen naar 
buiten. Eerst verblijven de leerlingen in dat boven-
zaaltje van een huis in Jeruzalem; in zichzelf ge-
keerd, met gelijkgestemden. Maar dan wordt dat 
handjevol volgelingen door de bezielende kracht 
van de geest aangewakkerd om naar buiten te 
treden. Van de binnenkamer naar de buitenwe-
reld.

Pinksteren wordt wel het geboortefeest van de 
kerk genoemd. Maar als we goed lezen worden 
we juist de kerk uitgeblazen, de wereld in. Net als 
Jezus, buiten de eigen kring, met nieuwe bevlo-
genheid zoeken naar plekken waar je iets kunt 
betekenen voor een ander.

Haar trof die foto van de Engelse kapper Joshua 
Coombes, die al twee jaar lang met regelmaat 

M
Om kwart voor negen
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Preek
op straat dak- en thuislozen aanbiedt gratis 
hun haar te knippen. Zelf zegt hij dat het gaat 
om aandacht en om het gevoel dat mensen 
van binnen krijgen wanneer ze er van buiten 
verzorgder uitzien. Soms geeft dat net de moed 
om te gaan solliciteren of geeft het iemand wat 
zelfvertrouwen terug en het geloof niet zoveel 
anders te zijn dan anderen die het beter getrof-
fen hebben. Maar, zei de kapper, het gaat niet 
zozeer om wat je voor iemand doet, maar om 
wat zo’n moment van aandacht en verbonden-
heid voor iemand kan betekenen. Zijn initiatief 
is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde 
beweging met de hashtag #DoSomethingFor-
Nothing. Geef iets van jezelf, deel je leven. 

Onwillekeurig gaan de gedachten van Kim 
Magnée uit naar Jezus, de mens die zijn leven 
deelde en gaf voor anderen. Als we in zijn spoor 
kerk willen zijn, dan gaat de weg inderdaad al-
tijd naar buiten. Met de kerk op de achtergrond 
en de concretisering van de christelijke bood-
schap op de voorgrond is het de geest die ons 
naar buiten wenkt, ons zijn adem inblaast, als 
bron van compassie en als de hartslag van onze 
inspiratie. Geven en ontvangen in voortdurende 
wisselwerking. Als wij kunnen geven én kunnen 
ontvangen, dan is de wereld in balans, dan 
waait de Geest in de harten van mensen en 
worden muren afgebroken en komen mensen 
naar buiten, buiten hun veilige en heilige huis-
jes. Beschouwen we Pinksteren als het feest van 
de wereld waarbij we God tevoorschijn mogen 
roepen voor elkaar en voor onszelf, dan worden 
we bij de gebaande paden vandaan gelokt en 
gaan we iets doen wat niemand verwacht.

Gek eigenlijk dat de kerk in de westerse wereld 
zo’n keurig instituut is geworden, terwijl Jezus zelf 

toch heel veel uit de pas liep en met hem ook 
de vroege kerk. Ds. Kim Magnée zegt dat ze niet 
alleen met een kritische blik naar de kerk kijkt, 
maar dat ze er zich ook diep verbonden mee 
voelt; dat ze gelooft in de functie en de kracht 
van de kerk als een oplaadplaats. Haar ideaal is 
dat de kerk een plek is waar we tot onszelf kun-
nen komen, waar liturgie, muziek, en woorden 
ons kunnen doen ervaren dat het goed is dat we 
er zijn en waar we vervolgens weer de moed en 
het verlangen krijgen om de wereld in te gaan, 
elkaar te zoeken en elkaar te verstaan.

Ds. Magnée gelooft niet dat de volgelingen en 
de toehoorders op die morgen, waarover Hande-
lingen spreekt, opeens in een soort Esperanto met 
elkaar konden spreken. Het gaat er meer om dat 
mensen vanuit verschillende culturen en talen 
elkaar kunnen aanvoelen en communiceren van-
uit eenzelfde spiritualiteit. Die innerlijke bevlogen-
heid van de eerste leerlingen vindt een weg naar 
buiten en vervolgens weer naar binnen naar het 
hart van de mensen. Zo’n bevlogenheid mogen 
we gerust het woord van God of van de heilige 
Geest noemen. Dat zijn grote woorden, maar het 
gaat erom dat je geraakt en geïnspireerd kun-
nen worden door iets onbenoembaars dat groter 
is dan onszelf. Inderdaad alsof ons hart opeens 
onverwachts wonderlijk verwarmd wordt. Om 
daardoor verbindingen te kunnen leg-
gen met anderen, met onszelf en met de 
Eeuwige, die ons telkens de geestkracht 
geeft om iets bijzonders te maken van dit 
kostbare leven.

Amen, zei ds. Kim Magnée-de Berg

Bewerkt door Pieter Postma

17



Verslag
p 20 februari 2018 hield rabbijn Clary 
Rooda voor de Federatie Gouda 
een lezing in het kader van duur-
zaamheid. Hieronder volgt een 
verslag van deze lezing.

Het woord kasjroet beschrijft het stelsel van spijs-
wetten in het jodendom. Eco-kasjroet gaat over 
een ecologische benadering van de spijswetten 
waarbij principes als duurzaamheid, fair trade 
en dierenwelzijn een rol spelen. In de lezing ging 
het over Bijbelteksten en commentaren uit de 
Talmoed hierop. Mevrouw Rooda studeerde 
daarop af in 2014. [Haar scriptie is geschreven in 
het Engels omdat ze het meeste overleg pleeg-
de met de Amerikaanse liberale congregatie 
van Joden.]

De basis van onderzoek is de Thora. De Tho-
rateksten worden becommentarieerd in de 
Talmoed. Van oorsprong was dit de monde-
linge leer over de uitleg van de Thora, die 
nu in dikke boeken is vastgelegd. De laatste 
teksten dateren uit de 5e en 6e eeuw.

Deze lezing ging over een tekst over duur-
zaamheid. In Deuteronomium 20:19-20 staat: 
Als u een stad langdurig moet belegeren, 
mag u haar boomgaarden niet vernietigen. 
Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, 
want u moet er zelf van eten en bovendien: is 
een boom soms een mens, dat u tegen hem 
moet strijden? Alleen de bomen waarvan u 
weet dat ze geen vruchten geven, mag u 
vernietigen of omhakken om ze te gebruiken 
voor de belegering van de stad waarmee u 
in oorlog bent. Hierbij haalde rabbijn Rooda 
teksten aan uit de Talmoed, latere en heden-
daagse rabbijnse commentaren. De oudste 
was uit de Babylonische Talmoed, de jongste 
van tien jaar geleden. Voorzien in je levens-
onderhoud, het redden van een mens of dier 
gaat boven de wet volgens de Talmoed. De 
geleerde Maimonides gaat zelfs zover dat 
het niet alleen voor bomen geldt: Integen-
deel, iedereen die gebruiksartikelen breekt, 
kleding scheurt, gebouwen vernielt, een bron 
dichtmaakt of met opzet voedsel vernietigt, 
overtreedt de opdracht ‘Vernietig niet’.

Na de pauze ging het over fair trade. De 
werkwijze was hetzelfde. We begonnen bij 
de brontekst uit Leviticus 19:13: Benadeel 
je naaste niet en beroof hem niet; laat het 
loon van een dagloner niet ’s nachts bij 
je overblijven tot de volgende morgen. En 

O
Laat de bijl rusten
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Deuteronomium 24:14-15. Rabbijn Rooda 
wees erop dat in Leviticus twee werkwoorden 
staan: benadeel en beroof. Dat wordt ons 
aangerekend als twee zonden. In een com -                                                                                                                                 
mentaar uit de Babylonische Talmoed wordt 
gesproken over het stelen van graan. Daar 
wordt brood van gebakken. De jood zegt 
voor zijn eten een dankzegging, een b’racha. 
Dat is nog erger want dat is blasfemie. Een 
zegen over gestolen graan. Gestolen goed 
is niet kosjer. We kregen uitleg over kosjer. In 
orthodoxe kring gaat het zuiver om van begin 
tot eind slacht onder rabbinaal toezicht, het 
niet eten van bijvoorbeeld een luis op de sla. 
In liberale kring kijkt men meer naar het hele 
traject van voeding van het dier, verzorging, 
geen extra antibiotica enzovoort. Dat is be-
langrijker dan de slacht. Ieder moet daar voor 
zichzelf keuzes in maken.

De tekst zegt ook iets over erbarmelijke om-
standigheden waaronder kleding wordt ge-
maakt. Er ontstond een geanimeerde discus-
sie. Het was een boeiend inkijkje in de manier 
waarop men in het jodendom omgaat met 
teksten. De rabbijn vindt dat ze als het om de 
dagelijkse praktijk gaat dichter bij de islam 
staan met zijn wetten dan bij het christendom. 

     Elma de Bock

Winter was bijna gestopt en Lente werkte 
hard om het gemiddelde van alles wat 
ons goed doet weer omhoog te brengen; 
ijzige kou en natte schemering maakten 
plaats voor ontwakend licht en verkwik-
kende warmte. Op een van die eerste 
mooie avonden die een goede lente soms 
zomaar kan oprispen liepen we nog even 
door het dorp. Richting dijk geurde de ri-
vier naar iets onbestemds zoetigs en bij de 
veerstoep zagen we het water er zo mooi  
vredig bij liggen dat we de term 
‘doodtij’  nu op een hele andere manier 
zouden uitleggen. 

Op een zucht wind kregen we de geluiden 
mee van om ons heen. Ergens was een 
vrolijk feest bezig, tinkelend glas en gelach 
van blije mensen droeg ver over het water. 
Vlak achter ons mengde het zich met or-
gelspel. De ramen van de Dorpskerk ston-
den open en het concert ontsnapte van 
tussen de dikke muren.  Een mooi dorp . 

           Jan Veldhoen

Een mooi dorp



Interview
an kinderen van mijn klas heb ik ge-
vraagd waar ze blij van worden.

Ik word blij van stoeien en spelen. 
Dan ga ik bijvoorbeeld met een 

vriend voetballen. Als ik op mijn stuntstep kan 
dan wil ik graag naar de skatebaan. Soms mag 
dat wel en dan gaan we stunts proberen. Als 
dan een moeilijke stunt lukt ben ik echt blij. Bui-
ten spelen met mijn vrienden, dat wil iedereen 
wel.

Ik word blij van God, omdat ik er in geloof. Dan 
hoor ik het paasverhaal weer, dat vind ik leuk. 
Overal waar ik ben is de Here God ook. Als ik 
denk dat ik alleen ben, dan ben ik niet alleen.

Ik wil graag tv kijken en op mijn laptop. Dan 
ben ik blij als dat mag. Dan ga ik bijvoorbeeld 
filmpjes kijken of gamen. Als ik lekker naar huis 
ga en op mijn telefoon filmpjes ga kijken of op 
Youtube. Ik ben heel blij als ik eindelijk een keer 
op mijn PlayStation kan, want hij is kapot. En dat 
ik op mijn PlayStation Fortnite speel of Rocket 
Leage. Dan wil ik graag een PlayStation 4 ko-
pen. Dat zou leuk zijn als dat kan.

Ik ben blij als ik mijn vader mag hel-
pen als hij de auto maakt. Dan gaan 
we een oude auto opnieuw maken. 
En ik ben blij als ik met mijn robot 
speel. En ik als er een feestje is met 
heel veel lekker eten.

Ik heb thuis een knutselkelder. Daar 
heb ik oude computers. Die haal 
ik uit elkaar. En dan verzamel ik de 
onderdelen. Dan ga ik daar wat 
mee doen, bijvoorbeeld los in elkaar 

zetten. Dan ga ik kijken of hij weer goed in 
elkaar zit en dan bouw ik hem terug, zodat hij 
het weer doet. Het mooiste vind ik het dan als 
de ventilatoren het weer doen. Die kun je ook 
apart laten werken. Of ik geef de onderdelen 
aan mijn neef, want die heeft een computer-
bedrijf. Als ik mij niet zo prettig voel, dan ga ik 
in mijn knutselkelder en dan word ik weer blij. 

Ik word blij als ik eindelijk een piwi heb, dat 
is een soort minibike. Volgens mij gaan ik en 
mijn vader er één kopen. Ik ben er voor aan 
het sparen. Ik heb €200,-. Mijn oom heeft hem 
voor €800,- gekocht. Ik ga denk ik klusjes doen 
en daar geld voor vragen. Anders maak ik er 
weer een rommeltje van. Ik zeg: meneer kan ik 
wat klusjes doen en dan wat geld krijgen? En 
dan zegt hij: ja hoor. Ik bel dan gewoon ergens 
aan. En als ik het dan heb gedaan dan zegt 
hij: hier krijg je geen geld voor. Dan heeft hij 
geen respect. Dan maak ik er een rommeltje 
van en kan hij het lekker zelf opruimen.

Waar word jij nou blij van?

A
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Interview
Respect, hoe doe je dat?

Als je respect hebt, dan ben je gewoon lief 
tegen je ouders. Ik ben de jongste en heb 
broers en zussen; daar geef ik respect aan. 
Ik vraag aan mijn zus: “Kan je wat doen voor 
me?” En dan zegt ze vaak ja. Tegen oude-
ren moet je wel u zeggen, maar sommige 
kinderen moeten het altijd en sommigen niet 
tegen hun opa en oma. Je kan ook nog zeg-
gen: “Mag ik alstublieft een snoepje van je?”. 
Tegen je oma zeg je: “Mag ik alstublieft wat 
drinken?” Je moet het niet asociaal vragen. 
Als iemand een cadeautje krijgt is het eerlijk 
als iemand anders het ook krijgt. Dan heb 
je respect voor alle kinderen. Maar niet als 
iemand jarig is, dan krijgt die alle cadeautjes. 
Maar als ik bij mijn oma ben krijg ik wel een 
cadeautje. Als je iets krijgt dan zeg je niet: 
‘Dat wil ik niet,” maar: “O, dank je wel en hé 
leuk.”
   Jannet Hendriks
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Hoi collega´s,

Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar 
ik werd wel wàrm van het zien van "ons" 
nieuwe nummer VrijSpraak...
Al dat rood helpt daar natuurlijk ook 
goed bij!
Verwónderd ben ik ook. Elke keer weer 
opnieuw trouwens. Dat je dan twee keer 
met elkaar overlegt over een idee en dat 
"proeft "met elkaar en er beelden bij 
zoekt.
En dat het er dan ineens is.
Nou ja, na enig werk van velen natuurlijk.
Ik vind het net als nu in de natuur.
Je weet dat de lente komt, er is, en dan 
kijk je naar buiten en denkt: "Ik heb  
even niet goed opgelet, wanneer is dat 
tevoorschijn gekomen?"....
Zou dat de Geest zijn?...

Groetjes,
    Els Rotte



Kunst en cultuur 
ij het pinksterverhaal moet ik altijd aan 
het verhaal van de toren van Babel den-
ken. Het wordt prachtig verbeeld in het 
schilderij van Pieter Bruegel, dat te zien is 

in museum Boijmans van Beuningen.

Bruegel wordt beschouwd als een kunstschilder 
van de noordelijke renaissance. Hij plaatste de 
toren in de tijd en op de plaats van toen: Vlaan-
deren in de late middeleeuwen. Bruegel kende 
de groei en weelde van Antwerpen, de taal-
verschillen en de vervreemding. De ene han-
delsman was de andere niet. Op onnavolgbare 
wijze heeft hij het werk aan de immense toren, 
teken van tegenspraak, vastgelegd. Het schilderij 
van Bruegel is een meesterwerk 
vanwege de vele details. Zij 
geven een duidelijk beeld van 
het leven van toen, inclusief de 
tegenstellingen tussen rijk en 
arm, tussen fictie en werkelijk-
heid, tussen hoop en wanhoop.

Bruegel heeft het Colosseum 
van het oude Rome als inspira-
tiebron gebruikt. De voorstelling 
wordt beheerst door de geweldi-
ge monumentale toren die bijna 
beeldvullend is. Daartegenover 
staat de minuscule gedetail-
leerde registratie van menselijke 
bedrijvigheid, als mieren rond 
een mierenhoop. Opvallend is 
ook het subtiele kleurgebruik. In 
het bovenste gedeelte van de 
toren is de baksteen nog helder 
rood, terwijl in de lagere etages 
de baksteen al verweerd is. Een 
opvallend kleuraccent is ook het 

witte deel van de toren waar de kalk omhoog 
gehesen wordt. Het vlakke landschap waarin 
Bruegel de toren plaatst is typisch voor de 
Nederlanden. Hij plaatst zelfs een trapgevel 
op een van de wachterstorens.

Het werk is meer dan alleen een uitbeelding 
van het Bijbelverhaal. In de 15e en 16e eeuw 
werd het onderwerp vooral gekozen als sym-
bool van de ‘verkeerde wereld’, de zelfover-
schatting en incompetentie van de mens. Dit 
is typerend voor de dubbelzinnigheid die in 
Bruegels werk te vinden is, als hij gebruikmaak-
te van Bijbelse thema’s.
    Jannet Hendriks

B
De toren van Babel
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De komende maanden Agenda
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Mei 2018

Zo 27  10.30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg

Juni 2018

Zo 10  10.30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 24  10.30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg

Juli 2018

Zo 8  10.30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 22  10.30 uur  Dr. E. H. Cossee

Augustus 2018

Zo 5  10.30 uur  Mw. Janneke Leerink

Zo 19  10.30 uur Mw. Liny Bosland    

Eerst komt het wachten

Eerst komt het wachten, het verheugen,
leunend tegen lage muurtjes,

dan komt het voorgevoel van
hoe-nu-verder

daarna het hoe-nu-verder zelf.

Judith Herzberg
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