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Met open mond zit hij te kijken. En te luisteren. Terwijl 
iedereen de kerk binnenkomt en gaat zitten, blijft hij 
bij de plek waar de klanken vandaan komen. Terwijl de 
tonen elkaar sneller opvolgen probeert hij dichterbij te 
komen. Maar hij lijkt als verstijfd. De klanken zwellen 
aan. Het lijkt wel of het de eerste keer is dat hij het 
hoort. In ieder geval heeft hij een blik van ongeloof, 
verwondering, verbazing. Aanbidding misschien wel.

Hij zit heel dichtbij, zodat hij alles goed kan zien en 
goed kan horen. Bij elke toon zoekt zijn blik één van 
de pijpen om te kijken waar het geluid vandaan komt. 
En waar het geluid heengaat. Zoekend en vragend. 
Helemaal opgaand in het geluid van het orgel. Je ziet 
de organist wat ongemakkelijk kijken. Dat is hij niet 
gewend. De rol van een organist is bescheiden, dienend. 
Zeker hij. Niet gewend aan fans. Inmiddels zit de 
jongen op de grond naast het orgel als de klanken 
verstommen.

Tijdens het praten is de jongen wat ongeduldig. Hij 
drentelt wat door het gangpad, maar houdt zijn blik 
strak op de matzilvere glinstering van de orgelpijpen. 
Bij de eerste klanken zit hij weer vooraan. Tijdens het 
voorspel valt zijn mond steeds verder open en zit hij stil, 
steeds stiller. De enige beweging is die van zijn hoofd 
terwijl hij zoekt waar de tonen vandaan komen en heen-
gaan, tot hij met zijn hoofd in zijn nek de nok van de 
kerk tegenkomt.

Als de eerste kerkgangers invallen en beginnen te 
zingen verandert zijn blik. Hij lijkt gestoord te worden 
en kijkt om zich heen. Probeert te focussen, maar het 
lukt niet meer. Hij kruipt nog iets dichterbij tot hij bijna 
tegen het orgel aan zit. De magie lijkt weg. Verstoord 
en geërgerd lijkt hij het op te geven. Hij kijkt boos om 
zich heen en komt mijn kant op. Inmiddels zingt de hele 
kerk uit volle borst het aangegeven lied. Een verslagen 
jongetje komt naast me zitten. ‘Waarom zingt iedereen 
zo hard door die grote piano heen? Dat is toch niet leuk 
voor die meneer?’

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl
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Dat gebeurde in de tuin bij molen De Onderneming. 
Voor het publiek waren stropakken neergelegd, gemaakt 
van het stro van het winterharde graan dat in Witmarsum 
is geteeld en waarmee het brood gebakken is: 
Turkey Red Wheat.* 

De uitnodiging hintte al op de betekenis van de gebeur-
tenis: ‘Menno’s bôle komt thús’ (Menno’s brood komt 
thuis). Het zaaigoed voor het brood was afkomstig van
in Ohio geteeld graan. En dat graan was weer afkomstig 
van zaden die Mennonieten in de 19e eeuw uit (de) 
Oekraïne hadden meegenomen. 

Menno de Vries vertelde over de teelt van het graan. Het 
wordt veel hoger dan de soorten die we kennen en is heel 
veerkrachtig. Na een storm met slagregens afgelopen 
zomer was het platgeslagen, maar richtte het zich weer 
op. Vervolgens legde molenaar Christa Bruggenkamp van 

De Onderneming uit welke uitdagingen er bij de ver-
werking kwamen kijken. Het begon al bij het malen, want 
de korrels zijn heel klein.

Als graan geoogst is wordt het getest. Het zetmeelgehalte 
van het Turkey Red Wheat bleek laag te zijn en het 
eiwitgehalte hoog. Daardoor was ook het bakproces een 
uitdaging. Eerst moest gezocht worden naar het beste 
mengsel voor het deeg. Daarna wees de praktijk uit dat 
het rijzen en bakken een aaneengesloten proces moest 
zijn. 
En dan: het resultaat is brood met een unieke smaak en 
voedingswaarde! Iedereen liet zich het brood dan ook 
goed smaken.

* Zie Doopsgezind NL 
juli | augustus 2019, 
p. 4 e.v.

Meer informatie 
op Facebook: 
Mevrouw de Molenaar

Onder grote belangstelling 
sneed Henk Stenvers op 
zaterdag 16 november in Witmarsum 
het eerste Mennobrood aan. 

Turkey Red Wheat

Eerste Mennobrood!

tekst Flora Visser – foto’s Truida Sluiman

uitgelicht

vooraf



‘ Toen ik heel jong was zat ik eens met mijn familie 
 aan het kerstdiner. Op de één of andere manier 
 kregen we het over de zielen van overleden mensen 
 die naar de hemel gingen.
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  Ik begreep niet hoe die zielen daar kwamen, 
  daar verwonderde ik me over. Het was de tijd van 
de eerste raketten naar de maan, en opeens meende ik te 
begrijpen dat de zielen naar de hemel werden afgevuurd, 
wat uiteraard tot de nodige hilariteit aan tafel leidde. 
Verwondering leidt niet altijd meteen tot het juiste 
antwoord...’

Marjan Scharloo is ruim achttien jaar directeur van het 
Museum van de Verwondering, zoals het Teylers Museum 
in Haarlem zich sinds een aantal jaren noemt. 
‘Verwondering, daar begint het altijd mee. Verwondering 
is het moment dat je je verbaast over iets wat je ziet of 
hoort. Het is het moment dat je wilt onderzoeken en 
begrijpen, het moment dat je de waaróm-vraag stelt.

‘Verwondering ligt besloten in alle collecties van het 
museum. De voorwerpen in dit huis werden gebruikt om 
de wereld te onderzoeken en de kunst te verbeteren. 
Daarom zijn we een museum waar je je kunt verwonderen 
en waar je de geschiedenis van verwondering kunt zien. 
Een plek waar je kunt aanschouwen waar anderen zich 
over verwonderd hebben en wat hen heeft aangezet tot 
het verleggen van grenzen en het doen van ontdekkingen. 
Je hoeft niet alles te snappen, maar je kunt je op zijn 
minst verwonderen over de schoonheid van de objecten, 
of over wat die objecten vertegenwoordigen.’

Historisch
‘Ik heb me nooit afgevraagd waarom niet alle musea zich 
‘museum van de verwondering’ noemen, want eigenlijk 
zijn wij dat bij uitstek. Omdat we ons niet alleen focussen 
op objecten waar je je over kunt verwonderen, maar 
omdat hier ook de historische dimensie aanwezig is. 
Hier gebeurde het allemaal!

‘Verwondering is zo ongelooflijk belangrijk. Als er geen 
verwondering zou zijn, waar zouden we dan gebleven 
zijn? Dan banjerden we nog steeds door de natuur met 
knotsen over onze schouder. Het woord is echt een term 
uit de achttiende eeuw, uit de Verlichting. Men zocht naar 
verklaringen voor van alles en nog wat, en zo werden de 
meest fascinerende uitvindingen gedaan. Afbrandende 
kerktorens leidden tot de uitvinding van de bliksem-
afleider door Benjamin Franklin. Tegelijkertijd was dat 
het bewijs dat er voor het afbranden van een kerktoren 
een wetenschappelijke verklaring was, en dat het dus niet 
de wraak van God was. 

‘Iets dergelijks gold voor inentingen bij kinderen. Daar zit 
een mooi verhaal achter. Een Britse arts, Jenner, ontdekte 
in zijn praktijk dat meisjes die koeien melkten nooit 
pokken kregen. Toen Jenner zich dat realiseerde ontdekte 
hij dat dat kwam doordat de koeien zelf pokken hadden, 
en dat de meisjes die in contact kwamen met die koeien 

>> 

‘

komt verwondert u

tekst Kalle Brüsewitz
foto’s Merlijn Doomernik & Kees Hageman

‘ wel een mouseion, 
 geen museum’

Verwondering 
is het begin…



Kom nu zelf voordelig en volledig 
tot rust bij Mennorode

Boek het 3=2 
arrangement
· 3 overnachtingen voor de prijs van 2 
· dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet
· keuze uit beschikbare kamers*; 
   premium-, comfort-, standaard- of familiekamer

U kunt dit arrangement telefonisch reserveren 
via 0577 498 111, of extra voordelig met 5% 
korting via www.mennorode.nl.

MENNORODE
Apeldoornseweg 185      8075 RJ Elspeet
Telefoon 0577 498111     www.mennorode.nl

Prikkel uw 
  zintuigen bij 
Mennorode

4 sterren & volledig 
gemoderniseerd

*Dit arrangement is op basis van een standaard 
tweepersoonskamer. Tegen bijbetaling kunt u ook 
kiezen voor een luxer kamertype.

Geniet ook van Mennorode, een plek vol 
historie en ontmoetingen. Laat u inspireren 
door de groene omgeving en de gastvrij-
heid.

Nadat u 's morgens wordt gewekt door de 
vogels geniet u van een uitgebreid ontbijt. 
Bij terugkomst laadt u de accu op in onze 
gezellige bar of het sfeervolle terras. Een-
maal opgefrist in uw comfortabele kamer, 
welke van alle gemakken is voorzien, ver-
welkomt de chef u in het restaurant voor 
heerlijke gerechten veelal bereid met lokale 
ingrediënten. 

Kortom een verblijf bij Mennorode staat 
garant voor herkenning in een nieuw jasje.
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langzamerhand immuun werden voor pokken. Zo begon 
zijn ontdekking met verwondering: hoe kon het dat die 
meisjes geen pokken kregen en andere wel?’

Observeren
‘We hebben voor vmbo-scholieren een programma dat 
De Wow-Factor heet. Dat gaat over de mobiele telefoon. 
Iedereen heeft er eentje in zijn zak, maar hoeveel mensen 
realiseren zich hoe wonderbaarlijk dat apparaat is? 
Hoeveel jaren van kleine stapjes, tegenslagen, technische 
hoogstandjes, bloed, zweet en tranen er aan de basis van 
dat apparaat staan, waar je de hele dag op kijkt? Dat soort 
verhalen en programma’s willen we vertellen en aan-
bieden: alles om de verwondering te stimuleren.

‘Verwondering betekent ook observatie. Verwondering 
begint op het moment dat je goed kijkt. Dat past bij Teylers 
Museum. Dat was namelijk nooit bedoeld als museum 
zoals wij dat nu kennen. Het is begonnen als een mouseion 
uit de klassieke oudheid: een plaats waar wetenschappers 
en kunstenaars bij elkaar kwamen om ontdekkingen te 
doen en de resultaten met elkaar en het publiek te delen. 
Dat ontdekken begint met observatie, met verwondering. 
In Haarlem moest een dergelijke plek komen voor 
kunstenaars en wetenschappers. Daarom bouwden de 
executeurs testamentair van de doopsgezinde Pieter 
Teyler na diens overlijden de Ovale Zaal achter zijn huis. 
Een plek waar kennis met elkaar gedeeld kon worden. 
Zo begon het. Wel een mouseion, geen museum.’

Toonaangevend
‘Sinds het moment waarop ik mij afvroeg hoe zielen in de 
hemel kwamen, vraag ik mij dikwijls af waarom de dingen 
zijn zoals ze zijn. Ik probeer te observeren en mij te blijven 
verbazen. Die mentaliteit voel ik in het museum. Ik loop 
er na al die jaren nog steeds vol verwondering doorheen. 
En ik moet zeggen dat ik me dagelijks bewust ben van 
de illustere namen die het museum gemaakt hebben tot 
wat het nu is.

‘Het begon dus bij Pieter Teyler. Een rijk man. We weten 
weinig van zijn leven, omdat vrijwel alle correspondentie 
is verdwenen. Maar we weten wél dat de doopsgezinden 
een enorm belangrijke rol speelden in het Haarlem en 
het Nederland van de achttiende eeuw. Ze waren toon-
aangevend in het zoeken naar manieren om de wereld 
een beetje mooier en beter te maken. Teylers huis was een 
patriottistisch bolwerk, waar hij met zijn doopsgezinde 
vrienden nadacht over de vrije samenleving en de rol 
van religie daarin. Dat is nog steeds een zeer actueel 
onderwerp. 

‘In Teylers testament stond dat de kunst en de wetenschap 
gestimuleerd moesten worden, en de armen geholpen. 
In de achttiende eeuw was 30% van de Haarlemmers arm. 
Martinus van Marum, de eerste directeur van het 
museum, verbeterde toen de papiniaanse pot, een hoge-
drukpan waarin je snel voedzame soep kon koken. In die 
uitvinding komt zoveel samen: het doopsgezinde – en 
Teylers – gedachtegoed rond het helpen van de armen, 
het praktische denken, de verwondering, de ontdekking, 
de wetenschap, de kunst en de uitvinding. Daarom is 
Teylers Museum het Museum van de Verwondering.’ <<

‘ de doopsgezinden waren in de 18e eeuw 
 belangrijk in Haarlem, in Nederland’

Panta rhei

Het verdriet is groot, maar vooral ook de dankbaarheid
na 60 jaren gelukkig samenzijn, nu wij afscheid namen van 

Jan Pieter Jacob
 Knipscheer

  * Zandvoort † Workum
  13 september 1930 18 oktober 2019

Geliefde echtgenoot van Ans Knipscheer-Smid

Lieve Heit van
Hanneke Hendrieka (bijna 7 jaar geworden)
Sander en Suzie
Fenneke en Erik
Geerte

Correspondentieadres
Emmabuert 11 | 9811 bl Workum

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden

Toch nog onverwachts, rustig in haar slaap, is overleden
onze tante en oud-tante

Geertruida Margaretha
 Meihuizen
 Truus

  * Winschoten † Assen
  15 november 1932 30 oktober 2019

 Deventer Roel Meihuizen
 Deventer Arjen Meihuizen
 Voorburg Menno Meihuizen en Alinda Bosch
   Myrthe
   Laurens
   Famke

Correspondentieadres
M.J. Meihuizen | Elzendreef 192 | 2272 ed Voorburg

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden
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Teylers Museum is bezig
het enorme woonhuis van 
Pieter Teyler, onderdeel 
van het museumcomplex, 
in ere te herstellen. Eind 
2021 opent het voor publiek. 

Teylers Museum is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur 
www.teylersmuseum.nl

komt verwondert u

De Ovale Zaal 
van Teylers Museum



tekst & foto’s Annegreet van der Wijk

‘In mijn werk verwonder ik me het meest over de 
veerkracht van mensen. Hoe zij ondanks het wonen 
in een verpleeghuis, ondanks dementie, toch de 
moed vinden en de kracht krijgen om door te gaan.’ 

Angst & overgave Tim van Iersel is geestelijk verzorger en ethicus 
in verpleeghuizen van WoonZorgcentra Haag-
landen, waar voornamelijk ouderen met dementie 
wonen. Daarnaast geeft hij trainingen in zingeving 
en ethiek, zowel intern als extern, en houdt hij 
zich bezig met ethische beleidsvorming. 

Van Iersel schreef twee boeken: Dilemma’s bij 
Dementie en Godvergeten, gedachten over geloof 
en dementie. 

Kijk voor meer informatie op www.timvaniersel.nl.

  at zegt geestelijk 
  verzorger en ethicus 
  Tim van Iersel. ‘Mensen 
  verbazen zich daar zelf 
ook over. In mijn laatste boek schrijf 
ik over een ontmoeting met een man 
die altijd had gezegd: als ik in een 
verpleeghuis kom, dan hoeft het voor 
mij niet meer. Toen hij in het ver-
pleeghuis zat, zei hij: als ik in een 
rolstoel kom, dan hoeft het voor mij 
niet meer. Toen hij in rolstoel terecht-
kwam, zei hij: als ik bedlegerig word, 
dan hoeft het voor mij niet meer. 
En nu lag hij in bed en spraken we 
daarover. Hij verwonderde zich, hij 
was sterker dan hij had gedacht. 
Hij verbaasde zichzelf – en dan ver-
wonder je je met elkaar.’ 

Men lijdt het meest aan het lijden 
dat men vreest – maar als het echt 
gebeurt komen mensen er toch 
doorheen?
‘Angst kan bedrieglijk zijn; er gebeurt 
iets in je hoofd, de dingen verliezen 
hun ware proporties. Angst is een 
slechte raadgever, maar angst voor 
dementie is ook reëel en terecht. 
Want dementie is een verschrikkelijke 
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ziekte die desoriënteert, die je afhan-
kelijk maakt, die je verandert, die 
ontluisterend kan zijn. Het is heel 
zwaar, dat mogen we nooit ontken-
nen. Maar er lijkt soms een discre-
pantie te zijn tussen de aandacht van 
de media en de maatschappij voor 
dementie, en het wonderlijke feno-
meen dat heel veel mensen ermee 
leven en erdoorheen komen. 
Dat heeft alles te maken met onze 
samenleving die erg gericht is op het 
hoofd. Als je kunt denken, als je 
doelmatig bezig kunt zijn, als je zelf 
de controle hebt, dan ben je van 
waarde. De nadruk ligt op de auto-
nomie van de mens. Maar we zijn ook 
altijd afhankelijk, niet alleen als we 
ouder worden maar ons hele leven 
lang. We zijn weliswaar allemaal 
uniek als mens, maar ook sterk met 
elkaar verbonden. Dementie con-
fronteert ons met wezenlijke vragen 
over ons bestaan: Wie ben je als je 
dementie hebt? Wanneer ben je van 
waarde als mens? Laatst zei een 
vrouw wier man dement is: ‘Ik ben 
getrouwd, maar eigenlijk al weduwe’. 
Dan denk ik na over de vraag: kun je 
dood zijn terwijl je er nog bent? 
Daarom vind ik dat dementie een 
appèl doet op de theologie.’

Welke antwoorden vind je in 
de theologie?
‘God houdt ons vast, God is een 
kracht van overvloeiende liefde. Wij 
zijn als mens geschapen uit die liefde; 
ons lichaam en onze ziel. We zijn een 
eenheid, lichaam en ziel. We zijn allen 
onderdeel van die bezielde schepping. 
Ook als ons denkvermogen is aan-
getast door ziekte zijn we van waarde, 
bezield door God. God gaat met ons 
mee. God is bovendien ook lichaam 
geworden, in Jezus. Dat maakt dat 
God niet ver weg is, maar weet heeft 
van het leven en van de pijn die dat 
met zich mee kan brengen. Met Kerst 
ervaar ik dat altijd sterk. God komt 
dan zo dichtbij; Hij wordt mens, een 
kwetsbare baby. Hij moet zelfs zijn 
luiers laten verschonen! Die realiteit 
breng ik steeds naar de mensen voor 
wie ik werk. God waagt het afhanke-
lijk te zijn van mensenhanden. Over 
verwondering gesproken!’

Maar welke betekenis heeft 
theologie als je dementie hebt 
en niet meer kunt nadenken
over Godsbeelden, schepping en 
menswording? 
‘Mijn werk confronteert mij met 
lijden en met de vraag waarom dat 

lijden er is. Soms is het ontluisterend 
hoe afhankelijk en angstig mensen 
zijn. Dan zie je op een foto hoe 
iemand vroeger was en realiseer je 
je wat die ziekte met iemand doet. 
Maar de basis blijft toch dat iemand 
ertoe doet, dat hij of zij bezield is 
door God. Dementie zou je kunnen 
beschouwen als een vorm van het 
kwaad.

‘De vraag naar dit lijden en waar God 
is, speelt ook een rol in de klein-
schalige vieringen voor dementeren-
den. Bijzonder vind ik de kracht van 
gemeenschap op de momenten dat 
woorden tekortschieten. Juist als 
iemand moeite heeft, zich verloren 
voelt, is er in de kring vaak een ander 
die een kaarsje voor die persoon wil 
aansteken. Dan houden we elkaar 
vast, of worden we door God vast-
gehouden. Niet in ons dénken over 
het geloof, maar in het beléven ervan. 
Als we zingen, bidden en kaarsjes 
aansteken.’

Hoe houd jij zelf dat lijden, 
dat kwaad uit?
‘Er is natuurlijk een groot verschil 
tussen mij en de mensen voor wie ik 
werk. Ik ga aan het eind van de dag 

weer naar huis. Aan de andere kant 
raakt hun leed mij natuurlijk wel, 
het maakt me misschien ouder dan 
leeftijdsgenoten. Ook de theologie 
houdt mij op de been. Ik ben niet het 
type geestelijk verzorger dat de hele 
dag aan het bed van mensen zit. Juist 
de afwisseling met mijn schrijfwerk, 
het geven van cursussen en mijn 
werk als ethicus, zorgt voor balans. 
Tegelijk houdt niet alleen het denken 
over het geloof mij staande, maar ook 
mijn geloofsbeleving zelf. Vroeger 
had ik nooit zoveel met het Kyrië-
gebed, het gebed om de nood van 
de wereld. Maar nu is het bidden 
daarvan belangrijk voor mij gewor-
den. Dat gebed is een je toevertrou-
wen, een overgave. Niet een overgave 
in passieve zin, maar een overgave 
waar onvrede, strijd en onmacht in 
zitten. In die overgave en in die 
worsteling staan we niet alleen, sta ik 
niet alleen. God houdt ons vast, God 
gaat met ons mee. Hij heeft gevoeld 
wat wij voelen, in een echt meeleven 
dat troost, dat helpt.’

En die openbaring stopt niet, als 
God onze schepping bezielt en ons 
bestaan doorademt, zoals je zegt. 
Dus in ons menszijn, in de over-
gave, is God met ons en in ons. 
Hoe kunnen we ons blijven oefenen 
in die overgave, temidden van de 
angst?
‘Dankbaarheid is belangrijk, met 
open handen leven in plaats van met 
handen die dingen willen pakken. 
Het leven kunnen ontvangen. Laatst 
zei een dochter dat het bezoeken van 
haar demente moeder haar het leven 
heeft leren vertragen, en haar meer 
heeft leren genieten van de kleine 
dingen van alledag. Het op die 
manier kunnen ontvangen van het 
leven, en zelfs het waardevolle 
kunnen zien in het verlies dat de 
ziekte met zich meebrengt, vind ik 
een bijzonder voorbeeld van over-
gave. Wat ook ruimte schept is 
bescheidenheid en een open houding, 
om zo de onzekerheid uit te houden. 
Timmer het bestaan niet dicht, want 
je weet niet hoe het loopt.’ <<

dementie & ethiek

‘ dementie confronteert ons met wezenlijke vragen 
 over ons bestaan’D



hoop
Pop-kerkdienst

Het boek Van Elvis-viering tot U2-
dienst heeft een wetenschappelijk 
onderbouwde introductie. Daarin 
schrijft Piet van Die hoe Jezus sprak 
over hoop in het gewone leven, en 
hoe popmuziek dat vaak ook doet. 
In het boek schrijven Van Die, 
Jan Andries de Boer en Fred Omvlee 
– alle drie dominee – hoe ze hebben 
geprobeerd deze muziek een plek te 
geven in de kerkdienst. Hun pop-
kerkdiensten draaien vaak rond één 
artiest of groep, zoals Elvis Presley, 
Johnny Cash, U2 of Bløf. De schrijvers 
zijn daar enthousiast over, niet in de 
laatste plaats omdat zij de gebruikte 
muziek zelf zo goed vinden. 
Het boek biedt de nodige achter-
grondinformatie over de artiesten en 
hun geloof, verhalen over spirituele 
ervaringen tijdens concerten, en 
uitleg over de – soms verborgen – 
religieuze boodschap in de muziek. 
Aan de hand van elke muzikant wordt 
een format voor een kerkdienst 

inkijkje
Slordig

Soms komt er een boek uit waarvan 
alleen al de titel de aandacht trekt. 
Zo was het voor mij met het boek 
Is er een hemel voor autisten?. Een 
boek met persoonlijke verhalen over 
autisme en het geloof. Auteur Alianna 
Dijkstra is voor dit boek in gesprek 
gegaan met mannen en vrouwen 
tussen de twintig en vijfenzeventig 
met een stoornis in het autismespec-
trum. Deze gesprekken over geloof, 
kerk-zijn en hoe autisme daarop van 
invloed is, heeft ze ingekort, soms in 
kleine tussenstukjes geduid en 
daarna gebundeld tot dit boek.
Het resultaat vond ik dubieus. 
Hoewel het best leuk en interessant 
is om een inkijkje te krijgen in de 
manier waarop door mensen met 
autisme tegen het geloof wordt 
aangekeken, ervoer ik de manier 
waarop dat is opgeschreven als 
storend. De gesprekken en de dui-
dende tussenstukjes worden slecht 
van elkaar onderscheiden, waardoor 
soms niet duidelijk is wie aan het 
woord is. Daarnaast vind ik de schrijf-
stijl op sommige punten erg slordig, 
wat het boek niet ten goede komt. 
De inhoud weegt daarbij voor mij 
niet op tegen de stijl, zodat ik het 
boek al snel heb weggelegd. 
Smaak blijkt maar weer eens te 
verschillen: mijn partner Albert was 
laaiend enthousiast over het boek, 
met name de inhoud, en las het in 
een avond uit. Daarom een gecombi-
neerd oordeel.
Jantine Huisman

Is er een hemel voor autisten?, Alianna 
Dijkstra, uitgeverij Kok Boekencentrum, 
€ 17,50

media & cultuur In de rubriek media & cultuur verschijnen besprekingen van boeken, 
muziek, films, tentoonstellingen en andere culturele uitingen.
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boeken

leed
Onder ogen zien

Tomas, één van de twaalf leerlingen 
van Jezus, kon het eerst niet geloven. 
Hij die bereid was om zijn Meester
te volgen tot het bittere einde, zei: 
‘Laten wij ook maar gaan, dan 
kunnen we samen met Hem sterven.’ 
( Johannes 11:16). Hij nam de afloop 
van Jezus’ kruisdood serieus. Voor 
hem was het verhaal van de opstan-
ding een te goedkoop happy end.
‘We hebben de Heer gezien’, vertel-
den de andere leerlingen. ‘Doei, 
boeie!’, zou Tomas in de huidige tijd 
gezegd kunnen hebben. Volgens 
Johannes 20, vers 25, zei hij: ‘Alleen 
als ik de wonden van de spijkers in 
zijn handen zie en mijn hand in zijn 
zij kan leggen, zal ik het geloven.’
Dit verhaal van de ongelovige Tomas 
is voor de Tsjechische priester en 
hoogleraar Tomás Halík het uitgangs-
punt geweest voor zijn boek Raak de 
wonden aan. Hij maakt daarbij de link 
met de wonden die de kerk heeft 
voortgebracht – zoals de schandalen 

heeft het zelf zo bedacht. Zó hoor je 
naar een schilderij te kijken. Zo komt 
het echt tot zijn recht. Pas als je er 
alleen en zonder afleiding voor zit, 
of staat, kun je je echt verwonderen, 
verbazen en echt zíen wat je ziet. 
Er gebeurde veel met me in die tien 
minuten. Het rood werd oranje en 
begon licht te geven, het blauw werd 
steeds blauwer. Zelfs de muur ver-
schoot van kleur. Links en rechts 
veranderde alles. De omgeving viel 
weg. Het schilderij werd een tunnel 
waar ik zachtjes doorheen hobbelde. 
Tot een mevrouw mij uit mijn roes 
haalde. De tien minuten waren om. 
Ze waren zó om. Volgende keer 
reserveer ik een uur.*
Kalle Brüsewitz

* Reserveer van tevoren een uur op vaste 
dagen en tijden (vol is vol). Anders krijg 
je afhankelijk van de drukte tussen de 
5 en 15 minuten. 

‘Rothko en ik’, Stedelijk Museum 
Schiedam, t/m 22 maart 2020

gegeven, waarbij de muziek en 
meestal ook het leven van de artiest 
leidend is. 
Precies daar wordt het boek wat 
zouteloos. Af en toe lijkt het alsof de 
dominees de kerkdienst als middel 
willen gebruiken om bepaalde muziek 
en bijbehorende muzikant in de 
spotlight te zetten. De formats die ze 
aanreiken lijken dan op een luister-
sessie, met als toppunt het voorbeeld 
van een Top2000-dienst waarbij na 
een korte inleiding steeds naar liedjes 
wordt geluisterd. Het enige litur-
gische element aan die ‘dienst’ is de 
locatie: een kerk. De schrijvers 
hadden het boek spannender kunnen 
maken door ook te onderzoeken hoe 
popmuziek een rol zou kunnen 
spelen in de kerkdienst zoals die al is, 
in plaats van de dienst volledig om te 
vormen ten behoeve van de muziek. 
Wat gebeurt er dan? Wanneer kan 
dat überhaupt? Wanneer wringt dat? 
In het boek wringt het namelijk niet, 
omdat de schrijvers er alles aan doen 
om de artiesten naar wie zij graag 
naar luisteren, wél in de kerk te laten 
passen.
Jan-Willem Stenvers

Van Elvis-viering tot U2-dienst, Fred 
Omvlee, Jan Andries de Boer, Piet van 
Die; uitgeverij Boekencentrum, € 16,99

expositie

tunnel
Rothko

Tien minuten kreeg ik. Tien minuten 
alleen in een ruimte met één schil-
derij. Niet praten, niks horen. Alleen 
zitten en kijken. Je kunt een koptele-
foon opzetten die al het geluid van 
buiten tegenhoudt. Dan hoor je zelfs 
het ruisen van het klimaatsysteem 
niet meer. Kunstenaar Mark Rothko 

rondom het kindermisbruik – en met 
het onrecht dat mensen elkaar aan-
doen. Het vraagt moed om de won-
den van onze wereld onder ogen te 
zien. Maar het moet wél, vindt Halík. 
‘Als ik de pijn van de wereld en van 
mijn naasten niet serieus neem, heb 
ik niet het recht God te belijden. Een 
geloof dat de ogen kan sluiten voor 
menselijk leed, is niet meer dan een 
illusie of opium.’ 
Raak de wonden aan is niet een boek 
voor op het nachtkastje: de gebezigde 
taal is niet altijd even toegankelijk. 
Het boek verdient het wel in groeps-
verband te worden gelezen en te 
worden bestudeerd. Om zo aan de 
slag te kunnen met statements als: 
‘Naast het fundamentalistische, 
theïstische concept van God als ‘een 
feitelijk gegeven’ en de net zo funda-
mentalistische bewering van atheïs-
ten dat ‘God niet bestaat’ is er nog 
een derde mogelijkheid, namelijk dat 
God kan bestaan.’ 
Jehannes Regnerus

Raak de wonden aan. Over niet zien en 
toch geloven, Tomás Halík, Kok Boeken-
centrum, € 19,99

 De zonnetjes bij de besproken items 
geven de waardering van de recensent 
weer. Die kan uiteenlopen van één 
zonnetje (niet best), tot vijf zonnetjes 
(uitstekend).
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puzzelen

U kunt uw oplossing tot uiterlijk 10 januari 2020 zenden naar 
dn@doopsgezind.nl, of per post (zie colofon). Veel succes!

kerstpuzzel  

Prijzen

> 1 x Bed & Breakfast-
 arrangement in Dopersduin
Dopersduin biedt aan: 3 dagen (2 nachten) 
weekendverblijf o.b.v. logies-ontbijt, incl. 1 dag 
huurfietsen. Reserveren op basis van beschik-
baarheid tussen november en mei, tot eind 2020.

> 2 x Bakworkshop Turkey Red Wheat
Bak je eigen brood in een workshop in Wit-
marsum (zie pag. 2 van dit blad). De datum is 
in het voorjaar van 2020, nader te bepalen.

> 1 x Geert Mak – Grote verwachtingen
Dit boek is de opvolger van het succesvolle 
In Europa dat vijftien jaar geleden verscheen. 
Grote verwachtingen gaat verder waar In Europa 
eindigde en behandelt de eerste twee decennia 
van de 21e eeuw. Boekhandel Van Der Velde uit 
Leeuwarden stelt één exemplaar beschikbaar.

> 2 x Boekenbon t.w.v. € 15,–
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Horizontaal 

1 Titel van Jezus 
9 Zonnegod 
10 Bijbels voor ‘net tekort voor volkomenheid’ 
11 Drank, maar niet in de bijbel 
13 Muziekinstrument van de herders 
15 Lichaamsdeel 
16 Cadeau voor de pasgeborene 
18 Geschikt voor het kribje, maar niet als bouwmateriaal 
20  Keer drie een bekende quote van Santa Claus 
21 Stil! 
22 Boom, niet in de bijbel 
24 Kerstmis in Frankrijk 
27 Dier, maar alleen met een klip in de bijbel 
29 Heeft het druk in december 
31 Handelingen 
32 Vruchtje, tegenwoordig ook met Kerst verkrijgbaar 
33 Water in Friesland 
34 Zo kijkt men naar het kindeke Jezus bijvoorbeeld 
38 Stad in Israël, maar niet in de Bijbel 
39 Zij God 
40 Geluid dat klonk in de stal 
41 Met lichtjes nog mooier (zonder tussen-n) 
44 Nog een titel van Jezus 
47 Vervoermiddel bezongen in kerstliedjes maar zelden bruikbaar in Nederland 
48 Aanwezig bij de kerststal 

Horizontaal
1 Titel van Jezus  9 Zonnegod  10 Bijbels voor ‘net tekort voor volko-
menheid’  11 Drank, maar niet in de bijbel  13 Muziekinstrument van de 
herders  15 Lichaamsdeel  16 Cadeau voor de pasgeborene  18 Geschikt 
voor het kribje, maar niet als bouwmateriaal  20 Keer drie een bekende 
quote van Santa Claus  21 Stil!  22 Boom, niet in de bijbel  24 Kerstmis 
in Frankrijk  27 Dier, maar alleen met een klip in de bijbel  29 Heeft 
het druk in december  31 Handelingen  32 Vruchtje, tegenwoordig ook 
met Kerst verkrijgbaar  33 Water in Friesland  34 Zo kijkt men naar het 
kindeke Jezus bijvoorbeeld  38 Stad in Israël, maar niet in de bijbel  
39 Zij God  40 Geluid dat klonk in de stal  41 Met lichtjes nog mooier 
(zonder tussen-n)  44 Nog een titel van Jezus  47 Vervoermiddel 
bezongen in kerstliedjes maar zelden bruikbaar in Nederland  
48 Aanwezig bij de kerststal

Verticaal
1 Pa  2 Bijbelse priester  3 Bijbelboek (afkorting)  4 Kun je doen als 
je het nieuwgeboren kind ziet  5 Was volgens traditie ook in de stal  
6 Wegwijzer  7 God in het Grieks  8 Een ander bijbelboek (afkorting)  
9 Symbool voor Maria  12 Kleinzoon van Adam en verre voorvader van 
Jezus  13 Brengt in Duitstalige en Oost-Europese landen cadeautjes 
met Kerst  14 Brengt de kersttoespraak van de koning in de huiskamer  
15 Had een handig huishoudelijk artikel geweest in de kerststal  
17 Karaat  19 Uitroep  23 Monnikskleding  25 Uit die richting komt 
wijsheid  26 Onmisbaar in de liturgie  27 Een van Santa’s rendieren  
28 Restaurantketen waar het wel druk zal zijn met Kerst  30 
Ontkenning  32 Ook dit geluid klonk in de stal  34 God voor Jezus  
35 Uruk maar dan in de Statenvertaling  36 Rivier. Keer twee plus 
chio = kerstlied  37 Volgens Jakobus zijn wij dat maar, die heel even 
verschijnen en dan al verdwijnen  42 Zoon van Juda  43 Volgens 
traditie was Joachim dit van Jezus  45 Ondanks zorgen voeg je dit niet 
toe aan je leven  46 Wieteke, Annegreet, Hedi, Tjitske of Carolien bijv.

1412

In de doopsgezinde kerk van 
Sappemeer is er veel om je over 
te verwonderen. 

zwart meubilair 

Knalrode kandelaars 

  at zullen de kerkgangers 
  zeker gedaan hebben 
  toen, vermoedelijk voor 
  het eerst in de vijftiger 
of zestiger jaren, knalrode kandelaars 
met kaarsen als kerstversiering op 
de muren waren ophangen in het 
verder sobere interieur. Vandaag 
de dag gebeurt dit nog steeds. Bij 
de wandkandelaars – een grote doos 
vol – horen ook twee rode vijf-armige 
tafelkandelaars die waarschijnlijk een 
plek hadden op de Avondmaalstafel. 
Verder zijn er nog twee davidssterren 
die, opgehangen in de lucht, als niet 
bepaald veilige kroonluchters fun-
geerden. Met flessendoppen als 
kaarshouders zijn ze duidelijk niet 
bedoeld als kunstwerken met eeuwig-
heidswaarde, maar als tijdelijke 
decoratie. Toch zijn ze bewaard en 
wordt een deel nog jaarlijks gebruikt.

Wie al deze kandelaars heeft gemaakt 
is niet bekend, maar het ruwe 
zaagwerk verraadt dat ze vermoedelijk 
gemaakt zijn door één of meer 
ijverige gemeenteleden en/of een 
actieve jongerengroep. Een oude 

buitenlantaarn met daarop een hoef-
ijzer geschilderd, de letters D.J.C. 
– Doopsgezinde Jeugd Centrale – 
en de datum ‘1 mei ’46’, wijst in die 
richting. Waar die datum precies naar 
verwijst is niet duidelijk, want de 
D.J.C. werd officieel pas in 1957 op-
gericht. (Zie het boek Wederdopers in 
Nederland, pag. 264). De lantaarn 
stond waarschijnlijk buiten bij de 
voordeur als welkom voor de kerk-
gangers, net als dat ook nu weer 
gebeurt bij kerstdiensten. Kerk-
gangers waren er toen meer dan nu. 
In 1947 was Sappemeer-Hoogezand 
verhoudingsgewijs een grote 
gemeente met 312 leden. De kande-
laars en lantaarn vertellen zo het 
verhaal van betrokken jonge(?) 
gemeenteleden die zich inzetten 
voor de aankleding van de kerk in 
een voor die tijd opvallende kleur. 

Contrast
De rode kleur van de kandelaars
vormt een groot contrast met het 
zwart dat overheerst in het meubilair 

van het liturgisch centrum. Orgel, 
preekstoel, kerkenraadsbanken en de 
twee toegangsdeuren zijn allemaal 
zwart geverfd, hebben gouden biezen 
en dateren uit de bouwtijd van de 
kerk (1847). Dit originele zwarte 

ensemble, met centraal de stijlvolle 
ronde hangende preekstoel in 
neoclassicistische stijl, is tamelijk 
bijzonder alhoewel alleen het orgel 
(1854-1866) officieel een monument 
is. De preekstoel met het breed 
uitlopende ruggenschot en het 
klankbord vormt de overgang naar 
het brede orgel, en deze twee zijn 
daarmee niet los van elkaar te zien. 

Er is bijna geen grotere tegenstelling 
te bedenken dan tussen de ernstige 
deftigheid van dit doopsgezinde 
meubilair uit het midden van de 
negentiende eeuw, en de bijna revo-
lutionaire kleuren en materialen van 
de kandelaars van honderd jaar later. 
Het contrast is zo illustratief voor de 
veranderingen die plaatsvonden bij 
de doopsgezinden in Nederland. 
Er zijn meer interessante zaken in de 
kerk van Sappemeer, waaronder de 
voorwerpen die zijn overgebracht uit 
Noordbroek na de fusie van beide 
gemeenten. Deze zijn allemaal 
opgenomen in de inventarisatie van 
het doopsgezind erfgoed, plus de 
daarbij behorende verhalen. << 

Heeft uw gemeente ook bijzonder 
erfgoed? Geef het door aan de Kunst-
commissie van de ads, info@ads.nl. 
Wellicht kan deze rubriek er aandacht 
aan besteden. 

Marco Blokhuis is als 
erfgoedspecialist voor 
het protestantisme 
verbonden aan Museum 
Catharijneconvent.
Gemeenten kunnen 
advies inwinnen over de 
inventarisatie van hun 
roerend erfgoed bij de 
Kunstcommissie van 
de ads, info@ads.nl.

het object

tekst Marco Blokhuis
foto Museum Catharijne Convent

D

rood & zwart | Sappemeer

het contrast is illustratief voor 
de veranderingen die plaatsvonden 

Jennifer & Carolien Cornelissen – illustratie Feiko Wouda



Dopersduin
Wees welkom

Oorsprongweg 3
1871 HA Schoorl
tel. 072 509 12 74
dopersduin.nl

Kerst of Nieuwjaar  21 dec t/m 2 jan v.a. €213,- p.p.

Dat vroeg ik aan twee doopsgezinden: 
Geralde uit Canada en Lydia uit Indonesië. 
Zelf praat ik ook mee.

Wat betekent Kerst voor jou, of in jouw land? 
Geralde ‘Canada is een erg multicultureel land, dus er 
is niet echt één antwoord. Voor sommige mensen heeft 
Kerst vooral te maken met cadeautjes kopen en krijgen, 
maar bij de doopsgezinden gaat het om de geboorte van 

Jezus. Al geven de meesten ook cadeautjes, hoor.’ 

Lydia ‘In Indonesië vieren we met Kerst de 
geboorte van Jezus, met familie, kerk en 
gemeenschap. Tenminste de christenen in het 
land. We hebben in Indonesië zes verschil-
lende religies, waarvan de islam de grootste is. 

Dus niet iedereen viert Kerst. En er is ook een 
negatieve kant aan het verhaal: Kerst is ook de 

tijd waarin veel bombardementen plaatsvinden op 
christelijke kerken – met name op het platteland, omdat 
men dan weet dat iedereen bij elkaar komt.’ 

Jantine ‘Dat lijkt me echt vreselijk, om je niet veilig te 
voelen als je het feest van vrede en licht viert. Nederland 
is denk ongeveer hetzelfde als Canada.’ 

Zijn er nog speciale tradities rondom Kerst? 
Jantine ‘Zo tuigen we in Nederland meestal de kerst-
boom op, versieren we het huis, gaan we naar de kerk en 
koken we grote diners voor onze (schoon)familie. Veel 
mensen vinden Kerst een heel prettige tijd met familie 
en vrienden, maar die kan ook eenzaam zijn als je geen 
of weinig familie hebt, of weinig geld. Een traditie die ik 
daarom heel mooi vind is het maken of doorgeven van 
kerstpakketten voor de voedselbank. Een kleine moeite, 
maar een prachtig gebaar.’ 

Lydia ‘Kerst is hier echt het moment waarop mensen 
samenkomen. Niet alleen familie, maar ook andere 
gemeenschappen: de ouders van de kinderen uit Caleb’s 
(mijn zoon) klas, de kerk, de mensen van het werk, 

vrienden. Daarnaast versieren we ons huis met een 
kerstboom, een krans op de deur, en slingers rondom 
de trap.’ 

Geralde ‘Kerst hier is wat dat betreft vergelijkbaar met 
Indonesië: het is een tijd waarop familie bij elkaar komt. 
Het is soms een heel gepuzzel om uit te zoeken wanneer 
iedereen waarheen heengaat. Omdat mijn familie in 
Nederland woont, is het voor ons nooit een probleem. 
Het familiediner gebeurt in pot luck-stijl: iedereen neemt 
wat mee. De kerstboom versieren en optuigen hoort er 
hier ook bij. Het ene jaar hebben we een piek bovenin 
(Nederlands!) en het andere jaar een ster, zoals in Canada 
gebruikelijk is. Ik moest er wel aan wennen dat de Cana-
dese Kerst veel drukker is dan in Nederland: al vanaf 
1 november is er overal aandacht voor: in reclames,
de media, etalages, enzovoort. In Nederland vond ik de 
aanloop veel rustiger.’ 

Jullie geven dus cadeautjes? En denken jullie kinderen 
dat die van de kerstman komen? 
Geralde ‘Toen de kinderen klein waren maakte ik een 
stocking voor ze: een soort sok waar kleinigheidjes in 
zitten. Die mogen ze op kerstochtend uitpakken. De 
grotere cadeaus pakken we in onze familie iets later op 
de dag uit. Onze kinderen hebben overigens nooit 
geloofd in de kerstman. Ze wisten wel dat wij de cadeau-
tjes zelf kopen. Dat is trouwens wel erg ‘tegen de cultuur 
in’: we moesten de kinderen op het hart drukken om dat 
nooit tegen andere kinderen te zeggen!’ 

Lydia ‘Ook wij geven cadeautjes aan onze kinderen, en 
daarnaast aan sommige vrienden, kerkleiders en aan 
nee�es en nichtjes. Mijn man en ik kopen soms cadeau-
tjes voor elkaar, of we kopen iets groots voor de familie. 
Meestal is er een groot familiediner, waarin we dank-
zeggen voor het afgelopen jaar. Ik geloof dat kinderen 
hier wel leren over de kerstman, maar mijn zoon heeft er 
nooit in geloofd. Hij denkt dat dat alleen bij Amerikaanse 

kinderen hoort. Vooral ook omdat er hier geen sneeuw 
ligt en we geen schoorsteen hebben. Voor ons is Kerst 
het moment waarop we vieren dat God een liefdevolle en 
gevende God is. En dat het voor ons tijd is om die gul-
heid en liefde in de praktijk te laten zien.’

Jantine ‘Oh, dat vind ik een mooi beeld. Ik vind cadeau-
tjes geven met kerst altijd een beetje vreemd: dat hoort 
voor mij niet bij een feest dat eigenlijk bij de kerk hoort. 
Gelukkig hebben we hier dan Sinterklaas – kan ik alsnog 
cadeautjes geven (en krijgen)!’

Hoort bij Kerst ook speciaal eten? 
Lydia ‘Wij hebben niet echt speciaal eten voor Kerst. Het 
verschilt wel per gezin. Maar met Kerst geven (en krijgen) 
we wel vaak zakjes met koekjes, cakes en cup-cakes.’ 

Geralde ‘In Canada is het traditionele kerstmaal gevulde 
kalkoen, gebonden jus, aardappelpuree, groenten en 
cranberrysaus. Als dessert is er vaak taart, meestal appel-
taart of pompoentaart. Maar wij eten meestal een grote 
ham, krielaardappeltjes uit de oven en groenten.’ 

Jantine ‘Leuk is dat, dat is precies zoals ik een Ameri-
kaans/Canadees kerstdiner voor me zie. In mijn familie 
verschilt het enorm. Soms maken we er een groot diner 
van, maar bij mijn schoonfamilie is het bijvoorbeeld 
gebruikelijk om iets te bestellen: Chinees of een buffet.’

Lydia, jij zei al dat jullie met Kerst naar de kerk gaan. 
Hoe vaak gebeurt dat? Zijn er speciale diensten?
Lydia ‘Kerst is één van de best voorbereide en bezochte 
diensten van onze kerk. We hebben een prachtige viering 
op kerstavond of op de avond van eerste kerstdag. Op 

kerstochtend is er vlak voor zonsopkomst een 
viering van de gezamenlijke kerken in 

onze stad. Daarnaast zijn er speciale 
vieringen voor alle verschillende 
gemeenschappen binnen de kerk: 
ouderen, kinderen, tieners, jeugd, 
jongvolwassenen en families.’ 

Jantine ‘Jeetje, dat zijn best veel 
diensten! Hier hebben we meestal op 

kerstavond en/of kerstochtend een dienst. 
En soms is er een extra kerstdienst voor de kinderen. 
Heel mooi vind ik de oecumenische kerstzangdienst in 
het dorp waar ik ben opgegroeid, op de zondag voor 
kerst. Deze dienst begint altijd met het lied Komt allen 
tezamen, gespeeld door de fanfare. Zonder dit lied is het 
geen Kerst, ha, ha!’

Geralde ‘Grappig, hoe anders het hier is. In onze kerk is 
er alleen op eerste kerstdag dienst als die toevallig op een 
zondag valt. Dat was bij onze vorige gemeente ook zo. 

Daar moest ik zo aan wennen! Wel heeft een 
zustergemeente een dienst op kerstavond, en 
is er in december een gezamenlijke 
zangdienst. Onze gemeente in Stouffville 
houdt in de week voor kerst bovendien 
een candlelight service, vroeger ook met 
het kerstspel voor de kinderen. Nu is er 
veel muziek, zingen en lezingen. Aan het 
begin van de dienst krijgt iedereen een 
kaarsje. Aan het eind van de dienst begint het 
met één vlammetje en dan geven we het licht 
aan elkaar door totdat alle kaarsjes branden. We zingen 
meestal Stille Nacht, terwijl de kaarsjes branden.’

Is er nog iets wat jullie kwijt willen, of wat in één zin 
de centrale boodschap van Kerst is?
Lydia ‘De geboorte van Jezus brengt hoop en licht.’

Geralde ‘Als ik het om mag draaien, zou ik graag zeggen 
wat het níet zou moeten zijn: materialistisch en commer-
cieel. Maar dat heb je gedeeltelijk zelf in de hand.’ 

Jantine ‘Dank jullie wel!’ <<

Hoe vier jij Kerst?
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tekst Jantine Huisman
foto Jantine Gertjan 
Huisman 
illustraties Susan de Loor
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J weet, zegt ze: ‘Dat heb gestaan op 
Facebook’. Daarop begint de hele zaal 
te lachen. Dat is een bepaald type 
minachting. Terwijl deze vrouw nota 
bene een pleegzoon heeft – hoeveel 
mensen doen zoiets voor de samen-
leving?’ 

Wat zegt deze ervaring jou?
‘Dat de mensen die hierom lachen 
niemand meer als die vrouw in hun 
empathische cirkel hebben. Er is echt 
iets aan de hand. Veel hoogopge-
leiden schamen zich voor de onder-
klasse, voor de tv-programma’s waar 
zij naar kijken, de vakanties die ze 
hebben, hun manier van praten. Dat 
voelen mensen. De samengestelde 
elite bestaat niet uit de mensen van 
Shell en de bankiers, maar uit de 25% 
hoogopgeleiden die het prima voor 
elkaar hebben voor zichzelf. Met dit 

project onderzoek ik waarom Neder-
land wordt geleid door mannen en 
vrouwen die er allemaal uitzien zoals 
ik en dezelfde levensloop hebben 
als ik.’
 
Wordt dit ook het onderwerp van 
de Menno Simons-lezing?
‘Niet helemaal, al is ‘omgaan met 
verschil’ er wel onderdeel van. Voor 
hoopopgeleiden betekent omgaan 
met verschil meestal het ontkennen 
dat er überhaupt verschil ís. China 
werd lid van de Wereldhandels-
organisatie vanuit het idee dat het 
dan ‘vanzelf ’ een markteconomie 
zou krijgen, maar nog steeds is China 
voor driekwart een dictatuur en staan 
bedrijven onder direct staatstoezicht. 
Griekenland heeft geen betere 
lastenmoraal gekregen door de 
toetreding tot de euro. Als mensen 

het hebben over de global village, 
doen ze dat vaak vanuit de aanname 
dat anderen net zo worden als wij. 
Dat is een illusie.’

‘In dat opzicht gaat Geert Wilders veel 
beter om met verschil dan Alexander 
Pechtold. Wilders stelt heel duidelijk 
dat immigranten anders zijn dan wij, 
dus dat met hun komst Nederland 
anders wordt. Wel denk ik dat hij niet 
onderkent dat mensen flexibel zijn 
en veranderen door immigratie, met 
andere woorden dat identiteit fluïde 
en dynamisch is. Maar het is hele-
maal niet gezegd dat die dynamiek 
in de richting gaat die Pechtold 
veronderstelt, namelijk dat ‘zij’ vanzelf 
zullen worden als ‘wij’. De Pechtolds 
van deze wereld vinden het overko-
melijk dat er salafisten naar Neder-
land komen, al hebben die niets met 
homo- en vrouwenrechten. Want 
daar moet ‘gewoon een generatie 
overheen’ en dan worden de kinderen 
van die salafisten vanzelf wel zoals 
Alexander Pechtold. Maar wie zegt 
dat dat gaat gebeuren? Het is geen 
misverstand dat veel immigranten in 
gelovig en sociaal-cultureel opzicht 

zeer conservatief denken, dus dat er 
grote cultuurverschillen bestaan.’ 

Is dat erg?
‘Op zich niet. Maar omgaan met 
verschil betekent niet alleen het 
accepteren dat er verschil is, maar 
óók het stellen van scherpe grenzen 
aan wat je wel of niet acceptabel 
vindt. Een voorbeeld: meisjes van elf 
die niet samen met jongens mogen 
zwemmen. Als je dat erg vindt, 
waarom ga je dan niet in Saudi-
Arabië wonen, of ergens anders? Er 
zijn landen zat waar dat niet gebeurt, 
maar wij zijn het ‘Gallische dorpje’ 
waar we proberen het wél zo te doen. 
Ja, het is prima dat je een hoofddoek 
draagt, maar dat betekent ook dat je 
geen idiote ideeën over joden mag 
verspreiden. Je bent van harte 
welkom en blijft gevrijwaard van 
discriminatie, maar dat moet wel 
twee kanten op gaan.

‘Twee, drie keer per week spreek ik 
voor allerlei verschillende doelgroe-
pen over diversiteit. Volgens mij is 
dat hét thema in Nederland voor de 
komende jaren. Aan de reacties merk 

ik dat dit het heftigste onderwerp is 
dat ik ooit heb aangepakt. Het maakt 
heel veel los bij mensen, veel meer 
dan onderwerpen als Israël/Palestina, 
of populisme. Bij die lezingen en 
gesprekken is er altijd ruimte voor 
ideeën en ervaringen van mensen in 
de zaal, waardoor ik mijn eigen 
verhaal weer kan aanscherpen. Dat zal 
ik bij de Menno Simons-lezing ook 
doen.’ 

Ben je trouwens bekend met 
de doopsgezinden?
Met een knipoog: ‘De laatste stap 
voor atheïsme toch? De familie van 
mijn vrouw zat bij een soortgelijke 
club in Bennekom, hyper-vrijzinnig. 
Wat ik opmerkelijk vind, is dat vrij-
zinnigen veel meer moeite hebben 
om te blijven voortbestaan dan 
fanatieke bewegingen. Volgens mij 
is het verschil dat orthodoxen vooral 
zoeken naar bevestiging van wat ze 
al weten, terwijl vrijzinnigen steeds 
onontgonnen denkterreinen opzoe-
ken. Zelf ben ik ook altijd meer 
geïnteresseerd in mensen met wie
ik het niet eens ben. Geef mij maar 
een goede joodse kolonist, of een 
gesprek met jihadisten. Ook voor de 
Menno Simons-lezing zie ik dat als 
een uitdaging: na afloop zal ik 
tevreden zijn als de aanwezigen iets 
hebben gehoord waar ze het écht 
niet meer eens zijn, maar dat toch 
niet terzijde kunnen schuiven.’ <<

De Menno Simons-lezing wordt 
gehouden op zaterdag 7 december, 
aanvang 15.00 uur, in het kerkgebouw 
van de doopsgezinde gemeente 
Leeuwarden (Wirdumerdijk 18). 
De toegang is gratis. Meer informatie 
is te vinden op www.doopsgezind.nl.

  ournalist en antropoloog Joris 
  Luyendijk is vooral bekend van 
  zijn werk in het Midden-Oosten 
  en zijn verslaglegging over de 
  financiële wereld. Momenteel 
houdt hij zich bezig met het thema 
diversiteit, waarbij hij zich richt op de 
kloof tussen witte hoogopgeleiden en 
laag- en niet-opgeleiden. 

Wat is de aanleiding geweest voor 
dit project?
‘Tijdens mijn theatertour ‘Het zijn net 
mensen 2.0’ laat ik een filmpje zien 
waarin een vrouw uitlegt waarom ze 
op Wilders stemt. Ze maakt duidelijk 
deel uit van de onderklasse en zit in 
een rolstoel. Ze vertelt dat haar pleeg-
zoon geen werk kan krijgen, terwijl 
‘hun’ – ze bedoelt immigranten – 
binnen vier maanden werk hebben. 
Als haar wordt gevraagd hoe ze dat 
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De Menno Simons-lezing op 7 december 
in Leeuwarden gaat over omgaan met verschil. 
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Joris Luyendijk 
geeft achtste 
Menno 
Simons-lezing

Omgaan met verschil
tekst Johan Tempelaar – foto’s Ramon Philippo

Joris Luyendijk (1971) werkte en werkt onder meer voor NRC 
Handelsblad, de NOS, Radio 1, de Volkskrant en De Correspondent. 
Voor de VPRO presenteerde hij het tv-programma Zomergasten 
en Wintergasten. Ook geeft hij regelmatig (gast)colleges en houdt hij 
lezingen. 
Naar aanleiding van zijn ervaringen als student in Egypte en later 
als correspondent in het Midden-Oosten schreef Luyendijk 
Een goede man slaat soms zijn vrouw en Het zijn net mensen (2006). 
Met dat laatste boek won hij de NS Publieksprijs, nadat hij eerder 
al was uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. 
Van 2011 t/m 2013 hield hij in opdracht van The Guardian een 
blog bij vanuit het hart van de financiële wereld in Londen, wat 
resulteerde in het boek Dit kan niet waar zijn – onder bankiers. 
Dit werd het best verkochte boek van 2015. In zijn meest recente 
boek Kunnen we praten gaat Joris Luyendijk in gesprek met mensen 
die, net als hij, het vertrouwen in de traditionele politieke partijen 
grotendeels of helemaal kwijt zijn.
In 2017 verhuisde hij van Londen terug naar Amsterdam, waar hij 
woont met zijn vrouw en kinderen.

Menno Simons-lezing

Joris Luyendijk



Daar sorteren kinderen het en verdienen voor acht kilo 
ongeveer twaalf cent op een dag. Voor wie meer wil 
weten: zijn film An Ocean Story is in de bioscoop te zien.

Troost en vrede
De jongeren van Menno’s Global Village vertelden over 
hun bijzondere ontmoetingen met mensen in Nepal en 
Indonesië. Zij nemen deze ervaringen mee in hun leven, 
en die inspireren hen om zich in te zetten voor het werk 
van WereldWerk. 
Onder de bezielende leiding van Erica Wouterloot 
maakten we knopen in quilts die als comforters naar 
mensen in oorlogsgebieden worden verstuurd. Wie hier 
aan mee wil werken is zaterdag 18 januari 2020 van harte 
welkom in Dopersduin!

Margreet Stelling en Maarten van der Werf speelden met 
de aanwezigen het spel van de vrede. Hoe kunnen we op 
een andere manier met elkaar omgaan? Wanneer we 
samenwerken aan oplossingen zijn er alleen winnaars, 

geen verliezers. Maaike Ament haalde ons op theatrale 
wijze uit onze ‘belemmeringen’-modus en liet ons de 
kracht van ‘ja en’ ervaren. Wanneer je met ‘ja en’ 
communiceert kun je veel beter samenwerken. 
Pieter Kat nam ons mee naar de West Bank. Het is 
schokkend wat daar gebeurt: mensen worden om niks 
vastgehouden en vermoord. Musicians Without Borders 
en Tent of Nations brengen er hoop en verbinding door 
middel van muziek. 

Andere workshops werden gehouden door Els de Quant, 
Theo te Winkel, Annelies Klinefelter, Sietske van der Veen 
en Henk Blom. De belangrijkste doelgroep: onze kinde-
ren. Zij maakten kunstwerken met dingen uit de natuur 
en renden op het klimduin met Susan Appelman. 

De kleinste groep speelde in de kinderhoek en ontdekte 
de wereld!

Kennis en moed
De enige echte zaterdagmiddag-WereldWerk-quiz, 
gemaakt door Menno Meihuizen, werd op ludieke wijze 
gepresenteerd door Jelle de Bruijn. Onze kennis over de 
bijbel (welke vertaling was het nou?!), over de doperse 
wereld en over vrede, solidariteit en duurzaamheid 
werd getest. Tot slot mochten mensen flessenpost aan 
WereldWerk sturen: ‘Help een ander om zonder angst 
de nieuwe dag te begroeten’; ‘Het moet echt allemaal 
minder, mensen: vliegen, vlees, gulzigheid en egoïsme’; 
en ‘Muziek voor vrede’. Zomaar een greep uit de bood-
schappen. 

Een aantal mensen bleef ook ’s avonds op Dopersduin
en keek naar de film Naila and the Uprising, met voor- 
en nabespreking door Els du Rieu. Wat een moedige 
vrijheidsstrijdster is Naila Ayesh in een politiek gezien 
zo moeilijke omgeving! Ze nam onder andere de stap 
om naar Egypte te gaan met haar zoontje die twee jaar 
zijn vader niet gezien had, onder de beperking dat ze de 
komende twee jaar niet welkom zou zijn in de Gazastrook. 

De volgende dag sloten we het weekend af met een 
liefdevolle bijeenkomst: Hart voor de Schepping. Samen 
met Martine van Wolfswinkel van de organisatie A Rocha 
zongen, bidden, luisterden we naar inspirerende woorden 
en keken naar beelden van onze prachtige schepping. 
Het was een goed festival en een goed weekend. Nu de 
handen uit de mouwen om deze wereld duurzamer, 
vreedzamer en meer solidair te maken! <<

G  ezamenlijk zongen we dit speciaal voor het 
  WereldWerk-festival geschreven lied onder  
  begeleiding van Ruud Mooij. Natuurlijk 
  ontbrak de bekende doperse zin ‘geen 
woorden maar daden’ niet! Want doopsgezinden doen 
graag iets om de wereld duurzamer, vreedzamer en meer 
solidair te maken. Sprekers en workshopleiders belichtten 
van verschillende kanten de problemen en de projecten 
waar Doopsgezind WereldWerk aan werkt. 

Zo vertelde documentairemaker Sander van Weert wat 
hij gezien en gefilmd heeft in Ghana en Bangladesh. Zijn 
boodschap: plastic dat niet geproduceerd wordt hoeft ook 
niet verwerkt te worden. Zo simpel eigenlijk. Met andere 
woorden, probeer zo weinig mogelijk plastic te kopen en 
zoek naar alternatieven. Sander wilde ons raken met zijn 
beelden, om ons bewuster te maken zodat wij ons gedrag 
gaan veranderen. Het moet namelijk anders! 
Het plastic dat wij elke dag kopen en in de vuilnisbak 
gooien wordt onder andere naar Bangladesh vervoerd. 
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tekst Marijke Haisma
foto’s WereldWerk

Bouw geen muren, open ramen: 
doe je mee zuster, broeder?

WereldWerk en elkaar ontmoeten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Werkgroepleden, vrienden 
van WereldWerk en andere belang-
stellenden zijn van harte uitgenodigd. 

Laat even weten of u komt door 
een berichtje te sturen naar 
secretariaat@dgwereldwerk.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Doopsgezind WereldWerk 
Zaterdag 25 januari 14.30 tot 16.30 uur 
Doopsgezinde kerk
Zijdstraat 55 | 1431 eb Aalsmeer
  

Op zaterdag 25 januari organiseert 
Doopsgezind WereldWerk in 
Aalsmeer een nieuwjaarsbijeenkomst 
voor iedereen die het werk van 
WereldWerk een warm hart toe-
draagt. De bijeenkomst begint om 
14.30 en duurt tot uiterlijk 16.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
kennisnemen van het werk van 

nieuwjaarsbijeenkomst

wanneer je met ‘ja en’ communiceert 
kun je veel beter samenwerken

Deze zin inspireerde ons zaterdag 26 oktober 2019 
tijdens het festival ‘Het Huis van WereldWerk’.



  ngelenbezoek, een met 
  stomheid geslagen priester,
  vrouwen die geen moeder 
  kunnen zijn en toch 
moeder worden, een kind dat redder 
namens God moet zijn in doeken 
gewikkeld in een voederbak, ruig 
herdersvolk dat daarvan als eerste 
mag getuigen. Geen wonder dat allen 
die dit verhaal van de herders horen, 
verwonderd zijn (Lucas 2:18). 
Tenminste, in de Naardense en de 
Statenvertaling. In de meeste andere 
vertalingen zijn de toehoorders 
‘verbaasd’. En dat verwonderde of 
verbaasde mij dan weer. Wat maakt 
dat de ene vertaler kiest voor verbazen 
en de andere voor verwonderen? 
Is er verschil tussen beide woorden, 
en waar zit ’m dat dan in? 

Volgens Van Dale is er geen 
verschil. Wie de betekenis van het 
woord verwonderen opzoekt, krijgt als 
antwoord verbazen. Dus pakte ik de 
bijbel erbij. Daar verwonderen of 
verbazen mensen zich geregeld. 
Vooral in het Nieuwe Testament en 
dan het meest in het evangelie 
volgens Lucas, waartoe ik me in dit 
artikel voornamelijk beperk. Uiteraard 
hangt het ervan af welke vertaling je 
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leest: welke keuze wordt er gemaakt 
om het Griekse woord thaumazo te 
vertalen? De Naardense vertaling 
kiest daarbij consequent voor verwon-
deren. De nbv gaat voor variatie: 
verbazen (dat komt het meest voor), 
verwonderen, onder de indruk zijn, 
versteld staan, bevreemd zijn, zich 
afvragen. 

Laten we eens kijken wie zich 
waarover verwondert in het evangelie 
volgens Lucas. Het begint met 
Zacharias. Als hij in de tempel het 
wierookoffer brengt, verschijnt aan 
hem een engel die hem verkondigt 
dat hij en zijn vrouw, hoewel ze al op 
leeftijd zijn, een zoon zullen krijgen. 
Door dit engelenbezoek is Zacharias 
langer in de tempel bezig dan 
gebruikelijk, en de mensen die buiten 
staan te wachten zijn verwonderd 
dat hij zo lang in de tempel blijft 
(Lucas 1:21). Later, als Zacharias’ zoon 
geboren is, maakt hij de naam van 
het kind bekend: Johannes. En allen 
zijn verwonderd (Lucas 1:63). 

Ook de mensen die de belevenis-
sen van de herders over de geboorte 
van Jezus horen, zijn verwonderd 
(Lucas 2:18). Als Maria en Jozef met de 
kleine Jezus naar Jeruzalem gaan om 

hem op te dragen in de tempel, zijn 
zij verwonderd over de woorden 
die Simeon hun over het kind zegt 
(Lucas 2:33).

Een enkele keer is Jezus zelf 
verwonderd. Over het grote geloof 
van de centurio, die Jezus vraagt zijn 
zoon te genezen slechts door te 
spreken (Lucas 7:9), en over het 
ongeloof van de mensen in zijn 
vaderstad (Marcus 6:6). Maar vaker 
verwonderen mensen zich over Jezus. 
Over de woorden die hij spreekt in 
de tempel (Lucas 4:22). Wijze ant-
woorden die hij geeft op strikvragen 
(Lucas 20:26). Als hij zieken geneest, 
demonen uitdrijft, stommen laat 
spreken. Als hij wind en water tot 
zwijgen brengt. ‘Wat is hij toch voor 
iemand?’ vragen de leerlingen zich 
vol verwondering af (Lucas 8:25). 

Later verwondert Petrus zich 
als hij in het graf niet Jezus’ lichaam 
aantreft maar alleen de zwachtels 
(Lucas 24:12). Als Jezus na de Opstan-
ding verschijnt aan de leerlingen in 
Jeruzalem, zijn ze eerst geschrokken, 
bevreesd en verward. Daarna her-
kennen ze hem, maar kunnen ze 
zich alleen maar verwonderen 
(Lucas 24:41). Pas als Jezus hun 
de Schriften uitlegt beginnen ze 
te begrijpen. 

Zijn de mensen in deze gevallen 
verwonderd of verbaasd? Verbaasd 
ben je als iets ingaat tegen je ver-
wachtingen; verwachtingen die je 
baseert op wat je in het verleden hebt 
meegemaakt. Het klopt niet met wat 
je afleidt uit eerdere ervaringen.
Je begrijpt wel zo’n beetje wat er 
gebeurt, maar je vindt het gek, 
vreemd, raar, verbazingwekkend. 
Je kijkt ervan op.
Dat is in veel van genoemde situaties 
het geval. Mensen zijn verbaasd en 
vinden het vreemd dat Zacharias 
langer in de tempel blijft dan nor-
maal, dat de naam Johannes gekozen 
wordt terwijl dat geen familienaam is, 
dat mensen die ziek zijn plotsklaps 
genezen worden, dat Jezus wijzer is 
dan ze hadden verwacht, dat een graf 
waar een dode hoort te liggen leeg is. 

Het zijn allemaal situaties die anders 
zijn dan je zou kunnen verwachten. 
Ze kloppen niet met de gangbare 
ervaringen en kennis. Ze zijn daarom 
vreemd, raar, anders, verbazing-
wekkend.

Toch is er meer aan de hand. 
Wie alleen zijn oren en ogen opent,
is verbaasd: dit gaat anders dan 
anders, dit kan niet, dit is raar, 
vreemd. Maar wie ook de ogen van 
het hart opent, ontdekt een andere 
werkelijkheid. En dat is wat er in deze 
situaties gebeurt. De omstanders 
die het verhaal van de herders horen, 
die Jezus zieken zien genezen en 
demonen uitdrijven; Petrus die een 
leeg graf aantreft – allen krijgen 
een vermoeden van iets wat de 
gewone werkelijkheid overstijgt. 
Zij hebben de indruk dat zij getuige 
zijn van wondertekenen van de 
Eeuwige. 

Het zijn momenten waarop de hemel 
de aarde raakt, waarop God de hemel 
en de toekomst opent. Hij gaat iets 
nieuws beginnen. Iets dat anders is 
dan je had verwacht, dan je ooit maar 
had kunnen verwachten. Dat is 
verbazingwekkend, maar bovenal 
wonderlijk, wonderbaarlijk. 
En allen die het horen en meemaken 
zijn verwonderd. <<

tekst Carolien Cornelissen – foto Ramon Philippo 

En allen die het horen... 

bijbel

E

zij hebben de indruk 
dat zij getuige zijn 
van wondertekenen van 
de Eeuwige

Het is een wonderlijk verhaal dat Lucas vertelt 
in de ouverture van zijn evangelie.
(Lucas 1 & 2)

het zijn momenten waarop de hemel de aarde 
raakt, waarop God de hemel en de toekomst opent



haar kracht. Dan onthult het iets anders.’ ‘Wat dan?’ 
‘Frustratie.’
Vervolgens geeft één van de jongste bewoners van het 
kuuroord, een meisje van ongeveer elf, Jimmy compli-
menten. Nu vraagt hij of het om die ene film gaat– hij 
heeft wat geleerd van Miss Universe. Nee, het gaat om 
een andere rol, van een vader die zijn zoon pas weer ziet 
op zijn veertiende. Het meisje herkent daarin een wijze 
les. 
De volgende dag zien wij Jimmy gekapt en geschminkt als 
Adolf Hitler. Er gaat grote spanning van uit, een massieve, 
negatieve energie. Het meisje komt hem tegemoet, blijft 
staan en kijkt hem verwonderd aan. Dan glimlacht ze. 
Een ontwapenend moment; de spanning vloeit weg. 

Dirigent Fred heeft tegen het eind van de film een 
gesprek met de arts die hem dagelijks onderzoekt.
‘U mankeert niets’, zegt de arts, ‘u bent zo gezond als 
een vis.’ ‘Ik ben oud geworden zonder te weten hoe ik hier 
gekomen ben’, antwoordt Fred. De arts: ‘Weet u wat u 
hier buiten te wachten staat?’ ‘Wat dan?’ ‘Jeugd.’ Deze 
opmerking lijkt voor de dirigent de deur te openen om 
zijn demente, doofstomme vrouw op te zoeken. Ook kan 
hij nu eindelijk ja zeggen op het verzoek zijn concert 
Simple Songs nog eens uit te voeren, voor het Brits 
koninklijk paar.

Youth is een film met een aantal mooie thema’s, zoals 
oud worden en je oud voelen, de tederheid tussen ouder 
en kind, frustratie en – heel belangrijk – de wijsheid van 
jonge mensen. Voor mij, net zeventig jaar geworden, is 
deze film een troost. <<

tekst Anneke van der Zijpp
foto CCO

Eén van de mooiste kerstliederen 
die ik ken, is Komt, verwondert u hier, 
mensen, ziet, hoe dat u God bemint. 

Het wonder van Gods aanwezigheid
  ier coupletten lang 
  passeren alle christolo-
  gische kenmerken van 
  het nieuw geboren kind 
de revue. De hele heilsgeschiedenis 
wordt afgehandeld. Wie zich enigs-
zins per ongeluk in de jaarlijkse kerst-
dienst bevindt, zal zich ongetwijfeld 
verwonderen over zoveel verwon-
dering. Zich verbazen over wat er 
allemaal aan wonderlijks aan het 
kindeke wordt toegeschreven. Vorst 
zonder pracht? Licht in de nacht? 
Verstoten en veracht? Hoe ligt Hij 
hier in lijden? ’t Is nog maar een 
baby’tje, hoor. 

Het taalveld van het geloof, van 
de kerk, draagt veel verwondering in 
zich. Mensen horen een stem, zien 
een vuur, ontdekken een opening
in de hemel, een ladder schuift naar 
beneden. Maar verwondering is niet 
iets wat alleen de kerk toebehoort. 
Ik ben ervan overtuigd dat elk mens 
ermee wordt geboren; een soort 
oerverwondering over de ontdekking 
dat je bestaat: hé, ik ben een ik! 
Ik ben! Het is de verwondering van 
een kind waar het allemaal mee 
begint.

Maar geleidelijk aan begint de 
maatschappij je te bewerken. Van 
verwondering kun je niet leven; 
je kunt niet blijven staren naar 
wonderschone wolkenluchten, er 
moet brood op de plank komen. 
Een huis, een auto, een elektrische 
fiets – je moet vooruit. En geleidelijk 
wordt de verwondering naar een 
keldertje in je binnenste geschoven, 
vanwaar het af en toe toch z’n stem 
laat horen. Het is een zacht stem-
metje en laat zich gemakkelijk over-
stemmen door het lawaai dat de 
wereld maakt. 

We bezetten de lucht, we bezetten 
het land. Omhoogkijkend zie ik hon-
derd vliegtuigstrepen in de lucht, 
om me heen kijkend zie ik het groen 
verdwijnen omdat er gebouwd moet 
worden, gebouwd en gebouwd. Ik kijk 
met weemoed naar de horizon en 
denk: hoelang nog zie ik daar de spits 
van een kerktoren, zometeen staat 
hier een distributiepakhuis. Goed 
voor de economie, maar het vernielt 
hier wel de mogelijkheid tot verwon-
dering. 

Gebrek aan verwondering leidt 
tot verwildering – ja, nu word ik fel. 

Verwondering is openstaan voor wat 
ons uit een scheppende hand is toe-
bedeeld. Alleen God kan een bloem 
maken, een boom, een grasspriet, 
een kind, een wolk, een ster, een 
oceaan, een sneeuwvlok. Wij mensen 
zijn bezig de hele schepping op haar 
knieën te dwingen, vanwaar zij 
gepijnigd omhoogkijkt en zegt: ‘Maar 
ik lijd! Ik warm op, ik smelt, ik krimp, 
ik stroom over.’

Wat moeten we doen, oog in 
oog met die pijn, die verwildering?
Ik denk dat we ‘Komt verwondert u’ 
moeten blijven zingen: woorden van 
die strekking. We naderen Kerstmis. 
En we worden uitgenodigd. Verwon-
dert u! Bezing het tere van de Here 
in alle toonaarden! Dit lied wil met 
elke regel weer onze verwondering 
wekken, voeden, doen bloeien. Nee, 
niet alles is logisch te doorgronden, 
evenmin theologisch, maar elke zin 
nodigt uit om het wonder van Gods 
aanwezigheid te ervaren in een 
wereld die dreigt de verwondering 
te vergeten. <<
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V V

Anneke van der Zijpp 
is predikant in de 
doopsgezinde gemeente
Utrecht

Youth (La Giovinezza) 
uit 2015 is de eerste 
Engelstalige film van 
Paolo Sorrentino, die 
bekend werd met de film 
La Grande Bellezza. 
Met prachtige rollen van 
onder anderen Michael 
Caine, Harvey Keitel en 
Paul Dano.

‘ bezing het tere van de Here 
 in alle toonaarden!’

Jeugd...
  ooral vanwege de jonge mensen in het 
  verhaal, die lichtheid en, jawel, wijsheid 
  brengen. Ondanks de titel (Jeugd) gaat de 
  film voornamelijk over twee vrienden van 
ongeveer vijfenzeventig in een chic kuuroord in de Alpen. 
Het zijn filmregisseur Mick Boyle en dirigent Fred 
Ballinger, die het gevoel hebben dat ze niet veel tijd meer 
hebben. In de andere gasten in het kuuroord herkennen 
ze al hun besognes – die hebben zij al gehad. Ook delen 
ze herinneringen en stellen elkaar vragen, zoals: is Mick 
vroeger ooit naar bed geweest met Gilda? 

Onder de andere gasten zijn een zeer dikke man, 
Miss Universe en voormalig stervoetballer Maradonna 
met een tatoeage van Marx op zijn rug. Een jonge 
masseuse van ongeveer zeventien – een ontwapenend 
beugelbekje – zegt tijdens het masseren van Mister 
Ballinger dat ze stress voelt, dat hij emotioneel is. 
Ontroerend, zo’n jonge meid die het verdriet van de 
beroemde dirigent aanvoelt en benoemt. 
Een ander belangrijk personage is de acteur Jimmy Tree. 
Hij zit in een impasse en is in het kuuroord om ideeën op 
te doen voor zijn rol in een film over Adolf Hitler. Hij is 
teleurgesteld, omdat hij bij het publiek vooral bekend is 
vanwege zijn rol in robotfilm Mister Q: met een masker 
en een robotharnas…

De film zit vol met mooie dialogen. Zo geeft Miss 
Universe Jimmy complimenten – om zijn rol in Mister Q. 
Jimmy reageert met een uiterst sarcastische opmerking 
en je ziet Miss Universe de dolkstoot verwerken. Dan zegt 
zij: ‘Ik waardeer ironie. Maar vermengd met gif verliest ze 
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Onlangs bekeek ik voor de vierde 
keer de film Youth en weer voelde ik 
verrukking en verwondering. 

film

tekst André Maris



Geloof in de stad

de stad in de religie, 
de religie in de stad 
Donderdag 23 januari vindt in de Amsterdamse Singelkerk de feestelijke 
presentatie plaats van de Nederlandse vertaling van Sans Feu, ni Lieu 
van Jacques Ellul, uitgegeven door Skandalon. Diverse deskundigen, zowel 
practici als theoretici, zullen met elkaar en met de zaal in gesprek gaan 
over droom en schrikbeelden van de stad in de religie, en over zinvolle 
vormen van religieuze presentie in de stad.
De volgende dag, vrijdag 24 januari, wordt een studiedag gehouden met 
diverse academische lezingen over dezelfde thematiek. 

Meer informatie over beide evenementen is te vinden op 
www.vrijzinnigetheologie.com. Aanmelden kan via conferentie@doopsgezind.nl 
Beide activiteiten zijn een initiatief van het Visiting Professorship 
Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium (VU).

discussiemiddag
boekpresentatie
studiedag

Ellul vervalt nooit in naïef optimisme. Zijn uitgangspositie 
is dat wij allen in een anonieme stadscultuur leven, 
waarin we al snel vervreemden van persoonlijk contact 
en ingesponnen raken in onwerkelijke verwachtingen en 
utopieën. Misschien ligt hier een taak voor alle religies
in de stad, niet alleen de christelijke: de mensen eraan 
herinneren dat ze een zekere reserve dienen te houden 
ten opzichte van verleidelijke ideologieën, gelikte stads-
planning en community management. Ellul maant ons te 
blijven experimenteren met andere mogelijkheden van 
samenleven, zolang we maar niet denken die mogelijk-
heden ooit volledig te kunnen realiseren. Wij hebben 
immers kaïnstekens op het voorhoofd. <<

Het boek, in het Nederlands getiteld De grote stad met 
als ondertitel Een bijbels perspectief, is in 1975 geschreven 
door de Franse jurist en cultuurtheoloog Jacques Ellul 
(1912-1984). Chris Doude van Troostwijk raakte steeds 
meer geïntrigeerd door de manier waarop Ellul over 
de stad schrijft. Diens denken, hoe weinig vrijzinnig 
op het eerste gezicht ook, is uitdagend actueel. Een 
gesprek met Chris Doude van Troostwijk, visiting professor 
Vrijzinnige Theologie aan het doopsgezind seminarium.

Volgens de ondertitel van het boek wil Ellul de bijbelse 
betekenis van de stad achterhalen. Hoe doet hij dat? 
‘Door ijkverhalen en ijkfiguren te interpreteren. Een 
voorbeeld. Als landarbeider Kaïn zijn broer Abel, de 
nomade, vermoordt, is hij voortaan gedoemd om voor 
straf het nomadische bestaan van zijn broer op zich te 
nemen. God plaatst het beroemde kaïnsteken op zijn 
voorhoofd, een teken van bescherming. Maar helaas, 
omdat Kaïn niet op zijn eigen voorhoofd kan kijken, ver-
liest hij zijn vertrouwen. Hij zwerft over de aarde, gedre-
ven om de weg naar het verloren paradijs terug te vinden. 
Hij droomt van de ideale plaats waar hij veilig kan zijn. 
En dan, o rampspoed, besluit hij die voor zichzelf te 
herbouwen. Zo wordt Kaïn stedenbouwer en het proto-
type van de urbane projectontwikkelaar. Hij droomt om 
te bouwen; hij bouwt om te dromen. Deze interpretatie 
van het bijbelverhaal vormt het uitgangspunt voor de 
beschouwing die Jacques Ellul ontvouwt in zijn boek Sans 
Feu, ni Lieu.’

Je zou de titel in het Nederlands kunnen vertalen met 
‘huis noch haard’. Dat drukt iets dreigends uit?
‘Klopt. Elluls onderzoek naar de bijbelse betekenis van 

de stad is niet zozeer een beschouwende filosofie als wel 
een alarmerende profetie. De stedenbouw is volgens Ellul 
een voortdurende poging van de mens om een ideaalstaat 
te bouwen, waar hij meent dat het goed wonen is. Maar 
ondertussen gaat diezelfde mens aan zijn eigen vlijt ten 
onder. Via de technologisering - en tegenwoordig de 
digitalisering - wordt zijn leven steeds onpersoonlijker 
en anoniemer. De ontwikkelingsdrift van de mens veran-
dert de stad in een schrikbeeld: het samenleven in de stad 
verliest zijn ziel en zijn medemenselijkheid. Want, zo 
meent Ellul, het urbanisme is veel meer dan een manier 
van wonen: het is een overgave aan een bepaalde 
‘geestelijke sfeer’. Het probleem van de stad is spiritueel.’

Maar wat moet een vrijzinnig theoloog en filosoof 
als jij met een biblicistisch denker als Ellul? 
‘Tja, dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ellul is weliswaar 
radicaal kritisch over de politiek en beschrijft met een 
scherp oog de nadelige kanten van het moderne leven, 
maar in religieus opzicht is hij eigenlijk vooral een vrome 
calvinist. Het liefst neemt hij de bijbel zo letterlijk moge-
lijk om er het woord van God in te vinden. Maar toch 
herkende ik iets dopers in zijn boek.’

Leg eens uit?
‘In Ellul’s denken speelt het motief van het ‘uitverkoren 
volk’ een rol. Hij lijkt te willen zeggen: in de geseculari-
seerde en tegelijk multireligieuze stad zijn joden en 
christenen – de bijbellezers – als het ware ‘uitverkorenen’, 
met het kaïnsteken op het voorhoofd. Ze hebben de taak 
voortdurend in herinnering te brengen dat mens niet 
gemaakt is om op zichzelf teruggeworpen te zijn. Dat hij 
niet het paradijs zal creëren, hoezeer hij dat ook probeert. 
En dat de bijbel hem dwingt zichzelf telkens kritisch 
onder de loep te nemen. Bij doopsgezinden vind je iets 
van dat besef, namelijk in de zegswijze wel in de wereld 
maar niet van de wereld te zijn.’

Maar dat kan ook uitlopen op een soort purisme 
of sociaal-ethisch activisme…
‘Ellul is waarschijnlijk realistischer dan doopsgezinden of 
vrijzinnigen, die menen dat zij vanuit morele of religieuze 

puurheid de wereld radicaal kunnen veranderen. Vanuit 
zijn keurige, reformatorische inborst vertrekt Ellul vanuit 
het besef dat ‘wij allen gevallen zijn en onder de zonde 
leven’. Allen – dus zowel gelovigen als ongelovigen. Dat 
maakt geen verschil, zeker vandaag de dag niet, want 
iedereen is onderdeel van de stadscultuur. Iedereen, 
in het Westen althans, ademt de ‘geest van de stad’.’ 

Zelfs mensen die op het platteland wonen? 
‘Mijn ouders wonen op ’t Harde, een dorp van niks. 
Ikzelf woon met mijn familie op het Franse platteland, 
dat overigens niet zo plat is. Maar noch zij, noch wij 
ontkomen aan de urbane geest. Die is op allerlei manie-
ren de hoofden en de huizen binnengedrongen. Tegen-
woordig is ook bij onze buren, waar je vroeger zo naar 
binnen kon lopen, de achterdeur op slot. En via internet 
is New York even dichtbij als Amsterdam of Bazel. Zelfs 
midden in het bos, waar twee of drie huizen staan, 
worden G5-kabels getrokken. De digitalisering en de 
technologisering zijn ook daar volledig doorgedrongen. 
Er is geen platteland meer, het platteland is een nostalgie, 
een constructie.’

Blijven experimenteren
Volgens Doude van Troostwijk is het interessante van Ellul 
dat hij enerzijds zeer kritisch en scherp in beeld brengt 
hoe in onze postmoderne cultuur de stadse geest en 
manier van leven dominant zijn geworden, en dat hij ons 
anderzijds uitdaagt betekenisvolle interpretaties te maken 
van onze religieuze bronnen, juist voor wat betreft de 
‘urbane geest’. Voor Ellul is de religieuze bron de bijbel, 
maar – zo vraagt Doude van Troostwijk zich af – wat 
hebben andere religieuze bronnen ons over de geest van 
de stad te melden? 
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H
De afgelopen maanden las 
Chris Doude van Troostwijk op 
afstand mee met de vertaalster 
van het boek Sans Feu, ni Lieu

seminarium

spiritueel leven in een urbane cultuur

tekst Iris Speckmann
foto’s Ramon Philippo (links) & Henk Stenvers

‘ de mens zal niet 
 het paradijs creëren,
 hoezeer hij dat 
 ook probeert’



in de wereld om ons heen gebeurt heel veel, 
positief en negatief Waarover

 verwondert u zich?
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Op dit moment verwonder ik me, 
zingend in een prachtig koor, hoe 
onze stemmen samen zo’n mooie 
harmonie kunnen vormen. Harmonie 
die me raakt, ontroert en me vult met 
nieuwe energie. En die diep in mij 
zorgt voor rust en ontspanning. 
Marcel Kasteleijn

Ik verwonder me er meer en meer 
over hoe uniek en mooi iedere tijd 
van het jaar is.
Caspar Jonker

What amazes me about the world and 
people around me is that, no matter our 
diversity, there’s always one thing in 
common: our Anabaptist DNA! 

(Wat mij verbaast van de wereld en 
de mensen om me heen is dat wij, 
ondanks de verschillen, altijd een 
ding gemeen hebben: ons doops-
gezinde DNA!)
José Arrais, Portugal 

Ik verwonder me erover hoe hard 
vrijwilligers zich inzetten voor de 
zaken waar ze hart voor hebben. 
Franka Riesmeijer

Something that amazes me about the 
world is that it is not so big as we might 
think. I mean: you always find someone 
that knows someone else that you know 
or is close to you. So there’s always a 
connection, and it’s like you have a big 
family around the world.

(Wat mij verbaast is dat de wereld niet 
zo groot is als we misschien denken. 
Ik bedoel: je vindt altijd wel iemand 
die iemand anders kent die jij ook 
kent, of die dichtbij je staat. Dus er 
is altijd een verbinding, waardoor je 
als het ware één grote familie hebt 
over de hele wereld.)
Steff Martinez, El Salvador

I am amazed by the intricacies and 
diversity of nature. By people’s ability to 
do incredible goodness but also horrific 
cruelty. The vastness of our universe. 
But also, I have the feeling I’m amazed 
less and less as I age. 
(Ik verwonder me erover hoe ingewik-
keld en divers de natuur is. En over 
het vermogen van mensen om on-
gelooflijk goed te doen, maar ook 
verschrikkelijke wreedheden te 
plegen. En over de uitgestrektheid 
van ons universum. Maar ik heb ook 
het gevoel dat ik me minder verwon-
der naarmate ik ouder word.)
Terry Reesor, Canada

What amazes me about the world and 
the people around me, is the fact that 
God created the world and gave us every 
good thing to glorify His name. But 
people still do not give God a chance 
and do what is evil and cruel to children 
and women.
(Wat mij verbaast van de wereld en 
de mensen om mij heen is het feit 
dat God de wereld geschapen heeft 
en ons al het goede heeft gegeven 
om Zijn naam te eren. Maar de 
mensen geven God nog steeds geen 
kans, gedragen zich slecht en wreed 
jegens kinderen en vrouwen.)
Philip Nyasonga, Tanzania

Ik verwonder me vooral over wat er 
met veel mensen gebeurt als ze door 
Sjoerd (mijn zoon) enthousiast 
worden aangesproken. Ze volgen 
nadien vaak lachend hun weg. Ik 
denk dan vaak: Sjoerd heeft de dag 
voor dit mens wat vrolijker/kleurrijker 
gemaakt.
Klaasje Schepers

Ik verwonder me over de liefde van 
God, zoals ik deze in mensen zie. 
Onder andere in mijn gezin: mijn 
vrouw en drie kinderen.
Samuel Elias Ruiz, Guatemala

Helaas ben ik tegenwoordig verbaasd 
over de vreemdelingenhaat in de 
wereld, die ook steeds merkbaarder 
wordt onder christenen. Ik begrijp dat 
het verband houdt met angst, maar 
waar angst heerst is (Gods) liefde niet 
perfect.
Rosemarie Kummer, Oostenrijk

Ik verwonder me over de stelligheid 
waarmee sommige mensen, ook 
doopsgezinden, hun mening als 
waarheid verkondigen en daarmee 
een gesprek over het betreffende 
onderwerp onmogelijk maken. 
Ik maak me daar erge zorgen over. 
In deze tijd waarin meningen soms 
lijnrecht tegenover elkaar staan, 
moeten we volgens mij juist in 
gesprek met elkaar.
Ariadne Noomen-Weijers 

Ik verwonder me over de schoonheid 
van de wereld en tegelijkertijd over 
hoe we te weinig doen om die te 
redden.
Hugo van Oudenallen

tekst Jantine Huisman – foto’s Ben White (linksonder) & CCO 
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babbelbox

Als ik het nieuws lees, of de berichten op sociale media, dan verbaas 
ik mij soms over al het negatieve nieuws. Je kunt geen nieuwsapp 
meer openen ’s ochtends, geen krant meer openslaan, zonder dat er 
berichten zijn over steekpartijen en aanslagen, of fraude en onrecht-
vaardigheid. Aan de andere kant zijn er ook steeds meer nieuwssites 
die zich specifiek richten op goed nieuws. Op de mooie dingen die 
mensen voor elkaar doen om de wereld een stukje beter te maken. 
Ik verwonder me dan over de goedheid, de gulheid die mensen 
ondanks hun situatie toch voor elkaar hebben. 

Kerst is het grote feest van verwondering en verwachting. We kijken 
uit naar het licht en verwonderen ons over dat kleine baby’tje dat in al 
zijn onschuld de wereld gaat veranderen. Verwachting en verwonde-
ring staan centraal. Maar waar verwonderen we ons nog meer over? 
Ik vroeg het doopsgezinden, jong en oud, dichtbij en ver weg. 
Hieronder een bloemlezing van hun reacties.

<<



 

tekst & illustratie Hedi Hegeman

Als je een klein meisje bent, 
ben je nog verwonderd. 
Zo kijk en luister je, open voor 
de vreugde. 

daarom groet ik mijn 
kleine vriendje
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Verwonder je, 
nieuwe oren

hebben. Dat zou een gave zijn die 
past bij Kerst.

Daarom groet ik graag mijn kleine 
vriendje. Wierook, mirre en goud 
werden hem gebracht, maar had hij 
niet nodig. Ik geef hem liever een 
gave CI – nu een wondertje en toen 
zeker een heus Wonder. Dat zal hem 
verbinden met de hele wereld. Zo kan 
hij het allerbeste en het aller-verste 
luisteren. 

Ons kleine vriendje leert ons open 
zijn voor de vreugde en de pijn van 
alle mensen om ons heen. Met hem 
luister ik mee, naar mijn gemeente, 
mijn gezin en de familie. En naar de 
vrienden die ik koos, en die altijd voor 
mij blijven kiezen. Mijn kleine 
vriendje richt daarom zijn blik niet 
omhoog, zoals mijn vader mij 
tekende toen ik klein was. Nee, hij 
richt zijn wonderlijk nieuwe ogen en 
oren naar ons toe. Hij is verbonden 

Hedi Hegeman is voorganger
van de doopsgezinde gemeente 
Haarlemmermeer

met alle mensen en is bij hen. Hoe 
zou de wereld voor ons klinken als je 
oren hebt voor meer dan het goede? 
Hoe zul je elkaar zien, als je oog 
houdt voor het nieuwe in ieder mens? 

Richt je oren en je ogen, net als hij 
deed, op elkaar. En ga iedere dag 
maar verwonderd aan. Want die blijft 
zich vullen – heus niet uitsluitend 
met Kerst – met nieuw leven en met 
nieuwe kansen. Zo groet ik ons kleine 
vriendje. Dat ons het goede spoor 
wijst, een goede toekomst in. En zo 
groet ik jullie. Ik wens jullie allemaal 
een verwonderlijke Kerst toe. Als met 
nieuwe oren. <<

Ook open voor verdriet en pijn, 
want vallen en opstaan horen erbij. 
Je voelt je verwant aan dat andere 
kind, dat kind met nieuwe ogen en 
nieuwe oren. Die hield hij vast, toen 
hij zijn verwonderende verhalen bleef 
uitdelen. 

Toen je wat groter werd, kleine Hedi, 
hielden de verhalen hun kracht. 
Helaas werd luisteren ernaar moeilijk, 
want je werd doof en je kreeg ver-
volgens een cochleair apparaat, een 
CI. Maar dat moderne wondertje van 
techniek botste met hoe graag je 
iedereen zou willen horen spreken. 
De wereld werd hoorbaar, maar bleef 
storend en vals. Wat zou je graag 
nieuwe ogen en nieuwe oren willen 
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