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LICHT
Het licht schijnt in de duisternis.
Daarvoor is het gekomen.
Het verlicht alles wat licht behoeft
en zal ook nimmer doven.
 
Licht is een en al mededogen.
Alles mag het licht zien,
alles is het licht waard.
Alles mag gezien worden.
 
Ook al vind je het niets waard,
voor het Licht is alles evenveel waard.
Het Licht schijnt in de duisternis.
Want licht verdraagt niet dat iets niet licht is.
 
Licht kent geen zwaarte of duisternis.
Licht is alleen maar licht.
Laat alles beschijnen als verlichting je wens is,
en het Licht zal jou vinden.
 
Olette Luitwieler
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Laatste zondag kerkelijk jaar
Op 22 november ging ds. André Meiresonne voor
in onze laatste dienst van het kerkelijk jaar. Ge
woontegetrouw herdenken we dan de overlede
nen. Binnen onze vereniging waren er het afge
lopen kerkelijk jaar geen leden/vrienden overle
den. Maar er was ook gelegenheid om een
kaarsje aan te steken voor anderen (al dan niet
uit de eigen omgeving). Hiervan werd volop 
gebruik gemaakt. Het werd mede daardoor een
indrukwekkende bijeenkomst. De door ds. Meire
sonne gekozen muziek, film, teksten en overden
king zorgden voor een bijeenkomst met diep
gang.
Een van de teksten die werd gelezen, was die
van David Christian, een Australische - nee, niet
een theoloog, ook geen gelovige, maar een -
historicus, die een dappere poging ondernam
om de geschiedenis van de wereld en het uni
versum in een enkel boek te beschrijven. Het heet
Big History. Een zoektocht naar de aard van deze
wereld en de plaats van de mens in het heelal.
Ook een lofzang op de schepping - op het
wonder van het leven. Hoe het leven, het leven
waar wij deel van uitmaken, het leven dat wij zijn,
voortgaat - met ons, maar evengoed ook zonder
ons. We doen even, heel even, mee. Bijzonder
kort zijn we ons ervan bewust dat we hier zijn -
dat we er bij zijn, dat we mee mogen doen. Om
vervolgens weer te vertrekken, en op te lossen -
in het, ja wat? Niets..?!
”Stof zijt gij, en tot stof zult gij vergaan.” ’Tot uw
dienst, zeg ik dan, maar wel sterrenstof, ja!’, aldus
ds. Meiresonne.
 
De betreffende tekst leest u hieronder:
We doen onze entree in dit universum zonder er
enige zeggenschap in te hebben, op een tijd en
een plaats die wij niet zelf hebben gekozen. Een
paar ogenblikken lang zullen we daar, als kosmi
sche vuurvliegjes, optrekken met anderen, met
onze ouders, met onze zussen en broers, met
onze kinderen, met vrienden en vijanden. We
zullen ook vergezeld worden door allerlei andere
levensvormen, van bacteriën tot bavianen - en
door rotsen, oceanen en aurora’s, door manen
en meteoren, door planeten en sterren, door
quarks, fotonen, supernova’s en zwarte gaten,
door slakken en smartphones en door een im
mense hoeveelheid lege ruimte. Het is een
bonte, veelkleurige, lawaaiige en geheimzinnige
processie, en hoewel wij mensen haar uiteinde
lijk zullen verlaten, zal de stoet verder trekken. In
de verre toekomst zullen andere reizigers zich
aansluiten bij de stoet en hem weer verlaten.
Uiteindelijk zal de grote drom geleidelijk uitdun

nen. Ziljoenen jaren in de toekomst zal hij verva
gen als een spook in het ochtendlicht en oplos
sen in de oceaan van energie, waaruit hij oor
spronkelijk is voortgekomen.
Wat is dat voor een vreemd gezelschap met wie
we deze tocht maken? Wat is onze plaats in de
stoet? Waar is hij ooit begonnen, waar gaat hij
heen, en hoe zal hij uiteindelijk in het niets ver
dwijnen?
David Christian

Workshop Johan de Wit
Op zaterdag 28 november jl. mocht ik deelne
men aan de workshop van Johan de Wit naar
aanleiding van zijn essay “CHRISTELIJKE THEOLO
GIE EN VRIJZINNIGHEID: EEN ONGEMAKKELIJK
VERSTANDSHUWELIJK“ dat hij ter gelegenheid
van 150 jaar vrijzinnigheid had geschreven.
Reeds per e-mail had ik het eerder gewaagd om
een eerste reactie op zijn tekst te geven. Als
vriend van de Vrijzinnigen Hoeksche Waard, heb
ik mij in de digitale bijeenkomst vooral luisterend
opgesteld. Het viel mij op dat er uit mijn eigen
Hoeksche Waardse omgeving geen deelnemers
waren.
Johan presenteerde een vijftal stellingen. Die
had hij in een PowerPoint-presentatie gegoten.
Interessante en óók 'uitdagende' discussiepun
ten, waarmee hij de aanwezigen bezighield.
Sommige van de stellingen was ik in het vrijzinni
ge 'gedachtegoed' al eens eerder tegengeko
men.
De stellingen raakten achtereenvolgens aan het
godsbegrip, het bidden, Jezus, de Bijbel en de
praktijk van vrijzinnigheid. Voor mij - als vrijzinnig
'onervarene' - waren dit waardevolle aspecten
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die belicht werden. Hierdoor heb ik weer ’n extra
stukje aan mijn religieuze/spirituele zoektocht
kunnen toevoegen.
Het voert in dit bestek waarschijnlijk te ver om een
weerslag van de workshop te presenteren. Ik
beperk me daarom tot een voor mij zeer aan
sprekend gespreksonderwerp, namelijk de
praktijk van de vrijzinnigheid. Hoe hieraan - be
langstellingtrekkend én bindend - vorm te ge
ven? Het werd niet alleen van belang geacht om
hierin nieuwe vormen te zoeken en inhoud te
geven. Juist omdat religie een gevoelskwestie is,
staat de gemeenschap centraal. Het elkaar
ontmoeten is essentieel voor de 'instandhou
ding' van 'de' vrijzinnigen. Ik voegde daaraan
versterkend toe, dat de ontmoeting daarom
existentieel is.
Van die ontmoetingen - die men in de workshop
buiten de vieringen en diensten zocht -, mocht
ik een paar Hoeksche Waardse voorbeelden
aanreiken: Bijzondere Bijeenkomsten, Muzikale
Ontmoetingen, de verschillende cursussen, de
Leeskring en last but not least: Carols and Les
sons.
Aan het eind heb ik gevraagd om mijn eigen
achtergrond en mijn groeiende belangstelling
voor en betrokkenheid bij de vrijzinnigheid kort
te mogen toelichten. Dat mocht. De inleiding en
het slotwoord werden door Wies Houweling ver
zorgd.
Dominic Hoogsteder Jr.
 
 
 

Wifi
Sinds kort is er een internetverbinding in ons
gebouw beschikbaar. Dat was nog een hele
operatie, want in het verleden waren alle
telecomverbindingen, zoals een telefoonlijn,
verwijderd. Graven was dus het motto! Wij
hopen onze bezoekers en huurders hiermee
een goede service te verlenen.

Levensmoed
Tijdens de lezing over 'Levensmoed' citeerde
Dr. E. Cossee een gedicht van
Anthony Donker:
 
Ga dan het leed
Het geluk tegemoet
Zorg dat jouw leven
Het leven begroet!

Thuisdienst
Zondagmorgen 8 november 10.00 uur – Zwolle
Helaas..! Niet in Brielle. Ik mis dat, en ik mis jullie.
Twee keer heb ik na de lockdown dienst mogen
doen, maar deze keer moesten we weer afbla
zen: onze regio’s kleurden rood en het dringende
advies was: niet meer dan drie zielen samen. Het
leek erop dat we weer de verkeerde kant op
gaan. Maar dat is een gevoel: Want wat bleek
dit een gedenkwaardige week.
Ik ben drie nachten en dagen aan de TV gekluis
terd geweest: Fox, CNN, NOS. Ik zag Amerika rood
kleuren en vreesde nog eens vier jaren Trump. Ik
mocht hem meteen al niet, hij herinnerde me
aan de pestkoppen in de klas die altijd gelijk
hadden en ons imponeerden met de macht van
hun dommekracht. Je raakt die angst nooit he
lemaal kwijt.
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Zo werd deze week aanvankelijk overschaduwd
door een 'gevoel van naderend onheil', alsof de
grauwsluier die het virus over ons heeft gelegd,
langzaam maar zeker alles lamslaat. Ik wilde
eergisteren, vrijdag, een stuk voor Brielle afkrij
gen. Ik voelde me echter moe en moedeloos en
kreeg geen inspiratie.
Het had er de schijn van, dat we met de wereld
de verkeerde kant op gingen. Maar dan blijken
in Rotterdam de besmettingscijfers langzaam
weer de beterende  kant op te gaan: het virus
lijkt te bezweren door ons eigen gedrag - en daar
hoort dan ook ook het afmelden van een kerk
dienst bij.
Voor mij kwam de ommekeer toen ook de Vere
nigde Staten steeds meer van rood naar blauw
leken te kleuren. Georgia, Pennsylvania – ik ben
er eens geweest. Pittsburg, Philadelphia. En na
tuurlijk Atlanta: twee jaar geleden begonnen
daar rassenrellen. Trumps antwoord was ge
weld; zowel verbaal als fysiek. Hij had de pest aan
softe leiders en zwarte bestuurders en schold hen
uit voor communisten.
Dat nu juist deze twee staten de toekomst kon
den doen “swingen”! Trumps strategie werkt niet
langer, of zelfs averechts. De politiek van “verdeel
en heers” (divide et impera – bedacht door de
antieke Romeinen) blijkt vruchteloos. En dat is
toch een van de zegeningen van dit digitale
tijdperk.

Kamala Harris Speech
Het absolute kantelpunt was de toespraak van
Kamala Harris gisteren. Trumps leugentaal ge
loofde ik niet, maar haar woorden waren wáár,
oprecht, hoopvol en vastberaden; ze kwamen
recht uit het hart. De eerste vrouw aan de macht
in de USA, en dan nog een met een kleur ook.
Wat een teken, wat een kracht! Ze had het over
de Ver-enigde staten, en dat “Joe and I” daar
op zouden inzetten, en allereerst het klimaat en
de pandemie met open vizier (en mondkapjes)
zouden aanpakken. Geen ontkenningen; geen
leugens. Wat een krachtvrouw! (ik hoor Trump al
roddelen dat ze geen Amerikaanse is; dat deed
hij eerder bij Obama ook).
En wat een voorrecht dat mijn moeder dit nog
mee mag maken. Mam had slechts lagere
school, toen ze thuis voor de vijf jongere kinderen
moest zorgen. Haar moeder had tbc en kuurde
in Appelscha; opa Jan Snoek fietste op houten
banden tweemaal per week naar haar toe. Op
mijn moeders 21e werd zij door mijn vader uit
Winschoten geschaakt. Het kwam ongelegen,
maar moeder heeft het goed geregeld. Ze heeft
daar een paar jaar geleden een boek over ge

schreven ("Wij en onze Pabbe").
Mijn vader was ook allerminst voorstander van
emanciperende vrouwen. Dat mam haar werk
zame leven beëindige als beleidsmedewerker
emancipatiezaken van Friesland, is een prestatie
van jewelste. “Je moet tegen de stroom inzwem
men om bij de bron te komen”, dat wisten niet
alleen de zalmen, maar ook de snoek die mijn
moeder is. Juist daarover ging die speech van
Kamala Harris gisteren. 
Maandag 2 november werd mijn moeder 87; er
mochten maar 3 anderen komen, dus ging ik op
dinsdag. Mam blijkt nog altijd helder en strijd
baar (ze heeft me net nog met wordfeud versla
gen). Dinsdag dus; kon ik meteen nogmaals
naar het Belvédère museum. Mam woont om de
hoek.“Van goede kunst en muziek knap je altijd
op”, had ik van Erik Scherder gehoord. Ik wilde
Jan Mankes zien, maar toen viel ik voor de Gro
ninger graficus Hendrik Werkman. Henk van Os
roemt hem als een van de grootste kunstenaars
van de afgelopen eeuw: “Zeker even belangrijk
als Van Gogh en Mondriaan”. Ik kende Werkman
van de “Chassidische verhalen”, zijn 'druksels' bij
de verhalen van Martin Buber. Illegaal uitgege
ven tijdens de Wereldoorlog.
Ik wist ook, dat hij drie weken voor het einde nog
gefusilleerd was. De ware verhalen besefte ik niet;
tot dan toe zat hij bij mij op de reservebank. Die
dinsdag kwam hij binnen.

Werkman maakte dit  "Zuidzee eiland" in
1936. 
Werkman ontwaakte op een ochtend in 1935 en
wist zich omringd door brallers: Hitler, Stalin,
Mussolini (en Mussert en Colijn hier). Werkman
wilde weg, ergens anders leven. Hij was bewon
deraar van Gauguins Tahiti, dus dat land werd
zijn verlangen. Even zelfs in het echt. Maar ook
Werkman wist van de vliegen en de kosten daar,
en hoe beroerd Gauguin er aan zijn eind geko
men was. Maar hij had een droom nodig, een
andere werkelijkheid - en van dat soort mensen
bleken er meer. Zoals de Chassidische Joden.
Zoals de christenen met hun nieuwe Jeruzalem.
En dat soort van bergen-verzet- mensen zijn er
ook nu nog, getuige Kamala Harris. 
Diezelfde week terug in Pernis begin ik mijn
veertiguren-nieuws. Woensdag en donderdag:
afgrijzen en ongeloof. Want had de pestkop
gewonnen, dan hadden we Trump, Putin, Neta
nyahu en Erdogan (en Baudet en Wilders). Wel
iswaar een stuk minder vreselijke nachtmerrie
dan de buren in Werkmans tijd, maar desalniet
temin.
Deze oorspronkelijk Brielse ochtend werd ik
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wakker met een gevoel dat er andere tijden aan
het aanbreken zijn; dat we het ergste gehad
hebben; en dat de zachte krachten zullen over
winnen. En al was ik niet “live” bij jullie, het is in
middels 12 uur; ik ben weer wat verder, daar
kwam de inspiratie weer; de lucht en mijn hart

kleurt blauwer, mijn optimisme keert terug.
Het hoeft niet steeds erger te worden; die algo
ritmes scheppen wij zelf! We kunnen er tegen
opstaan, met geuren en kleuren tegenop gelo
ven. Mijn moeder heeft de tijden zien verande
ren. Ze heeft een nieuwe knie en wandelt weer
(dat was in haar jonge jaren ondenkbaar ge
weest). Tbc is overwonnen; grootouders commu
niceren tegenwoordig met kleinkinderen (wat
hebben we op mams verjaardag leuk gezoomd
met z'n allen!).
En ik? Op mijn 18e levensjaar speelden Vietnam,
Ulster, de Berlijnse muur, Franco, Salazar, het
Griekse kolonelsbewind; was er Biafra, de apart
heid in Zuid-Arika. Het komt niet allemaal ineens
goed; angst blijft een machtsfactor, maar toch.
Ik wil geloven dat de zachte krachten zullen
overwinnen.
En Werkman was een held. Het Kan Wel. 

Ivo de Jong, voorganger Vrijzinnigen Brielle.
(overgenomen met toestemming van de auteur)

Herstart Bijzondere Bijeenkomsten
In januari starten we weer met de organisatie van
de Bijzondere Bijeenkomsten die traditiegetrouw
plaats zullen vinden op elke eerste zondag van
de maand. De eerste Bijzondere Bijeenkomst op
3 januari, wordt ingevuld en gepresenteerd door
de leden van de Programma Commissie.
Vorig jaar stond deze nieuwjaarsbijeenkomst in
het teken van ‘elkaar iets toewensen’. Er klonken
prachtige persoonlijk wensen en natuurlijk klon
ken ook de vertrouwde woorden zoals ‘gelukkig
nieuwjaar’ of ‘vrede en alle goeds’. We konden
toen nog niet weten, hoe anders dit jaar zou
verlopen en hoeveel invloed het virus op ons
leven en op onze bijeenkomsten en activiteiten
zou krijgen. En hoe zal dat nu dit jaar zijn? Kunnen
we onze wensen nog wel zo onbevangen uitspre
ken? Kunnen we nog wel zeggen: “Gelukkig
Nieuwjaar”, of is dat begrip te plat en te eendui
dig  geworden? De Programma Commissie heeft
nagedacht over thema’s als ‘gelukkig zijn’ en
‘wanneer voel je je gelukkig’? Kun je invloed
hebben op je geluk……?
En ook al zijn en blijven er veel vragen en zijn we
onzeker over de toekomst, de PC wil de eerste
Bijzondere Bijeenkomst op 3 januari toch vooral
een positieve en feestelijke invulling geven en het
thema is “Geluk”.
Duo Mu- Chique is uitgenodigd om de door de
Programma Commissie (PC) gekozen teksten en
verhalen muzikaal te omlijsten. Enkele jaren ge
leden speelde dit duo, bestaande uit een violist
en een accordeonist, in onze kerk tijdens één van
de muziekavonden. Met een glimlach denken
we terug aan hun optreden.  Zij zullen op 3 janu
ari tweemaal twintig minuten musiceren rond het
thema. Het wordt dus een klein mini concert.
De PC hoopt hiermee een feestelijke en bemoe
digende start te geven aan het nieuwe jaar.
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Jarigen
09 dec. D.A. Vermeij
10 dec. I. Verhagen
14 dec. P. van Eijk
16 dec. J. Troost
21 dec. J. Jaarsveld

30 jan. A. van den Burg
 
13 feb. J. Fransooijs
25 feb, A.T. Strijder

Allen van harte gefeliciteerd!

Kwetsbaarheid
‘Ik weet mij aan mijn naakte huid geraakt
die, niet verscholen meer, nu alle licht wil vangen.
’[*]
Onze huid wordt wel het grootste orgaan van ons
lichaam genoemd. Het is onze fysieke sensor. We
worden ermee aangeraakt, gestreeld, gekust,
maar ook bezeerd, verwond. Daarin is een mens
kwetsbaar. Wie dat weet, zal teder met dit or
gaan, andermans huid, omgaan. Sommige
mensen hebben of  kweken een ‘dikke huid’. Dat
maakt hen minder kwetsbaar. Dat deze uitdruk
king overdrachtelijk bedoeld is, geeft al aan dat
in onze lijfelijkheid onze geestelijke instelling
spreekt. Is kwetsbaarheid een eigenschap, of is
het een keuze? De ene mens is meer aanraak
baar dan de andere. Huidcontact speelt een
grote rol, kan nabijheid uitdrukken. Maar daar
door kan ik soms ook iemand ‘te dicht op haar/
zijn huid zitten’. Onze huid is in alles onze sensor.
Soms pleit iemand ervoor, dat we ‘ons kwetsbaar
moeten opstellen’. Dat klinkt als een tactiek, zelfs
een trucje. Als ik maar mijn sensibele kant laat
zien, zal dat ook de ander ‘ontwapenen’. Kwets
baar willen, kunnen en durven zijn is vooral ook
de bereidheid hebben je te willen laten raken en
aanraken. Het is: de ander toelaten tot wie en
wat ik in wezen ten diepste ben. Maar kwetsbaar
heid is daarom meer dan alleen maar een je
open stellen. Het kan ook pijnlijk zijn. Het is ook:
het risico nemen gekwetst, bezeerd te worden.
Is zulke kwetsbaarheid onvoorwaardelijk, is dan
de vraag? Wie zelf kwetsbaar kan zijn, heeft ook
meer weet van de verwondbaarheid van de
ander. Behoedzaamheid en eerbiediging zijn
dan de paden voor de toenadering. Wij dragen
de naam van een Mens die onvoorwaardelijk
dat risico nam, met de kruisdood als gevolg. Je
moet maar durven …
Sytze de Vries, dichter, theoloog, predikant en
tekstschrijver

 
Theologie van de kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid in het Boeddhisme
Kwetsbaarheid in het Boeddhisme komt weinig
voor. Ze spreken over mededogen en compas
sie.  Mededogen is het kostbaarste geschenk
wat er is. Je voelt je kwetsbaar en je voelt com
passie en mededogen naar de ander toe. Vaak
wordt kwetsbaarheid gezien als negatief en
compassie als een positieve kwaliteit.
 
Kwetsbaarheid in het Hindoeïsme
Met het woord kwetsbaarheid kan men in het
hindoeïsme niet veel mee. Zij spreken liever over
‘de kostbaarheid van het menselijk leven’. Indi
rect spreek je dan ook over weerloosheid en
kwetsbaarheid, maar als het ware ingebed in
een respectvolle houding waarin iets positiefs
centraal gesteld wordt.
 
Kwetsbaarheid in de Islam
De Ramadan is in de Islam een moment van
reflectie en aandacht voor de kwetsbare mens.
De gelovigen vasten als de gezondheid het
toelaat. Aan het eind van de vastenperiode
wordt het Suikerfeest gevierd. Deze negende
maand van de Islamitische maankalender be
staat uit aandacht voor verdraagzaamheid,
vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.
 
Kwetsbaarheid in het Jodendom
Het is niet kwetsbaarheid in het Jodendom maar
de kwetsbaarheid van het Joodse volk in het
algemeen. Door de geschiedenis heen worden
Joodse mensen gediscrimineerd, verstoten en
zonder reden vermoord. Een tastbaar teken is te
vinden op ons adres, Spoorstraat 1, waar herden
kingsstenen zijn  gelegd voor Martha Femmetje
Bernhard-Willing, Sophia Mathilde Willing en He
lena Jacobs-Monasch alle drie vermoord in
Auschwitz.
 
Kwetsbaarheid in het Christendom
Jezus wordt als een kwetsbaar klein kind geboren
en dat is het begin van een wereldwijde bewe
ging.   ‘Wat je aan de minste van de mensen
hebt gedaan, heb je aan mij gedaan’ zegt Jezus.
Is het  Christendom niet eerder een geloof voor
kwetsbaren dan voor overwinnaars?
 
[*] Uit het gedicht ‘Dat ik de naam mag zijn van
jouw verlangen’,  uit: Sytze de Vries, Witgewassen
woorden, De gedichten. Vught 2009.
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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Sprookje
In deze tijd van kommer en kwel, van zorgen en
angst, is het voor velen moeilijk om toch blij de
wereld in te blijven kijken. Daarom, lieve lezers,
vertel ik nu een sprookje. Enerzijds roept dat
herinneringen aan kampvuren op, waarbij vaak
spookverhalen werden verteld. Anderzijds beho
ren sprookjes tot de klassieke kinderliteratuur,
zoals daar zijn Sneeuwwitje en de zeven dwergen
en Assepoester. Pas later kom je er achter dat
deze sprookjes vaak een diepere betekenis
hebben. Hoewel ik niet van Grimm afstam, nog
van de Storyteller, waag ik mij op het gladde ijs
van een sprookje.
 
Er was eens …
Er was eens een volkje van nijvere dieren. Niet
één soort dieren, maar laat ik maar zeggen:
vogels van diverse pluimage. Het volkje bestond
niet uit louter vogels, die waren er wel, maar de
dieren die op het land leefden en werkten waren
ver in de meerderheid. De vogels waren eigenlijk
uit een ander land gekomen en waren bezorgd
over hun komaf. De dieren op het land wilden
de vogels geruststellen, want, zo zeiden ze: ons
dna is volgens hetzelfde principe opgebouwd als
jullie dna. Maar de vogels waren daar niet mee
tevreden.
 
Wijze Pad
Nu wilde het geval, dat het volkje van nijvere
dieren werd bestuurd door een wijze Pad. Het
verschil tussen een pad en een kikker is dat een
pad niet springt. Maar goed, dit terzijde. Uitein
delijk werd door een vertegenwoordiging van de
landdieren en de vogels besloten de Pad om
raad te vragen. Dat was nog zo simpel niet, want
je kunt niet zomaar op de Pad afstevenen en
zeggen dat je hem om raad wilt vragen. Maar
nadat er formulieren in tienvoud waren ingevuld
en een ijverige vos, die tevens journalist was voor
de krant van wakker dierenland, op een perscon
ferentie het onderwerp ter sprake had gebracht,
stemde de Pad in met een overleg.
 
Wijsheid en zingeving
Op de afgesproken datum begaven vertegen
woordigingen van de landdieren en de vogels
zich naar het paleis van de Pad. Zij kregen ruim
de gelegenheid om hun standpunten uiteen te
zetten. De Pad luisterde zonder ze te onderbre
ken, maar stelde wel aanvullende vragen. Ten
slotte kwam hij met zijn oordeel:
‘Mondkapjes zullen niet helpen’, sprak hij waar
dig. ‘Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.
Maar wat ik jullie adviseer is: geef elkaar de

ruimte. Let daarop. Maar let niet zo op elkaar.
Stil verlieten de vertegenwoordigers het paleis
van de Pad. Stil door zijn wijsheid en de zingeving
van zijn raad.
Wouter B. Blokhuis
Bron: www.vrijzinnigen.nl

Vrijzinnig kijkje over de grens
De Unitarische Kerk van Transsylvanië, geschie
denis in vogelvlucht (3)
Het unitarisme in Transsylvanië overleefde als
culturele enclave te midden van een onvriende
lijke omgeving. Door de vele vervolgingen werd
het geloof van deze liberale christenen alleen
maar dieper, hun overtuiging sterker en hun
onderlinge solidariteit groter. De unitarische ge
meente van Kolozsvar, de oudste in Transsyl
vanië, had een leidende rol. Er was ook steun uit
het buitenland. Na een verwoestende brand in
1697 konden de school en de unitarische kerk
van Kolozsvar worden herbouwd met steun van
protestanten uit Nederland.
Voor de organisatie van de unitarische kerk van
Transsylvanië heeft bisschop Mihaly Szentabra
hami
in deze jaren van verdrukking veel betekend De
financiële leiding werd toevertrouwd aan een
superintendent. Aan het hoofd van elk district
werd een deken aangesteld. In 1724 werd het
Consistorie ingesteld, verantwoordelijk voor ker
kelijke zaken. Het bestond uit leken en geestelij
ken. Nog steeds komt het Consistorie vier keer
per jaar bijeen om belangrijke zaken door te
nemen en de Algemene Vergadering voor te
bereiden.
Szentabrahami wordt genoemd als tweede
stichter naast Ferenc David. Hij stimuleerde
vooral de deelname van leken in de organisatie
van de kerk. Door hem overleefde de unitarische
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van de kerk. Door hem overleefde de unitarische
kerk de moeilijke periode van onderdrukking.
Talrijke werken staan op zijn naam. Maar door
verbod van publicatie is vrijwel niets uitgegeven,
uitgezonderd een gebedenboek, gepubliceerd
in 1746. (3)
Een klein en tegelijk groot besluit werd genomen
op de Synode van Kolozsvar in 1763: niemand in
de kerk had recht op een eigen zitplaats. Ieder
een mocht overal gaan zitten. Een democratisch
besluit, een teken van gelijkwaardigheid in een
feodale tijd. Een volgende mijlpaal is het jaar
1781. Het Edict van Verdraagzaamheid wordt
uitgevaardigd door keizer Joseph II. Dit gaf de
protestanten en ook de unitariërs de ruimte om
op hun eigen wijze hun geloof te belijden. Het
katholicisme bleef de hoofdgodsdienst. De an
dere denominaties werden 'gedoogd'. Dit bete
kende dat de expansiedrift van de Contra-Refor
matie een halt werd toegeroepen en dat er
ruimte ontstond voor vernieuwing van de unita
rische kerk.

In 1785 riep de Algemene Vergadering kerken
raden in het leven, van 7 tot 11 leden, met de
predikant als voorzitter. In 1796 werd het besluit
genomen tot het instellen van een dubbel voor
zitterschap in alle geledingen van de kerk om al
te eigenzinnig optreden van de geestelijke lei
ding te voorkomen. Voorzitter van de Synode en
de Algemene Vergadering werd zowel de alge
mene superintendent (uit de leken) als de bis
schop (uit de geestelijken). Nog steeds is er
sprake van een dubbel voorzitterschap.
In het begin van de 19c eeuw zijn contacten
gelegd met de unitarische kerken van Engeland
en Amerika. Geloofsbrieven worden ter kennis
geving over en weer gestuurd. Boeken, o.a. van
W.E.Channing, een van de grondleggers van het
unitarisme in Amerika, worden in het Hongaars
vertaald. Studenten uit Transsylvanië krijgen de

mogelijkheid verder te studeren in Engeland of
Amerika.

In 1839 verschijnt een eerste officiële kerkge
schiedenis: Early years of the Unitarianism in
Transylvania. Auteur is bisschop Sandor Székely.
Onder zijn leiding krijgt ook de theologische
opleiding in Kolozsvar een eigen gezicht. Niet
langer afgeleid van het college van filosofie. De
theologische opleiding duurt vanaf 1847 officieel
vier jaar. Aan het einde van de 19c eeuw wordt
het maatschappelijk leven nog steeds gedomi
neerd door het absolutisme van de Habsburgse
monarchie. Een bekend theoloog en docent
aan de theologische unitarische faculteit in die
tijd is Domokos Siménjt 1878). Zijn boeken over
de wonderen in de Evangeliën en over de triniteit
zijn van blijvende waarde voor de theologische
reflectie.

(wordt vervolgd)
Bron: Tochtgenoten in Vrijzinnigheid, C.M. Geels
(De Unitarische Kerk in Transsylvanië)

Hoop, anderhalvemeter-theologie
Hoop?
Wie hoopt er niet? We hopen allemaal, misschien
beter geformuleerd, we zouden allemaal willen
hopen. Hoop is een mooi en kostbaar iets, het
zet mensen in beweging.
Gezien de huidige situatie vraag ik mij af: waarop
hopen we in onze anderhalve meter? Hopen we
op drie meter? Of op een omhelzing? Hopen we
op een goede afloop en voor wie? Natuurlijk
hopen we op het grootst mogelijke goed voor
de grootst mogelijke aantal mensen, maar dat
is zo abstract. Iedereen hoopt  op wereldvrede,
maar dat zet mensen nauwelijks meer in bewe
ging. Persoonlijke hoop, hoop voor onszelf?
Waar komt die dan vandaan, waarom ben ik de
ene dag pessimistisch en de andere dag hoop
vol, terwijl de wereldsituatie er niet aanzienlijk
beter of slechter op is geworden in die ene dag?
Is het chemie? Goede slaap en goede hormo
nen? Waardoor hoop je de ene dag wel en de
andere dag misschien minder? De anderhalve
meter bepaalt je bij kleine hoop. Misschien is het
wel goed eens klein te ‘hopen’.
Hoop is altijd op dingen die je niet ziet, maar wel
hoopt. Je kunt het nog niet zien. Daarover gaan
de beroemde woorden van Václav Havel.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
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Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop, het resultaat.
 
Emily Dickinson noemt hoop ook wel dat ding
met veertjes dat neerstrijkt in de ziel. Het heeft iets
ongrijpbaars, maar heel krachtigs.
Hoop is een uitdaging van binnenuit iets te doen.
Binnen de anderhalve meter is dat misschien
geen beperking, maar een uitdaging?  1,5 meter
duurzaam? 1,5 meter Vrede? Anderhalve meter
minder vlees?
Laten we ons niet blindstaren op het grote; het
begint klein, bij anderhalve meter misschien.

Wies Houweling,
algemeen secretaris
Vrijzinnigen Nederland

Herschepping
Op de zesde dag schiep God de mens.
En de mens begon haastig te leven,
want hij dacht:
ik heb hooguit honderd jaar de tijd
om te vinden en te zien.
En hij keek wel uit voor de ander,
want hij vreesde:
die ligt me in de kortste keren voor.
En hij dacht maar weinig na, de mens,
want hij meende:
ik moet vooruit, de breedte af, de hoogte in.
en zo vergat hij de diepte te peilen.
Uit andermans dood, bakte hij zijn brood
om tijd te winnen, en zijn devies werd:
komen, zien en overheersen.
En de mens draaide zich een rad voor de ogen.
Dat schoof hij onder de tijd
en noemde het 'vooruitgang'.
Toen legde hij zich vleugels aan,

hij raasde door de lucht
en noemde het 'welvaart' -
verheffing van de mens.

Tenslotte zag hij geen kans meer
om nog tijd te winnen,
en uitgehold en moe gevlucht
ging hij zitten
en -noodgedwongen- dacht hij na.           
Toen keerde hij terug
naar de plaats waar hij gemaakt was,
de aarde,
en hij huilde om eeuwen voorbij
en kinderen verloren.
Daarna stond hij op, de mens,
en hij ging naar een ander mens,
naar velen en zei:
zullen wij toch maar samen?
Wij leven maar kort,
maar we hebben een zee van tijd.
Jan van Opbergen

Speelfilms over diversiteit
Wellicht iets voor deze wintermaanden?
• Alleen Maar Nette Mensen (2012) van Lodewijk
Crijns
In Zweden was er Jalla! Jalla!, in Engeland Bend
it like Beckam, in Duitsland Kebab Connection
en in Nederland Shouf Shouf Habibi en Het
Schitzelparadijs. Allemaal films waarin op een
komische manier over een immigrantengroep
verteld wordt. In Alleen maar nette mensen –
gebaseerd op de roman van Robert Vuijsje –
worstelt een joodse jongen die op een Marok
kaan lijkt, met zijn milieu en identiteit. Hij is op
zoek naar een intellectuele negerin. Zo belandt
hij in de Bijlmer. Crijns vertelt het verhaal met veel
energie en vaart, in erg komische scenes, maar
hij schuwt de schrijnende kanten van het thema
niet.
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• Entre les murs (2008) van Laurent Cantet
Plaats van handeling is een multiculturele school
in Parijs, vooral de mentor van de klas, de leraar
Frans. Buiten deze muren komen we niet. De film
oogt als een documentaire, waarin we een
schooljaar van een klas en zijn leraar meema
ken. De leerlingen spelen echter niet zichzelf,
maar acteren op basis van (in de roman) be
dachte rollen en improvisaties. Bovendien is er
een minimale plot, waarin de leraar zijn leerlin
gen tamelijk vrijlaat maar ook met hen in conflict
komt. We zien niet de geïdealiseerde docent van
Dead Poets Society noch het rustieke platte
landsschooltje van Être et Avoir. We zitten als
kijker bovenop de groepsprocessen in een
zwarte school anno nu. Cantet en zijn naturel
acterende cast kregen er de Gouden Palm voor.

• As it is in heaven (een mens mag zijn leven op
zijn eigen wijze leven, en zich ontplooien op de
manier die het best bij hem/haar past) van Kay
Pollak
Het verhaal gaat over Daniël Daréus, een beken
de dirigent van in de 40, die tijdens zijn drukke
carrière een hartaanval krijgt. Omdat hij het
rustig aan moet doen, besluit hij terug te keren
naar zijn geboortedorp in het noorden van
Zweden. Hij gaat in het oude schoolgebouw
wonen.

• Stop Filming Us (2020), documentaire onder
regie van Joris Postema
Kan en mag een westerling het leven in Goma
portretteren? En kan hij voorkomen dat hij de
Congolezen inlijft in een eenzijdig negatieve,
westerse visie? In deze zelfkritische film zet film
maker Joris Postema de discussie over de wes
terse blik op Congo op scherp.
‘Een film die iedereen zou moeten zien.’ – Parool
‘Mooi hoe Postema je als toeschouwer laat
meedenken.’ – Volkskrant

Er lopen heiligen op straat
Ze zijn te herkennen aan hun onopvallendheid,
Aan hun onzichtbare mantels van een oneindige
kostbaarheid,
die losjes om hen heen wapperen,
en aan hun verdriet.
 
Als we ze tegenkomen lopen we ze voorbij.
Maar we horen iets ruisen.
Als we omkijken zien we dat ze zich losmaken van
de andere mensen,
hun pas versnellen, zijstraten inslaan.
Overal staan mensen stil en kijken om.
 
We moeten nu zelf een zijstraat inslaan,
maar we durven niet,
zo raken we steeds verder van huis,
we zullen spoedig verdwalen,
zo zullen we elkaar ontmoeten, in de regen,
In de nacht.
 
Toon Tellegen
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Morgenland
Op weg naar
het morgenland
reist het verleden met ons mee
evolutie als bagage
de nodige brandstof
voor onderweg
van dolend en dwalend
zoekend naar het pad
naar onderscheidend en verkennend
de schaduw omarmend
 
verwondering
bevrijdend
 
onze reis naar het licht.
(Mine, dec. 06)

Twee zakjes zand
Er is een joodse wijsheid, die vertelt dat iedere
mens twee zakjes zand bij zich zou moeten
hebben. Als hij het idee heeft dat hij oppermach
tig en subliem is, dan pakt hij het zakje zand dat
hem eraan herinnert dat hij stof is en tot stof zal
wederkeren.
Als zij echter het gevoel heeft dat ze een waar
deloos product is, dan voelt zij het andere zakje
zand dat haar te binnen brengt dat zij in de
voetsporen van Abraham deel uitmaakt van een
gezegend en groot mensenvolk, talrijker dan de
zandkorrels aan het strand.

Hoop op een nieuwe morgen
Soms is het leven zwaar en voert angst de boven
toon
Wat altijd vanzelfsprekend was, is nu niet meer
zo gewoon
Gewoon even samenzijn en gezellige dingen
doen
De kroeg in, een hapje eten, een knuffel of een
zoen.
Corona heeft de wereld veranderd, of je nu arm
bent of rijk
Laten we zorgen voor elkaar, want iedereen is
gelijk.
De toekomst is nog onzeker, ik wens iedereen
liefde en kracht.
En ik hoop op een nieuwe morgen, waar heel de
mensheid op wacht.
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