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Sfeervol
 
Op 5 december hielden wij de Bijzondere Bijeenkomst
‘Lessons and Carols, ánders’. Ondanks het geringe
aantal bezoekers dat was toegestaan, werd dit een
heel sfeervol samenzijn. En dan is het duidelijk dat je
ook met een klein gezelschap een dergelijke sfeer kan
opbouwen.
 
Ik hoop voor u allen dat het gaat lukken om in de
komende dagen, óók met minder mensen dan wel
licht gebruikelijk is, een fijne kerst te beleven. Ook tij
dens onze kerstdienst kunnen wij slechts 18 – 20 per
sonen plaatsen. Daarom verzorgen Nel Verburg en
Kees Boon ook een podcast rond deze dienst. U vindt
hierover meer info elders in dit blad.
 
Tot slot nodig ik u van harte uit voor onze nieuwjaars
bijeenkomst op 2 januari, dit keer met een muzikaal
tintje. Ik wens u fijne dagen toe.
 
Namens het bestuur VNLHW
Dick Vermeij
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In memoriam
Wij ontvangen het bericht dat op 5 december
Mw. Nel Oosterloo-Brandt
is overleden, sinds mei 2017 weduwe van
Dhr. Bert Oosterloo. In het verleden was Nel
organist in ons kerkje.
Zij werd 91 kaar
Wij wensen familie en bekenden sterkte toe
in de komende tijd.

Vrijzinnige kerstliederen in ZZZ?
Spannend of de oecumenische liedbundel ‘Zan
gen van zoeken en zien’ uit 2015 ook kerstliede
ren bevat die dieper gaan dan “kribbe, engelen
en herders”. Van ZZZ 663 – 701 staan de advent-
en kerstliederen. Behalve relatief veel liederen
van Huub Oosterhuis die al in het NLB te vinden
waren, inderdaad nieuwe, meer vrijzinnige liede
ren.

Opmerkelijk is dat er vijf liederen van Marijke de
Bruijne zijn opgenomen in ZZZ, afkomstig uit het
kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’
(1993), waaraan drie componisten hebben
meegewerkt: Anneke Plieger-van der Heide,

Peter Rippen en Chris van Bruggen. Het kerstver
haal wordt gebracht door afwisselend muziek
(instrumentaal en solo-, koor- en gemeente
zang) en bijbellezingen en andere teksten. Deze
vaak symbolische teksten zijn o.a. gebaseerd op
het middeleeuwse gebruik om op 6 december
een tak van de appelboom in huis te zetten,
zodat die met de kerst bloeide; als symbool van
eeuwig leven, vernieuwing en verjonging.

‘Wonder van het leven dat de dood verslaat,
nooit zo zichtbaar als in het kleine kind, dat de
warme moederschoot pas verlaten heeft. Vol
stille vreugde staan wij rondom dit pasgeboren
zijn. In ons wordt geboren wat ons teruggeeft aan
onszelf. Als appelbloesem in de winter bloeit de
vrede’. Ook het Maya gebed ‘Hart van de Hemel,
hart van de Aarde, laat het licht worden.

Laat de volken vrede kennen en laat hen geluk
kig zijn’ heeft als bron gediend. ‘De kleine vonk
van hoop doet leven is geboren’ is een mooie
zin die vaak in de teksten terugkomt. Goed dus
dat een deel van de inhoud nu toegankelijk is
voor iedereen.

Eerder waren er al twee liederen te vinden in het
losbladige Tussentijds, nu vinden we:

ZZZ 224: Aan onszelf teruggegeven, korte spanne
uitgeheven boven lasten van het leven, zagen
wij in een flits, het was maar even, hoe wij mogen
zijn.

ZZZ 270: Hart van de hemel, hart van de aarde,
wil elkaar raken, opdat wij mensen niet zo verlo
ren staan.

De ‘engelenzang’ ZZZ 438: Vrede, vrede, geze
gend met vrede, de wereld, de mens. Dat zij el
kaar raken, het hart van de hemel, het hart van
de aarde en hoop wordt geboren opnieuw en
opnieuw.
Het lied van de wijzen ZZZ 701: Zij die op de sterren
reizen, op hun innerlijk kompas, zijn de zieners en
de wijzen, zoekers in de grote nacht.

Maar ZZZ 692: ‘In de harten de mensen’ is ècht
een kerstlied dat weergeeft wat ik ervaar als
reden om het kerstfeest te vieren. Er is een a- en
een b-versie opgenomen; a op een melodie van
Eileen Silcocks zoals die in TT staat (zie onder); b
is van Chris van Bruggen uit de Appelbloesem
(te horen via kerkliedwiki). Beide melodieën zijn
mooi en goed te zingen; dus het is een verrassing
òf en op welke melodie we dit lied misschien nog
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eens zullen zingen in onze kerk.

Helaas zijn er online geen goede (video)opna
mes van het hele oratorium, maar geluidsopna
mes van de genoemde liederen staan op kerk
liedwiki.nl.
Marleen Melis

https://kerkliedwiki.nl/Aan_onszelf_teruggegeven
https://kerkliedwiki.nl/Hart_van_de_hemel_(De_
Bruijne)
https://kerkliedwiki.nl/Vrede,_vrede,_gezegend_
met_vrede
https://kerkliedwiki.nl/Zij_die_op_de_sterren_reizen

Nieuwjaarsbijeenkomst met Duo
Mu-Chique:
Op zondag 2 januari 2022 hoopt de Programma
commissie het Duo Mu-Chique te kunnen verwel
komen, om samen met u het jaar 2022 in te luiden
en ons jaarthema ‘Hoe Anders’ op een weer wat
andere manier uit te diepen.
Of het gaat lukken zoals we dat voor ogen heb
ben, is de corona-gerelateerde hamvraag. Aan
ons, de Programmacommissie, en aan Martin
Boskamp en Nathan Hol zal het niet liggen.
Via de Nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte
houden. Het is even niet anders.
 

Jarigen
09 dec.  D.A. Vermeij
10 dec.  I. Verhagen
16 dec.  J. Troost
21 dec.  J. Jaarsveld
 
30 jan.  A. van den Burg

13 febr.  J. Fransooijs
 
Allen van harte gefeliciteerd!

De Dode Zeerollen in historisch
perspectief
De Dode Zeerollen in historisch perspectief ge
plaatst.
Lezing door Drs. Peter Vleugel.
6 februari 2022 10:30 uur
De Dode Zeerollen omvatten een collectie van
ruim 900 handschriften in het Hebreeuws, Ara
mees en Grieks; ze dateren van ongeveer 250
voor Christus tot rond 50 na Christus. Ze lagen
verstopt in de ontoegankelijke grotten van de
Judeawoestijn en werden pas in de twintigste
eeuw gevonden.
Onder de rollen zijn fragmenten van de meeste
oudtestamentische boeken aangetroffen. Maar
naast de heilige geschriften zijn ook apocriefe
boeken, poëzie, liturgische teksten, en Pesjarim
gevonden. De meest geheimzinnige zijn de
sektarische teksten. Ze zijn geschreven door de
gemeenschap van Qumran. Duidelijk wordt, dat
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er verschillende religieuze tradities naast elkaar
waren in het oude Israël van 2000 jaar geleden,
die vanuit een zeer verschillend perspectief naar
geloof, beleving en teksten keken. Uit verschillen
de bronnen werd uiteindelijk een canon, lijst van
boeken die in de definitieve Bijbel kwamen, sa
mengesteld. Dit proces was ten tijde van Jezus
nog niet volledig afgerond.
Het leven van de Essenen in Qumran heeft
overeenkomsten met het optreden van Jezus en
Johannes de Doper, die beiden echter niet in
hun geschriften voorkomen. In de lezing zal
worden ingegaan op de historische en archeo
logische contexten en de verschillende perspec
tieven van de teksten en hun betekenis voor
Joden en Christenen.
Drs. Peter Vleugel is afgestudeerd in geschiede
nis.
Dit vak heeft hij, samen met maatschappijweten
schappen en maatschappijleer, jarenlang ge
geven op het Albeda College in Oud-Beijerland
en Rotterdam. In de Hoeksche Waard is hij een
bekendheid, wat hij voornamelijk te danken
heeft aan zijn passie voor kunst- en streekge
schiedenis. Over diverse facetten daarvan kan
hij, met veel kennis van zaken, zeer boeiend “ver
tellen”. Hij heeft decennialang in de Hoeksche
Waard cursussen opgezet en gegeven. Deze
waren zeer geliefd bij een breed publiek. De
laatste jaren begeleidt hij kunstexcursies en geeft
lezingen over verschillende facetten van de
kunst.

Preek van de leek
6 maart 2022: Preek van de Leek door Johan Lock
Johan Lock (1962) is woonachtig in Rotterdam
en geniet bekendheid door zijn deels autobio
grafische en op ware gebeurtenissen gebaseer
de roman ‘De erfenis van Adriaan’.
Lock beschrijft in zijn boek hoe zijn ouders halver
wege de jaren vijftig, samen met een aantal
andere echtparen, een verbond aangaan met
elkaar en met God: een verbond van onvoor
waardelijke trouw. Het groepje pioniers groeit uit
tot een geloofsgemeenschap van honderden
leden; broeders en zusters, die al hun tijd, geld,
liefde en trouw daarin investeren. Ook hijzelf was
zeer actief. Lock beschrijft hoe de leden zich
steeds verder terugtrekken binnen de grenzen
van hun overtuiging en, zonder dat ze het zelf
echt in de gaten hebben, afkoersen op een
catastrofe. Johan Lock won met zijn boek de CLO
Literatuurprijs.
Inmiddels heeft Lock de geloofsgemeenschap
verlaten. Over het waarom en de impact daar
van vertelt hij met enige regelmaat in Tv-pro
gramma’s, middels krantenartikelen en vanaf,
remonstrantse, kansels.
In zijn ‘Preek van de Leek’ zal hij vertellen hoe
anders zijn leven er nu uitziet.
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“Zo kan het licht erin”
3 april 2022: Muzikale lezing door Frank Kazen
brood.
Een lezing over het leven en de liederen van Le
onard Cohen.

Op zondag 3 april 2022 is er een muzikale lezing
over het leven en de poëzie van de Canadese
zanger Leonard Cohen (1934 – 2016). Cohen
heeft prachtige liederen gemaakt over zijn le
venslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht.
Soms viel de duisternis hem zwaar. Als de naam
Leonard Cohen niet bekend is dan zijn het zijn
liederen wel. Veel melodieën zullen direct be
kend klinken. Zoals “Suzanne” of “Hallelujah”. Zijn
concerten waren spirituele belevenissen. Cohen
bleef zijn joodse traditie altijd trouw, maar onder
zocht ook christelijke, boeddhistische en hin
doeïstische tradities. In zijn teksten verbindt hij zijn
eigen ervaringen met religieuze beeldspraak,
waardoor thema's als liefde, eenzaamheid, ver
langen en lijden opnieuw gaan leven.
De lezing wordt verzorgd door Frank Kazenbroot.
Hij was lang kloosterling in de Abdij van Berne en
is momenteel geestelijk verzorger in Rotterdam.
Hij is al zijn leven lang een liefhebber van de lie
deren van Cohen. In 2018 verscheen zijn boek:
Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leo
nard Cohen. 

Zielsplekken
In januari gaat bij voldoende deelname de ge
sprekskring ‘Zielsplekken’ van start o.l.v. mevrouw
Nel Verburgh.
‘Zielsplekken’ is een initiatief van Vrijzinnigen
Nederland; de kring wordt in veel plaatsen in ons
land gehouden.
In deze gesprekskring staat datgene wat ons
inspireert en bezielt centraal en dat is voor ieder
een anders. Al sprekend en luisterend kunnen
we veel van elkaar leren. Deze kring biedt daar
de gelegenheid toe.
De kring is gepland op woensdagmiddag 19
januari, 2 februari en 16 februari van 14.00 uur
tot 16.00 uur. Plaats van samenkomst is ons
kerkgebouw aan de Beneden Molendijk in Ou
d-Beijerland.
In elke bijeenkomst staat een thema centraal.
Het eerste thema wordt voorbereid door me
vrouw Verburgh. De thema’s voor de twee vol
gende bijeenkomsten zijn nog niet ingevuld; dat
gebeurt in overleg met de deelnemers, die zo
hun wensen  en ideeën inbrengen.
Als u het leuk en interessant vindt om mee te
doen met deze kring, dan kunt u zich opgeven
bij:
Hanny Koolschijn.
telefoon 0186-785074
mobiel: 06-14056179
De kring gaat door bij tenminste drie deelnemers
en er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen.
Bij overtekening wordt er gewerkt met een
wachtlijst.

Kraaien
In de bomen in de omgeving van mijn huis zitten
vaak kraaien. Grote zwarte vogels die door
middel van krassen blijk geven van hun aanwe
zigheid. Eigenlijk beschouw ik ze als een opruim
ploeg, als ze daar met twee of drie luid aan het
converseren zijn. Ze schamen zich er niet voor
afvalrestjes uit de keuken, variërend van kaas
korstjes tot een enkele gebakken aardappel, op
te ruimen. Maar ik zie ze ook weleens de restan
ten van een gevederd verkeerslachtoffer zorgvul
dig van het plaveisel verwijderen.

Daarvoor zijn het aaseters, zo staat het tenminste
in het vogelboek. Deze kraaien zijn dus eigenlijk
zeer sociaal. Ze jagen ook niet op andere vogel
soorten, zoals bijvoorbeeld de kat van de buren
doet. Geniepig loeren, en dan toehappen. Ge
lukkig heeft de buurman zijn kat voorzien van een
belletje: de beoogde slachtoffers worden tijdig
gewaarschuwd.
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Nu woon ik tegenover een begraafplaats. Voor
sommigen is dat een minder aantrekkelijke
woonlocatie, maar de begraafplaats ligt wat
lager en er staan mooie bomen omheen. Ik kijk
er dus overheen. Aanvankelijk leefden de kraai
en alleen in de bomen rond de begraafplaats.
Soms nemen ze een menselijke vorm aan, zoals
onlangs toen er een busje stopte waar zes jon
gemannen uitkwamen die op de stoep een
zwarte jas aantrokken en een zwarte hoed op
zetten. Ik weet dan: zo meteen is er een uitvaart.

Van lieverlee zijn de kraaien dichterbij huis geko
men. Niet onwaarschijnlijk is de reden daartoe,
dat ze de voedselbron meer zijn gaan waarde
ren. Soms maken ze al vroeg herrie, als ze door
hebben dat er iemand wakker is. Maar hun ge
kras is nooit storend.

Merkwaardig is eigenlijk de kleur van hun veren
kleed. Zwart, pikzwart. En ze trekken er zich niets
van aan. Sterker nog: hun gekras is weleens door
onderzoekers als lachen beschreven. Wij kunnen
ook niet zien dat andere vogels met soms mooie
kleuren, er iets om geven dat kraaien zwart zijn.
En de kraaien zelf al helemaal niet. Die doen
gewoon wat de natuur hen ingeeft. Alleen men
sen koesteren vaak vooroordelen daar waar het
de huidskleur betreft. De geschiedenis is wat dat
betreft vol van vreselijke gebeurtenissen.

De kraaien zijn voor mij een dagelijkse herinne
ring dat wij als mensen ons goed moeten reali
seren dat huidskleur niets zegt over je menszijn.
En, gelukkig, is daar overweldigend wetenschap
pelijk bewijs voor. Onze roots liggen in Afrika en
met haar bewoners zijn wij nauw verwant. Dit is
de boodschap van de kraaien, opdat wij onze
levensbeschouwing daarop inrichten.

Wouter B. Blokhuis
Bron: www.vrijzinnigen.nl

Kerstdienst op twee sporen
Op 25 december houden wij de traditionele
Kerstdienst in ons kerkje. Dat gaat dit jaar
iets anders, omdat er slechts 18-20 personen
aanwezig kunnen zijn. Ook zullen we voor
afgaand aan de dienst deze keer geen geza
menlijke zang van kerstliederen hebben. We
beginnen om 10:30 uur met de dienst,
waarin Mw. Nel Verburg (Vrijz. Ned.) zal
voorgaan.
Gezien de beperkte mogelijkheid aanwezig te
zijn, starten wij die ochtend ook een Kerst
podcast. Deze is samengesteld door Nel
Verburg en Kees Boon.
Wij hopen met deze dubbelslag een zo groot
mogelijk deel van onze bezoekers te bereiken.
Natuurlijk rekenen we toch ook op bezoekers
in ons gebouw die dag. Meer informatie is te
lezen in onze nieuwsbrief en op de website
www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl .
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De onvermoede wandelaar
21 november was het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Traditiegetrouw worden tijdens die
dienst/viering de overledenen herdacht.
Dit keer gebeurde dat in een viering waarin
Mw. Maja Nieuwenhuis voorging.
Als reactie hierop schreef Yvonne Mallander
onderstaand gedicht.
 
De onvermoede wandelaar
het meest onzekere traject
van ons toch al onzekere bestaan
een onbekende bestemming
die we allen eens moeten gaan
doch, midden onder u staat Hij
die gij niet kent
de onvermoede wandelaar
een tafelgast of zomaar een vreemde vent
die meeloopt en luistert
plots herkenbaar
als een lichtinval zichtbaar
zijn steun voelbaar
als een omarmende troost
als het duister is
ontsteekt Hij een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
we zijn mensen van het licht
zie de vonk
in íeders gezicht

Yvonne

Bijbelse vrouwen en hun vrijheden.
De Bijbel noemt relatief weinig vrouwen bij naam.
Ze zijn echter niet helemaal afwezig. Enige tijd
geleden noemde ik nog de wat vergeten heldin
nen Pua en Sifra uit Exodus 1: 15-22. Zij voorkwa
men dat Hebreeuwse jongetjes door de Egypti
sche koning werden gedood. Ook Ruth en Esther
zijn opmerkelijke bijbelse vrouwen. Zij gedroegen
zich ook niet helemaal ‘hoe het hoorde’ voor hun
tijd. Ruth. afkomstig uit Moab, werd Joods van
wege haar betrokkenheid met haar schoonmoe
der Naomi en ondernam een lange tocht naar
een vreemd land. Zij trouwde met Boaz van de
stam Juda. Zij werd als ‘buitenlandse’ bovendien
de overgrootmoeder van Koning David.

Esther trouwde met de heidense koning Ahasver
os maar wist via hem haar eigen ‘Joodse men
sen’ te helpen. Tengevolge van haar invloed is
het Poerimfeest ontstaan. Het meest bekende
voorbeeld van een verhaal over een dappere
bijbelse vrouw voor de christenen is Maria, de
moeder van Jezus. Zij waagde het een kind, dat
haar door de Heilige Geest was geschonken, te
krijgen. Zomaar buiten een huwelijk om een kind
krijgen vereiste zeker moed en geloof.

In het bijbelboek Spreuken 31: 10-12 staat een
loflied op een goede vrouw. Het werd halverwe
ge de twintigste eeuw nog bekend als het loflied
op de goede ‘huisvrouw’. Maar dat staat er niet
in het Hebreeuws. Het gaat om een vrouw die
zelfstandig haar zaken beheert. “Een goede
vrouw, wie zal haar vinden? Haar man kan zich
op haar verlaten, hij zal er wel bij varen. Ze stelt
hem nooit teleur, ze maakt hem gelukkig, haar
leven lang. (,..)Dat zij de vruchten mag plukken
van al haar werk! Laat heel de stad haar naam
met ere noemen!”

In de geschiedenis is de Bijbel geregeld gebruikt
om vrouwen ‘op hun plaats’, ondergeschikt aan
mannen te houden. Ze werden regelmatig als
bezit van vader of echtgenoot gezien en moch
ten niet zelfstandig over hun leven beschikken.
Eind negentiende- begin twintigste eeuw is de
Bijbel in veel Europese landen nog gebruikt om
duidelijk te maken dat vrouwen niet zouden
mogen stemmen in de politiek, niet zouden
mogen en kunnen studeren en de man in het
gezin dienden te gehoorzamen en niet zelfstan
dig bankrekeningen of bedrijven zouden mogen
beheren. Uiteraard hoorde bij die indeling ook
de visie dat vrouwen geen priester, bisschop of
predikant zouden moeten kunnen worden. Van
al die verboden is in West-Europa nu nog het
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priesterschap en elke hogere functie van de
katholieke kerken overgebleven. In de meeste
protestantse kerken zijn er nu ook vrouwelijke
predikanten.

De vrijheden die vrouwen in onze tijd in de sa
menleving hebben, zijn echter niet vanzelfspre
kend. Er moet ook in onze tijd gewaakt worden
dat verkregen rechten niet verwateren of om
allerlei redenen worden opgeheven. Voor mij is
dat alles weer heel actueel als ik de inname van
Kabul op televisie zie. Ik voel me betrokken bij de
vrouwen in Afghanistan die een periode van
onzekerheid en waarschijnlijk beperkingen tege
moet gaan.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
(Eerder verschenen in “Stemmen’, Voorburg)

Verbeelding
Het overkomt je soms dat iemand aan je vraagt
wat vrijzinnigheid nou eigenlijk precies is. De
vraagsteller is meestal afkomstig uit een lang
vergeten kerkelijke traditie. Jij begint aan een
moeizame uitleg. Het is eigenlijk geen echte kerk.
De vrijzinnigheid komt wel voort uit het christen
dom, maar is daar niet aan gebonden.

Wij lezen de bijbel serieus, maar niet letterlijk. We
doen wel aan God, maar anders dan je zou

denken. Terwijl je je antwoord aan het formuleren
bent, zie je de blik van de vrager steeds glaziger
worden. Je opmerkingen roepen geen enkele
herkenning of begrip op en het besef dringt zich
aan je op: vrijzinnigen zijn niet in staat om hun
manier van geloven puntig weer te geven. En
dat is ook zo. Als je aan vrijzinnigen vraagt wat
geloven is, dan trek je aan een geweldige bos
spaghetti en er komt geen handzaam patroon
tevoorschijn.

Maar wat blijft, dat is de kracht van de verbeel
ding. De bijbelschrijvers hebben verhalen ge
schapen die wij als mythen, sagen en legenden
herkennen. Ze bevatten een schat aan reflectie
op de grote thema’s als geboorte, leven en
dood. Daardoor laten ze zich lezen als verslagen
van mensen die op zoek zijn naar hun eigen kern.
In de Mozesfiguur uit het Oude Testament weer
spiegelt zich ons verlangen naar vrijheid en
zelferkenning, in het Nieuwe Testament bevraagt
Jezus ons naar de toestand van onze ziel. Met
verbeelding kom je achter de universele beteke
nis van die oude vertellingen. En die verbeelding
leidt steeds weer tot de uitkomst: de bijbelse
verhalen gaan ten diepste over onszelf.

Johan de Wit
voorganger in Zeist
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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Museumtip: 'Vrijdenkers: van Spinoza tot nu'
Op zondag 5 september opende in het Amsterdam Museum de nieuwe tentoonstelling 'Vrijdenkers:
van Spinoza tot nu'. Deze tentoonstelling legt verbanden tussen hedendaagse gebeurtenissen en
historische ontwikkelingen, en spoort aan tot reflectie en discussie. 'Vrijdenkers: van Spinoza tot nu'
is een initiatief van het Amsterdam Museum en het jarige Humanistisch Verbond en loopt t/m 27
februari 2022. Het Humanistisch Verbond zet zich al 75 jaar in voor vrijdenken en een democratische
rechtsstaat, waarin mensen vrij en gelijk kunnen leven.

Van vernieuwers tot oproerkraaiers
Wat is een vrijdenker? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. De samenstellers van de tentoonstel
ling 'Vrijdenkers: van Spinoza tot nu' zien vrijdenkers als vernieuwers, idealisten, dwarsliggers, vrije
geesten én activisten. Een vrijdenker kijkt verder dan de heersende moraal en conventies, en creëert
ruimte voor nieuwe gedachten. Maar wie voor de één een vrijdenker is, wordt door de ander als
oproerkraaier gezien.
De tentoonstelling geeft een overzicht van vier eeuwen vrije geesten, van Baruch Spinoza (1632 -
1677) tot nu. En hoe tolerant zijn we eigenlijk voor afwijkende denkers en doeners? In hoeverre
geven we ruimte aan de mening van een ander? Mag je mensen ‘cancelen’ om hun mening of
verdient iedereen een podium? Het zijn heel actuele vragen. De tentoonstelling daagt de bezoeker
uit hierover zelf een positie te bepalen.

Amsterdam, stad van vrijdenkers
De tentoonstelling 'Vrijdenkers: van Spinoza tot nu' begint in Amsterdam; de stad die al sinds de
zeventiende eeuw wordt geassocieerd met vrijdenken. Te zien zijn onder andere de banvloek die
door de Joodse gemeenschap in 1656 tegen Spinoza werd uitgesproken wegens ‘gruwelijke ket
terijen’, de typemachine van Theo van Gogh, de T-shirts van de eerste Black Lives Matter-demon
stratie en de handtas van kunstenaar Tinkebell, die zij maakte van haar kat. Het Amsterdam Muse
um laat zien en horen wat de kritische geesten dachten, wat hen dreef, en hoe de samenleving
erop reageerde. Velen kregen te maken met afkeuring, intimidatie, repressie en geweld. Iedereen
die vraagtekens plaatst, kan onder vuur komen te liggen.

Kunstenaars als vrijdenkers
Thema’s als religie, vrijheid van meningsuiting, feminisme, gender, etniciteit en de menselijke rela
tie tot de natuur roepen ook vandaag de dag heftige emoties op. Het Amsterdam Museum toont
historische denkers die zich hiermee bezighielden én selecteerde hedendaagse kunstenaars om
op deze thema’s te reflecteren. Circus Andersom (Martijn Engelbregt), Aam Solleveld, Ni Haifeng
en Domenique Himmelsbach presenteren nieuwe ruimtevullende installaties. Remy Jungerman,
Jeroen Jongeleen, Sunny Bergman, Melanie Bonajo, Renzo Martens, Tinkebell, Jonas Staal, Patricia
Kaersenhout, Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek, Jan Hoek, Wafae Ahalouch en Leendert Vooijce en
anderen geven hun kijk op historische vraagstukken rond vrijdenken met bestaand werk. Ook delen
Henk Schiffmacher, Tim Hofman, Ulysse Ellian, David van Reybrouck, Nanoah Struik, Jerry Afriyie,
Lale Gül, Hedy D’Ancona, Femke Halsema, Imane Valk, Nienke van Ittersum en Samya Hafsaoui
hun visie op het thema in een videoserie in en buiten het museum.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Amsterdam Museum en het Humanistisch Ver
bond en wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimulerings
fonds Creatieve Industrie.

De tentoonstelling kent ook een eigen projectwebsite. Bezoek deze via www.vrijdenkers.nl
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Winter
Als ik uit mijn raam kijk, zie ik bomen die hun blad hebben verloren. Hun takken steken helder af
tegen een blauwe lucht. Dat is bijzonder want de lucht was dagenlang gevuld met grijze wolken,
waaruit af en toe een forse regenbui kletterde. Maar nu is het rustig en helder. Het licht is alweer
aan het afnemen, een teken dat de avond aanstaande is.

Korte dagen
De dagen zijn maar kort in deze tijd. Over een paar weken beleven we de kortste dag van het jaar.
Soms denk ik dat we daar nauwelijks meer oog voor hebben, door de problemen waar we mee
geconfronteerd worden. Klimaat, coronavarianten en agressie lijken haast dagelijkse ingrediënten
van ons geestelijk voedsel. We worden als het ware meegezogen in de maalstroom van alle dag.
We krijgen een kort lontje, we worden bang om iets te verliezen, terwijl we eigenlijk genoeg hebben.

Schoonheid
En dan kijk ik door mijn raam en zie de schoonheid van de bladerloze takken tegen de alweer
donker wordende lucht. Het is windstil. De natuur lijkt uit te rusten. Dat hoort ook in deze tijd. De
natuur trekt zich weinig aan van onze zorgen, en dat is maar goed ook. Toch hebben wij een plicht
jegens de natuur. Wij mensen dienen de natuur te respecteren, want de natuur wordt door leven
de organismen gevormd. De bomen die ik uit mijn raam kan zien zijn, net als alle bomen en
planten op aarde, levende wezens met een eigen DNA.
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Natuur
Alleen kunnen ze niet praten en bewegen in die zin dat ze op één plaats blijven. Maar de aanwe
zigheid van DNA verbindt ons wel met de natuur. Het zegt namelijk iets over onze afstamming, want
heel lang geleden is het leven op aarde begonnen met een primitief begin waar alle levende
materie uit voortgekomen is. Het voert echter te ver om te denken dat wanneer u tegen een boom
praat de boom u zal begrijpen. Daarvoor zijn de bomen en wij mensen te ver uit elkaar gegroeid.
Als je een boom omhakt zal deze geen pijn voelen. Hooguit voel je zelf pijn omdat je zijn schaduw
mist in de zomer, en er een open plek in je tuin is gevallen.

Er bedreigen ons voortdurend gevaren, om de eenvoudige reden dat wij levende wezens zijn. Dat
wil niet zeggen dat wij zielig zijn. Maar we dienen ons wel bewust te zijn dat er nog meer levende
wezens op aarde zijn. Dat bewustzijn zie ik als zingeving voor de winter.

Wouter B. Blokhuis
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AGENDA
19 dec. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem)
25 dec. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
Tevens Podcast
26 dec. Geen dienst
 
02 jan. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v.
Mu Chique
09 jan. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. L. Lafeber (Doopsgez.)          
10 jan. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
16 jan. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Dhr. M. van Roekel (Vrijz. Ned.)
19 jan.  14.00 uur: Kring ‘Zielsplekken’
o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
23 jan. 15.00 uur: Dienst o.l.v.  
Dhr. A. Meiressonne (Rem.)
24 jan. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
30 jan. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Mw. M. Rosen Jacobson (Rem.)
 
02 febr.  14.00 uur: Kring ‘Zielsplekken’
o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
06 febr. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
‘De Dode Zeerollen’
m.m.v. Peter Vleugel
07 febr. 20.00 uur:
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
13 febr. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. J.F. Goud (Rem.)
16 febr.  14.00 uur: Kring ‘Zielsplekken’
o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
20 febr. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. J. van Aller (PKN)
21 febr. 20.00 uur:
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
27 febr. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)

06 mrt. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
Preek van de Leek
m.m.v. Johan Lock
07 mrt. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman

www.editoo.nl


