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Sterk verhaal

afbeelding Anoniem (naar Barend Dircksz uit 1535), Naaktlopers te Amsterdam, 1612-1614



‘Ik herinner mij een cartoon waarin 
Noach op zijn horloge kijkt, aan-
gezien in de verte, terwijl alle andere 
dieren al binnen zijn, nog twee 
slakken in hun eigen tempo naar 
de ark komen.’ Dat schrij� Afke 

Maas-Smilde in het voorwoord van 
haar pas verschenen boekje Noach 
en de grote vloed. 

Het verhaal van Noach lag haar na 
aan het hart. Ze noemt het ‘een 
fascinerend verhaal, waarin ook de 
humor niet ontbreekt’. En ze nodigt 
de lezer uit om, aan de hand van de 
veelzijdige joodse uitleg, samen met 
haar op ontdekkingsreis te gaan. 
Niet om vast te stellen wat er ooit 
precies gebeurd zou zijn, maar om 
de betekenis van het verhaal voor 
onze tijd op het spoor te komen. 
Om richtsnoeren te ontdekken voor 
ons omgaan met de schepping en 
met elkaar.
 
Afke Maas-Smilde overleed op 
11 januari 2020. Haar grote passie 
was de studie van de joodse exegese 
van de Tenach, het Eerste Testament. 

Zij had dankzij haar studies zorg-
vuldig leren lezen, en wist veel 
deelnemers van door haar geleide 
leerhuizen te stimuleren hetzelfde te 
doen. Met haar nauwgezetheid in de 
omgang met de Schri�en, met haar 
respect voor de Hebreeuwse grond-
tekst en met haar aanstekelijk 
enthousiasme, bracht ze menigeen 
tot een dieper, niet zelden verras-
send nieuw verstaan van teksten 
en verhalen. Meer dan eens wist ze 
in de verhalen die mensen wel 
dachten te kennen, lagen bloot te 
leggen die een onvermoede ruimte 
boden. 

De verschijning van dit boekje kan 
gezien worden als kroon op het leven 
en werk van Afke Maas-Smilde 
(1952-2020). 

Meer informatie vindt u op de website 
van Stichting lev, www.stichtinglev.nl, 
of mail naar info@stichtinglev.nl.
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‘Kangoeroes en struisvogels. En een soort lama, maar 
dan kleiner. En er stonden een paar kippen bij in een 
soort rood huisje met een raar dak.’ Ik kijk haar 
meewarig aan. Dit soort verhalen hee� ze wel vaker. 
Het wordt steeds gekker.

‘Je geloo� me natuurlijk niet, dat snap ik. Ik geloof 
het zelf eigenlijk ook niet, maar ik zag het echt. Ik 
schrok zelf ook, want ik dacht echt dat ik de weg kwijt 
was, maar ik heb die rare lama zel� geaaid…’ Ik ga 
naast haar zitten en probeer een ander gesprek te 
voeren. Het lukt niet. Ze is helemaal in de war van 
wat ze net hee� gezien. ‘Wat deed je, waar kwam je 
vandaan?’, vraag ik. ‘Ik weet het niet, ik ging even een 
rondje fietsen. Gewoon, mijn hoofd leegmaken. 
En toen ging ik ergens af, waar ik nog niet eerder was 
afgeslagen… Denk ik. Ik weet het niet zo goed meer. 
Het ging niet zo goed met me toen ik wilde fietsen.’ 
Ze krijgt een grimas over zich. Het lijkt alsof ze weer 
twijfelt of ze het wel echt gezien hee�.

Het is natuurlijk niet belangrijk of het echt gebeurd 
is, het is vooral belangrijk dat ze weet dat ze alles mag 
zeggen. ‘Ik benijd je wel dat je dat soort bijzondere 
dingen ziet. Ik zie nooit iets. Schapen, koeien, kippen. 
En als je heel goed zoekt een keer een varken. 
Maar jij ziet gewoon kangoeroes en struisvogels. 
In Nederland, gewoon hier in de buurt’, probeer ik.
Ze kijkt me onderzoekend aan. ‘Je geloo� me niet.’ 
Ze staat op en gaat ergens anders zitten. Ik voel me 
naar, want ik geloof haar inderdaad niet. ‘Kan je de 
weg nog vinden als we gaan zoeken?’ ‘Denk het wel’, 
zegt ze. Ik pak m’n jas en samen lopen we naar de 
fiets. ‘Ga jij maar voor’, zeg ik. 

We fietsen het dorp uit en slingeren langs weilanden. 
Ze stopt een paar keer, draait om, en fietst verder. 
Ik zeg niks. Dan staat ze stil en kijkt gepijnigd. 
‘Ik denk dat ik het verkeerd gezien heb, ik weet het 
niet meer.’ We staan zwijgend met onze fiets tussen 
onze benen. Ik kijk wat rond en in de verte zie ik iets 
felroods boven de struiken uitkomen. ‘Kom’, zeg ik 
en ik fiets in de richting van het rode. Als we de hoek 
omslaan zie ik het – en zij ook.

‘Daar is die rare lama!’ roept ze uit.

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl

vooraf

inhoud
lancering huisstijl & website

Noach nader bezien
Boekje

reactie
(Geen) vlees eten

De doopsgezinden in Nederland 
krijgen een nieuwe huisstijl! 
Een huisstijl die hopelijk alle doops-
gezinden in Nederland verbindt. 
Niet omdat iedereen hetzelfde is 
en/of hetzelfde geloo�, maar omdat 
we dezelfde basiswaarden delen en 
die naar buiten willen uitdragen. 
Een huisstijl die herkenbaar, modern 
en vooral mooi is. 

Met de nieuwe huisstijl is ook de 
nieuwe website zo goed als klaar. 
Een website die dezelfde functio-

naliteit hee� als de huidige, maar 
dan nog beter, mooier en toekomst-
bestendiger. 

Nieuwsgierig geworden?
Geef je op via de website voor de 
lancering van website en huisstijl:

> zaterdag 23 april vanaf 12.30 uur 
in de doopsgezinde kerk van 
Amsterdam 
> zaterdag 7 mei vanaf 12.30 uur 
in de doopsgezinde kerk van 
Heerenveen

In het kerstnummer van Doopsgezind 
NL schreef dr. Fulco van Hulst van-
uit theologisch perspectief over de 
vleesindustrie. Op dit artikel kwam 
een reactie van broeder en zuster 
Maat uit Joure. Daarin reageren zij 
inhoudelijk op de beweringen van 
Van Hulst. 
Omdat het inkorten van deze reactie 
geen recht doet aan de brief is 
ervoor gekozen het artikel, de reactie 
en een tegenreactie van Van Hulst 
op onze website te plaatsen. Dan 
kunt u zelf een oordeel vellen.Algemene

Doopsgezinde Sociëteit



tekst & portretfoto 
Franka Riesmeijer
inzet p. 4 en 6 Frank Groothof

I

Als kind ben ik opgegroeid met verhalen van 
Frank Groothof. Natuurlijk Sesamstraat en 
Klokhuis – Boy Zonderman was onze held! – 
maar ook hertaalde verhalen. 

>>

  n het theater zagen mijn 
  zussen en ik Odysseus, en op 
  cd luisterden we naar andere 
  opera’s. Hoe vertel je deze 
he�ige verhalen aan een jong 
publiek? Welke vertaalslag maak je? 
Hoe zorg je ervoor dat deze sterke 
verhalen voor kinderen leuk, 
spannend en uitdagend zijn, zonder 
ze nachtmerries te bezorgen? 

De meeste mensen kennen Frank 
Groothof van de ondeugende rollen 
van Sesamstraat en Klokhuis. Deze 
rollen koos hij niet voor niets: 
‘Kinderen weten hoe het werkt met 
volwassenen: dat ze het ene zeggen 
en het andere doen. Dat maakt de 
wereld verwarrend. Er wordt ze 
verteld hoe het hoort, maar ze zien 
volwassenen iets anders doen. Daar 
wilde ik mee spelen, die kant van 
volwassenen wilde ik laten zien. 
Zodat kinderen die naar Sesamstraat 
keken de patronen herkenden en 
daarmee om leerden gaan.’

Eigen stem
Frank hee� zelf zes kinderen. Bij de 
opvoeding stond eerlijkheid centraal. 
‘Met je kinderen probeer je het zo 
goed mogelijk te doen. Maar je weet 
ook dat je soms moet schipperen, 
onderhandelen. Mijn relatie met 
mijn kinderen is goed, dat komt voor 
een groot deel dankzij mijn vrouw. 
Zij was heel open, eerlijk en conse-
quent. Naar de kinderen toe en ook 
naar mij toe. Daar heb ik veel van 
geleerd. Mijn kinderen zijn in 
respect opgegroeid – dat was niet 
bepaald het geval toen ik jong was. 
Ik werd totaal niet serieus genomen. 
Als ik mijn mond opendeed kreeg ik 
meteen een hengst voor mijn kop.’

Bij het hertalen van opera’s is de 
grote uitdaging het bepalen van je 
eigen positie. Als Frank Peer Gynt, 
Carmen, Odysseus, De Toverfluit of 
Pinokkio speelt, vertelt hij bekende 
verhalen. Maar hij stoeit ermee, 
vindt er zijn eigen stem in. ‘In het 
oorspronkelijke verhaal is Pinokkio 

‘ Kinderen leven 
 in een wereld 
 waar die vreselijke 
 dingen gebeuren’ 

In respect
opgroeien

lui, oneerlijk en dom. Maar kinderen 
zijn juist enthousiast, eerlijk, nieuws-
gierig en leergierig! De 19e-eeuwse 
moraal van dat verhaal is: volwas-
senen weten alles beter, het kind is 
slecht en moet opgevoed worden. 
Waarom neem ik dan toch zo’n 
verhaal? Ik wilde iets met barok-
muziek doen, met de grote Italiaanse 
componisten Bellini, Rossini en 
Donizetti. Pinokkio is een Italiaans 
verhaal en ook nog eens heel avon-
tuurlijk. Maar wat bleek toen ik 
ermee aan de slag ging? Dat het 
een moralistisch rotverhaal is! 
Dus dan ga je nadenken: wat wil ik 
ermee vertellen? Dat punt bereik je 
trouwens altijd als je een voorstelling 
maakt, want uiteindelijk draait 
toneelspelen om wat je wilt vertellen.

Muziek en drama
Toch komt bij het maken van een 
voorstelling het verhaal niet op de 
eerste plaats. ‘Ik ga altijd uit van 
de muziek die ik kinderen wil laten 
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www.SilasGroep.nl/kkg-adviseurs

Telefoon 033 – 467 10 10

Uw vastgoed op orde

Het zorgvuldig beheren van grond en gebouwen 
wordt steeds complexer. Het vergt veel specifieke 
kennis en die hebben wij in huis. Wij beheren kerkelijk 
onroerend goed, te weten: grond en gebouwen. 
Wij kunnen het volledige beheer van uw vastgoed 
verzorgen. Ook ondersteunen wij bij zaken zoals 
bemiddeling of advisering bij aan- en verkoop van 
grond en gebouwen. Onze rentmeesters staan 
altijd ten dienste van uw kerk en zijn erop gericht 
om optimaal rendement voor u te behalen.

Rentmeesters en makelaars 
in kerkelijk onroerend goed

KKG Adviseurs is onderdeel van de Silas Groep
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horen. Pas dan ga ik bedenken wat 
ik erbij wil vertellen. Dat wordt soms 
een probleem als je opera doet. 
Neem Boris Godoenov. Dat is niet 
bepaald een verhaal voor kinderen. 
Daarom wordt de prins in mijn 
versie niet vermoord, maar loopt 
hij weg omdat hij geen tsaar wil 
worden. Wel eindigt het net zo 
hopeloos als in de echte opera, waar 
de valse prins de macht grijpt. Ik 
wilde zo graag een keer muziek van 
Moessorgski laten horen, het is een 
lievelingscomponist van me.’

De opera Carmen van Georges Bizet 
is ook zo'n voorbeeld van een verhaal 
met volwassen onderwerpen: liefde, 
jaloezie, moord. Ook niet bepaald 
voor de hand liggend voor kinderen. 
‘Maar die muziek hè, zo mooi! Dan 
denk ik: kinderen leven in een wereld 
waar die vreselijke dingen gebeuren, 
daar moet je toch met ze over 
kunnen communiceren. Dat is beter 
dan ze er weg van houden, of net 
doen alsof het er niet is. Dat is veel 
beangstigender voor ze. Dan kun je 
beter met je ouders naar Carmen 
gaan en er na afloop over praten. 
Op die manier maak je dingen 
bespreekbaar: pesten, wanhopige 
liefde, een underdog zijn.’

In het verhaal verleidt Carmen José. 
Hij wil alles voor haar doen maar 
verliest alles. Want Carmen wordt 
verliefd op een stierenvechter. 

Tijdens een ruzie steekt José haar 
neer. ‘Dat is wel een dingetje, het 
moment dat José zijn geliefde 
Carmen neersteekt. Hoe laat je dat 
aan zo’n jong publiek zien? In mijn 
voorstelling vraag ik eerst een kind 

uit de zaal om de stier te spelen en 
dan gaan we stierenvechten. Maar 
vervolgens vraag ik haar of ze, omdat 
ze er nu toch is, ook even Carmen 
wil zijn. En dan word ik José en zeg: 
‘Wat doe jij hier, Carmen? Heb je 
soms een a�praak met die stieren-
vechter? Ik waarschuw je Carmen, ik 
heb een mes!’ Kinderen vinden het 
altijd fantastisch om mee te spelen 
op het toneel en dat doen ze heel 
serieus. Uiteindelijk steek ik haar dan 
zogenaamd en fluister ‘val dood, val 
dood’. En daarmee wordt het drama 
gerelativeerd. Want ze laat zich vol 
overgave op de grond vallen en de 
hele zaal is ontroerd omdat ze zo 
geweldig meedoet.’

Niet weghouden
Bij het toegankelijk maken van 
volwassen verhalen maakt hij ook 
weleens een fout. ‘Ik vertelde een 
keer het verhaal van Babar met 
jazzmuziek. In het begin is er een 
jager die Babars moeder doodschiet. 
Bij mijn eerste try-out zei een 
moeder in de zaal keihard: ‘Nee hoor 
Eva, die moeder is niet dood.’ Ik nog 
wat tegensputteren, maar die 
moeder hield vol: ‘Die moeder is niet 
dood!’ Na afloop wist ik: dat moet 
anders. In de versie daarna werd 
Babar tijdens de wandeling afgeleid 
door een vlinder en raakt hij zo zijn 

moeder kwijt. Die paniek herkent 
ieder kind, want iedereen is zijn 
moeder weleens kwijtgeraakt in de 
supermarkt of op het strand.’

Toch moet de grilligheid van een 
verhaal niet altijd uit de weg gegaan 
worden. ‘Mijn ouders wilden me van 
alle zielige dingen weghouden. De 
dood van mijn oma bijvoorbeeld. Ik 
mocht niet bij de begrafenis zijn. Dat 
vond ik heel erg want ik was gek op 
mijn oma. Maar zelf heb ik iets 
gelijksoortigs gedaan. Mijn zoon had 
een ratje waar hij gek op was. We 
hadden ook een poes… en die 
rotpoes hee� dat ratje opgegeten. 
Dat durfde ik niet tegen mijn zoon 
te zeggen, want dat ratje was zijn 
lieveling. Dus toen heb ik maar 
gezegd dat zijn schatje misschien 
op zwer�ocht was. Maar mijn zoon 
werd steeds onrustiger – waar was 
zijn ratje? Hij leed er echt onder. 
Totdat ik uiteindelijk begreep dat het 
zo niet kon. Ik heb hem op schoot 
genomen en verteld wat er echt 
gebeurd was. We hebben er samen 
nog een lekker potje om zitten 
janken. Maar daarna was het ook 
klaar. Omdat hij het een plaats kon 
geven. Kinderen verdriet besparen 
moet je niet doen, ze moeten ermee 
leren omgaan.’ <<

sterk verhaal

‘ Ik waarschuw je Carmen, 
 ik heb een mes!’  

Boek via onze website 
met 12% korting
· Geniet van rust en ruimte
· Per fiets of te voet genieten van de Veluwse 
   bossen, direct vanaf het hotelterrein
· Onder vermelding van 
   “advertentie doopsgezind” bij het boeken, 
    ontvangt u een voucher voor een gratis 
    consumptie.

U kunt telefonisch reserveren via 0577 498 111, 
of extra voordelig met 12% korting via 
www.mennorode.nl.

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

Prikkel uw 
  zintuigen bij 
Mennorode

Wordt wakker in de kalmte van het bos. 
Geniet van een heerlijk ontbijt en trek er op 
uit.Ontdek de Veluwe per fiets of te voet. 
Kom uzelf en uw fiets opladen terwijl u 
geniet van  een heerlijke lunch. U wordt altijd 
gastvrij ontvangen bij Mennorode! Ontspan 
in onze gezellige bar of op het sfeervolle 
terras. Laat u verrassen door onze chef. 
Dineren in ons a la carte restaurant betekent 
genieten van heerlijke gerechten veelal 
bereid met lokale ingrediënten. 

Kortom een bezoek bij Mennorode staat 
garant voor een gastvrij, puur bezoek.

Midden 
op de 

Veluwe
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Vandaag komen de groeten (of groetjes, naar eigen 
zeggen) uit Leeuwarden. tekst Franka Riesmeijer – foto’s Petra Prins

Deze rubriek
laat iets zien van 
Nederland en van 
de vele bijzondere 
doopsgezinde 
gemeenten die 
ons land rijk is. 

  eugdwerker Petra Prins vond het leuk om voor
  het verhaal de jongeren in te schakelen. Zij wonen 
  al hun hele leven in de stad en kunnen zich echt 
  ‘Liwadders’ noemen. Petra hee� hun en haar eigen
   antwoorden samengevoegd. 

Wat is jouw favoriete plek in en om Leeuwarden?
‘De antwoorden op deze vraag verschilden enorm! 
Populair bij meerdere jongeren zijn:
> thuis bij familie, vrienden en dieren
> de bioscoop
> het Julianapark waar je lekker in de boom kan klimmen
> het zwembad 
Voor mezelf is dat het kleine haventje bij Lekkum. Het 
ligt net buiten de stad en is een oase van rust en ruimte. 
Er staat daar een bankje vanwaar ik uit kan kijken op de 
Dokkumer Ee en het Leeuwarder bos. Het is de plek 
waar ik naartoe ga als ik de drukte van de stad even wil 
ontvluchten.’ 

Wat is een definiërende karaktereigenschap 
van de Leeuwarders?
‘De jeugd definieert de Leeuwarders als Cambuurfan. 
De meeste Leeuwarders hebben hart voor hun club. 
Ook woorden als aardig en druk worden genoemd, maar 
vooral hun trots komt naar voren en hoe niet-Fries de 
Leeuwarders zijn.’ 

Wat is een regionale lekkernij die je iedereen 
aanraadt?
‘Mocht je ooit in Leeuwarden zijn, koop dan bij een 
bakker een échte sûkerbôle. Het lie�t met een flinke laag 
roomboter eroverheen. Genieten! En voor de achttien-
plussers onder ons is een Beerenburgje ook aan te 
raden...’

Wat zijn broodjeaapverhalen of andere sterke 
verhalen over Leeuwarden? 
‘Volgens de jeugd staat Leeuwarden vooral bekend om 
zijn achterstandswijken, drugsverslaafden en andere 
‘rare mensen’. Zij willen graag benadrukken dat dat niet 
het geval is. Leeuwarden is een leuke stad waar zij met 
veel plezier wonen. Wat wel écht een broodjeaapverhaal 
genoemd mag worden is dat Friesland gebouwd zou zijn 
om Leeuwarden heen. Leeuwarders zijn grotendeels 
anti-Fries. Zij zien zichzelf dan ook niet als deel van het 
Friese volk en willen er ook niet mee geassocieerd 
worden. Daarom wordt volop beweerd dat Friesland om 
Leeuwarden heen gebouwd is.’

Wat maakt de doopsgezinde gemeente hier uniek?
‘Het antwoord van de jeugd op deze vraag was unaniem: 
het plezier en de gezelligheid!’ <<

  ang geleden is het klein 
  begonnen, met monde-
  linge overlevering. Alles is
  nog in beweging. Hier 
wordt wat aangedikt, daar wordt wat 
afgezwakt; hier wordt wat verduide-
lijkt, daar wordt wat verdoezeld. Het 
doorvertellen is een eeuwenlang 
proces. 

En dan worden de eerste letters 
gevormd en neergezet. Geleidelijk 
wordt de mondelinge traditie 
vastgelegd, neergelegd in leestaal. 
Van god gegeven teksten worden 
vervolgens gebundeld tot heilige 
geschri�en. Wat nu zwart op wit 
staat wordt door gelovigen be-
schouwd als waarheid, met lees- en 
leefregels waaraan men zich hee� 
te houden. Er zijn grenzen, want 
‘ons boek’, onze bundeling, wordt 
beschouwd als de enige bron van het 
grote verhaal. Ons verhaal is uniek 
en maatgevend. Hebben anderen 
ook een uniek verhaal? Het zij zo, 
maar dat van ons is het uniekst. 

Het grote verhaal had een nuttige 
functie. Het gaf antwoord op vragen 
over oorsprong, doel en zin van het 

menselijk bestaan. Het gaf richting 
aan het dagelijks leven en hielp 
mensen om het leven samen vorm
te geven op alle maatschappelijke 
terreinen, in politieke partijen, om-
roepen en vakbonden. Zo was het 
een halve eeuw geleden nog in 
Nederland. 

Daarna begon het grote afbrokkelen. 
De kerk, als hoedster en vertelster 
van een groots verhaal, verloor haar 
gezag. Haar stem ging op in een 
veelheid van geluiden. Dankzij 
migratie, reizen en media gingen 
we ontdekken dat de wereld vol 
grote en minder grote verhalen is, 
en dat het eigen vertrouwde verhaal 
op andere plaatsen soms verrassend 
anders wordt verteld en verbeeld. 

Het goede van het grote verhaal was 
dat het mensen verbond en richting 
gaf. Sommigen blijven zich daarom 
krampachtig vastklampen aan hun 
eigen enige heilige boek, waarin de 
waarheid letterlijk zou zijn opgete-
kend. Anderen beseffen dat er niet 
één uniek, groot verhaal is, of 
misschien ook wél, maar dat het 
blijkbaar in kleurrijke snippers 

over de aarde verstrooid is, neer-
gedwarreld als confetti. Dus wat nu?

Wat ons als mensen verbindt is het 
besef dat we geen definitieve ant-
woorden hebben op de ultieme 
levensvragen. Zeker is ook dat we 
elkaar als mensen nodig hebben om 
het samen uit te houden, in vrede. 
Dat betekent dat wij worden uit-
gedaagd om mee te schrijven aan 
een verhaal dat de wereld leefbaar 
maakt. Om, zonder ons te verbergen 
in de bosjes, antwoord te geven op 
de nooit verstommende vraag van 
het begin: ‘Mens, waar ben je?’ 
(Genesis 3:8-10). <<

Gelovigen verzamelen zich vanouds rond-
om ‘een groot verhaal’. Daarin vinden ze 
antwoorden op de vragen van het bestaan 
in een raadselachtige wereld.

Als confetti

Wat nu?

Snippers

column

Yko van der Goot is emeritus 
predikant 

Jodendom, christendom en islam staan bekend als religies van het boek. In de rubriek 
Mensen van het boek zoekt Yko van der Goot naar woorden voor gedeeld geloof.

mensen
van het boek

L
J
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tekst Yko van der Goot
foto Clem Onojeghuo 
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tekst Anique de Kruijf – foto’s Museum Catharijneconvent

  erkinterieurs en de collecties van kunst-
  werken en religieuze voorwerpen in kerken 
  en kloosters vertellen een krachtig verhaal 
  over het verleden, het heden en de toekomst 
van het christelijk geloof in Nederland. Ook het interieur 
van een doopsgezinde vermaning vertelt een kostbaar 
verhaal over de lokale geschiedenis, de betrokkenheid 
van gelovigen op de vermaning, de gebruiken in de 
liturgie en de geloo�beleving van de bezoekers van 
de vermaning. Als we uitzoomen en de interieurs van 
alle vermaningen in ons land beschouwen, vormt zich 

werpen en maken tentoonstellingen over een variëteit 
aan onderwerpen. De huidige expositie Van God los? gaat 
over de onstuimige jaren zestig; komende zomer staat in 
het teken van de enige Nederlandse paus, Adrianus, en 
in het najaar openen we een tentoonstelling over Gospel. 
Maar onze verantwoordelijkheid is groter. De erfgoed-
specialisten van het museum zijn mede verantwoordelijk 
voor de zorg voor het religieus erfgoed in de Nederland-
se kerken en kloosters. We hechten er bijzonder veel 
waarde aan dat het religieus erfgoed gebruikt wordt 
waarvoor het ooit gemaakt werd: de eredienst.
 
Onze betrokkenheid begint altijd met een inventa-
risatie. Een erfgoedspecialist bezoekt de kerk om het 
liturgisch meubilair zoals preekstoel, kerkenraadsbank, 
doopvont, kerkbanken en Avondmaalstafel, en religieuze 
voorwerpen zoals de bijbel, de Avondmaalsbekers en 
-schalen en prenten, te registreren. Daarna volgt een 
periode van onderzoek en uitwerking met als resultaat 
een rijkgeïllustreerd inventarisrapport. Daarin staat een 
historisch verhaal over de specifieke vermaning; van alle 
voorwerpen volgt een beschrijving, het materiaal, de 
ouderdom, de maker, de afmeting enzovoorts. Boven-
dien bevat het rapport een waardenstelling van het 
interieur als geheel en van de afzonderlijke voorwerpen 
die vastgelegd zijn. Zo weet de kerk wat haar meest 
belangwekkende bezit is, en waar de grootste inspanning 
op het gebied van beheer, restauratie, verzekering en 
beveiliging naar uit moet gaan. 

Hoewel de term ‘inventarisrapport’ een papieren 
boekwerk doet vermoeden, gaat het om een digitaal 
geheel. De gegevens worden namelijk ingevoerd in 
Kerkcollectie Digitaal, de nationale database van religieus 
erfgoed in situ. Elk kerkbestuur/kerkenraad kan in deze 
database de registratie van de eigen locatie bekijken en 
bewerken. Met elkaar houden we de registraties dus 
actueel. 

Nu we in korte tijd meerdere vermaningen bezoeken 
begint een mooi beeld te ontstaan. De befaamde blauw-
rode zeefdruk met een portret van Menno Simons, 
die Aizo Betten maakte ter gelegenheid van Simons’ 
vijfhonderdste geboortejaar, wordt in nagenoeg alle 
vermaningen bewaard. Voor het portret van Simons dat 
graveur Arend Hendriks in 1947-1948 maakte, geldt 
hetzelfde. Afdrukken daarvan kwamen we al in zestien 
vermaningen tegen. De oorspronkelijke etsplaat wordt 
zel� nog bewaard in de Grote Vermaning in Haarlem. 
Uitzonderlijker is de houtsnede uit 1936 van de hand van 
Louis Schrikkel. Deze herdenkt dat Menno Simons in 
1536 uittrad uit de katholieke kerk. Ondanks de relevantie 
van dit thema voor alle vermaningen is deze houtsnede 
vooralsnog slechts in twee vermaningen aangetroffen. 

Ook het beeld van de doopsgezinde architect Klaas 
Stoffels wordt steeds rijker. Hij stond al te boek als 
architect van onder meer de vermaningen in Den Haag, 
Middelburg en Vlissingen, en als ontwerper van de 
preekstoel in Haarlem en preekstoel en orgelfront in 
Middelburg. Met de registratie van de door hem 
ontworpen sierlijke kroonluchters in de vermaning van 
Deventer, wordt duidelijk hoe wijdverspreid de invloed 
van Stoffels was.

Een groter bewustzijn van het religieus bezit zorgt als 
vanzelf voor grotere betrokkenheid op het voortbestaan 
van het erfgoed. En dat is belangrijk, want juist het 
tastbare erfgoed is een betekenisdrager. Het vertelt het 
rijke verhaal van de doopsgezinde traditie in ons land. 
En die verhalen en tradities verdienen het om door ons 
gekoesterd te worden. 

Tot slot geef ik u graag een kleine sneak preview: na 
ons bezoek aan de vermaning in Giethoorn vond één van 
de gemeenteleden een nog niet-geregistreerd voorwerp: 
een houten Avondmaalsbeker, die mogelijk stamt uit de 
achttiende eeuw. Erfgoedspecialisten Hanna Melse en 
Marco Blokhuis verrichten momenteel onderzoek naar 
deze spectaculaire vondst en wijden daar binnenkort een 
artikel aan voor Doopsgezind NL. <<

een beeld van de rijke geschiedenis van de doopsgezinde 
aanwezigheid in onze gebieden. Liturgisch meubilair, 
Avondmaalsgerei, prenten, schilderijen en liturgische 
gebruiksvoorwerpen zijn tastbare getuigen van de 
geloo�beleving van de Mennonieten. 

Van de ongeveer honderdtwintig vermaningen in ons 
land hebben er ruim zestig de status van rijksmonu-
ment. Dat binnen het corpus aan doopsgezinde kerk-
gebouwen in ons land zo’n vij�ig procent is aangewezen 
als rijksmonument, is een uitzonderlijk gegeven. Van alle 
kerkgebouwen in Nederland is namelijk iets meer dan 
dertig procent rijksmonumentaal. Dit toont direct al aan 
dat doopsgezinde vermaningen een bijzondere en 
waardevolle categorie vormen binnen ons nationale 
religieus erfgoed. Toch ontbrak er iets: van 34 rijks-
monumentale vermaningen was nog nooit een registra-
tie van het interieur en de collectie gemaakt. Daarom 
kwamen de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en 
Museum Catharijneconvent een mooie samenwerking 
overeen. Erfgoedspecialisten van het museum bezoeken 
deze 34 locaties nu in de periode 2021-2023. Wat behelst 
deze samenwerking, welke resultaten levert dat tot nu 
toe op, en wat is de betrokkenheid van Museum 
Catharijneconvent op kerkelijk erfgoed in situ? 

Museum Catharijneconvent is het rijksmuseum voor 
de kunst en het erfgoed van het christendom in Neder-
land. We hebben een collectie van ruim 70.000 voor-

erfgoed in kaart

Kerken zijn gebouwd voor de binnenkant, om de 
eredienst te kunnen huisvesten. Daartoe zijn door 
de eeuwen heen prachtige kerkinterieurs vervaardigd, 
bomvol schoonheid, betekenis en functionaliteit. 

Waardevol 
doopsgezind erfgoed 

in kaart

Verrassingen 
in vermaningen Op donderdag 21 april om 19.30 uur gee� 

Anique de Kruijf een online inspiratielezing. 
Zij vertelt over de erfgoedwerkzaamheden van 
Museum Catharijneconvent en de bezoeken 
aan de verschillende vermaningen in het land. 
Opgeven kan via www.doopsgezind.nl

KAnique de Kruijf 
is afdelingshoofd 
Erfgoed in Kerken en 
Kloosters van Museum 
Catharijneconvent

De 34 vermaningen die 
geïnventariseerd worden

2021
Aardenburg
Alkmaar
Berlikum
Bolsward
Borne
Den Burg
Drachten
Edam
Enkhuizen
Giethoorn
Middelburg
Middelstum

2022
Deventer
Heerenveen
Hippolytushoef
Holwerd
IJlst
Joure
Krommenie
Makkum
Middenbeemster
Medemblik
Monnickendam

2023
Nes
Noordhorn
Oost-Graftdijk
Rottevalle
Sneek
Steenwijk
Surhuisterveen
Twisk
Uithuizen
Zaandam
Zijldijk

Menno Simons, zeefdruk van 
Aizo Betten (l) | houtsnede 
van Louis Schrikkel (r)

Kroonluchter in Deventer 
van Klaas Stoffels



troost
Mensen gevraagd!

In 1804 verloor de Weense pianiste 
Dorothea von Ertmann na een korte 
ziekte haar driejarige zoontje. Ze was 
ontroostbaar, ondanks de opbeu-
rende woorden van vrienden. Eén 
van hen was Ludwig van Beethoven. 
Hij kwam langs en nam plaats achter 
de piano. Hij improviseerde een vol 
uur lang. Dorothea kon voor het 
eerst huilen. Ludwig stond op, kneep 
in haar hand en vertrok zonder iets 
te zeggen. 
Wanneer we geconfronteerd worden 
met verlies, wanneer er sprake is van 
een ramp, gaan we op zoek naar 
troost. Hoe kun je verder? Waarom 
hebben we niet vaak meer dan 
clichés om onszelf en elkaar op te 
beuren? Met die vragen is de Cana-
dese essayist en historicus Michael 
Ignatieff aan de slag gegaan. 
In zeventien korte hoofdstukken 
behandelt hij in Troost. Als licht in 
donkere tijden onder anderen Job, 
de brieven van Paulus, maar ook de 
essays van Michel de Montaigne, 

boeken

afvinken
Omissie

Waarom hee� het laatste boek van 
Joris Luyendijk zoveel aandacht 
gekregen en discussie losgemaakt? 
In De zeven vinkjes beschrij� hij hoe 
hij naar aanleiding van eigen levens-
ervaring tot de ontdekking komt dat 
hij behoort tot een geprivilegieerde 
groep in de samenleving: 
‘de mensen met zeven vinkjes’. 
Man, hetero, wit, gymnasium/ vwo, 
universiteit, minstens één ouder in 
Nederland geboren en minstens één 
hoogopgeleide en/of welgestelde 
ouder. Een groep mensen die nooit 
uitsluiting of discriminatie hee� 
ervaren op grond van een groeps-
kenmerk. En die zich volgens 
Luyendijk daarom niet kan inleven in 
anderen die dat wél hebben ervaren, 
en daarom ongeschikt om leider te 
zijn.
Vervolgens stelt hij vast dat juist deze 
‘zeven vinkjes‘ overmatig vertegen-
woordigd zijn bij de machthebbers 
in onze maatschappij, of dat nou 

een toespraak van Abraham Lincoln, 
de Kindertotenlieder van Gustav 
Mahler en een brief van voormalig 
dissident en president Václav Havel. 
De aanleiding tot het schrijven van 
Troost was een ervaring tijdens het 
festival Oude Muziek in Utrecht in 
2017 waar hij een lezing over recht-
vaardigheid en politiek zou ver-
zorgen. Vier koren brachten er de 
150 psalmen ten gehore. Ignatieff 
raakt overdonderd: ‘Hoe kan het dat 
deze oude religieuze taal ons zo 
betovert, ook mij als ongelovige?!’
In een prettig leesbare stijl leidt 
Ignatieff de lezer door het werk van 
schrijvers, beeldend kunstenaars en 
componisten. In de slotbeschouwing 
concludeert hij dat wij niet getroost 
worden door abstracte doctrines als 
Geschiedenis, Vooruitgang, Zielen-
heil, maar door mensen. ‘Hun 
voorbeeld, hun volharding, het feit 
dat ze er zijn als we hen het hardst 
nodig hebben. Mensen hebben we 
nodig, mensen die ons voorbeelden 
voorhouden van wat het betekent 
door te gaan, ondanks alles.’ 
Jehannes Regnerus

Troost. Als licht in donkere tijden, 
Michael Ignatieff, vert. Nannie Plasman, 
uitgeverij Cossee, € 27,50

expositie

van God los? 
Veel teveel

Wie deze tentoonstelling bezoekt 
kan het beste voorkennis hebben, of 
samen met een expert gaan. Zo niet, 
dan dwaal je rond in een ruimte met 
snippers informatie over een woelige 
periode. Vintage televisies helpen 
ons om iets te begrijpen van de 
tijdgeest in de jaren zestig. De ten-
toonstelling wil echter veel teveel 

naar buiten
Moderne geloo�beleving

In de Protestantse Kerk in Neder-
land, de pkn, is aandacht voor 
pionieren: een beweging naar buiten 
vanuit nieuwe ideeën rond geloo�-
beleving. Kristel van der Horst 
schrij�: ‘Geloven/de christelijke 
traditie is té waardevol om er een 
naar binnen gekeerd clubje van te 
maken.’ Het boek is geschreven in 
de pkn-context, maar stelt vragen 
die relevant zijn voor iedereen die 
de kerk naar buiten toe wil openen. 
Uitdagingen, vraagstellingen en 
oplossingen worden opgedeeld in 
hoofdstukken, elk met vragen om 
zelf mee aan de slag te gaan. Om 
de vele verschillende ervaringen te 
kunnen delen hebben de schrijvers 
gekozen voor veel citaten. Daardoor 
voelt het verhaal hier en daar aan als 
een samengebracht groepje ideeën, 
met net te weinig overstijgend
principes. De teksten worden af-
gewisseld met interviews met 
verschillende pioniers, die een kijkje 
achter de schermen bieden. Het zijn 
persoonlijke, kwetsbare verhalen,
van mensen die duidelijk hart 
hebben voor hun werk. Wel speelt 
de vormgeving de lezer hier parten: 
de pagina’s zijn zo donkergrijs dat 
het onprettig leest. 
Het boek biedt een goede opzet voor 
gesprek, juist door de vele perspec-
tieven die aan de orde komen. Al 
komt het onaf over, toch raad ik het 
boek aan voor mensen met interesse 
in het stellen van zingevingsvragen 
buiten onze club.
Franka Riesmeijer

Ruimzinnig pionieren – praktijkverhalen, 
Jeannet van Doorn, René van der Rijst, 
Berthe van Soest en Erik Jan Tillema, 
uitgeverij Van Warven, € 15,95

vertellen. 
Na een algemeen verhaal krijg je 
informatie over het Tweede Vaticaans 
Concilie, de feminisering van de 
kerken, de opkomende soberheid 
in de katholieke kerk, de maatschap-
pelijke protesten, kritiek tegen de 
katholieke kerk met daarbij het 
a�toten van kleding en beelden, 
de ontkerkelijking enerzijds en de 
komst van vermeende conservatieve 
kerken anderzijds, en vervolgens 
nog iets over de komst van zen-
boeddhisten. Stuk voor stuk inter-
essante verhalen, maar de leek zal er 
moeite mee hebben om alle touwtjes 
aan elkaar te knopen. De rode draad 
ontbreekt – al was het maar een 
tijdslijn waar we ons aan vast kunnen 
houden. Begrijp me niet verkeerd: 
wat er te zien is, is interessant. Zo nu 
en dan verlangde ik alleen naar wat 
meer diepgang. Hier en daar werd 
ik wel geraakt, zowel in positieve als 
in negatieve zin. 
De enige doperse foto in de tentoon-
stelling had onbedoeld iets komisch. 
Tussen de beelden en teksten van 
kerken die worstelden met identiteit 
en tradities, was een vakantie-
vierende doopsgezinde dominee te 
zien, samen met zijn geloo�genoten 
in de zon, alsof ze wilden zeggen: 
‘Hier niets aan de hand hoor!’ 
Bjorn Pels

Van God los? De onstuimige jaren zestig, 
Museum Catharijneconvent, 
te zien t/m 28 augustus 

politici zijn of topbestuurders in 
het bedrij�leven. Dat is geen baan-
brekende conclusie, het is eerder 
verbazend dat een schrijver van zijn 
kaliber en met zijn aandachtsgebied 
daar nu pas achter komt. 
Over deze ontdekking schrij� hij 
178 pagina’s vol, waar dat volgens mij 
ook in de hel� of minder had 
gekund. Luyendijk stelt weliswaar 
vast maar komt niet tot een conclu-
sie, laat staan dat er een diepgaande 
analyse volgt. Nelleke Noordervliet 
wijst in haar column (19/2/2022) in 
Trouw vlijmscherp op de omissie van 
de redenering van Luyendijk. Hij 
gaat voorbij aan een belangrijke 
eigenschap van de mens, namelijk 
empathie: het zich kunnen inleven in 
wat een ander meemaakt. En zo zijn 
er nog veel meer vragen te stellen bij 
zijn verhaal. 
Het is interessant dat Luyendijk er 
op deze manier naar kijkt, maar het 
boek is niet alle aandacht waard die 
het kreeg. Zou dat door zijn eigen 
zeven vinkjes komen? 
Henk Stenvers (zeven vinkjes)

De zeven vinkjes. Hoe mannen zoals ik 
de baas spelen, Joris Luyendijk,
uitgeverij Pluim, € 21,99

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

media & cultuur
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 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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worden van hun rol. Dan heb je het over Frodo en over 
Stag uit De koning van Katoren, of Paul Atreides uit Dune, 
of Edo uit Torenhoog en Mijlenbreed van Tonke Dragt. 
Worden wij ons bewust van onze rol? Maar ik denk ook 
aan een boek als Zionoco waarin een verloren indianen-
stam in het Amazonegebied die ooit joods is geworden, 
wacht op de masjiach… Dat is het verhaal dat mij tot 
mens maakt, mens op wie het aankomt. 

Terug naar mijn kind-zijn kom ik ook uit bij Paulus de 
boskabouter en bij de waanzinnige wereld van Daan 
Zonderland met als hoofdpersoon het jongetje Jeroen: 
Jeroen en de zilveren sleutel. Eigenlijk is elk verhaal dat 
die zoektocht in zich hee�, mooi. Het gaat over van huis 
gaan, beproevingen, ontdekkingen – niet in het minst 
jezelf ontdekken – en dan de thuiskomst… Maar wat 
gebeurt er daarna? ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’, 
terwijl die thuiskomst in werkelijkheid weer een vertrek 
is. De onrust die jou op weg stuurt om thuis te willen 
komen… In die zin is het niet thuis zijn en thuis willen 
komen mijn thema, ook van mijn dooptekst: ‘Zo zijt gij 
dan niet langer vreemdelingen en bijwoners maar 
mede-erfgenamen van het Koninkrijk Gods.’ 

Dat mensen sterven hoort bij het alledaagse leven. 
Iemand die opstaat uit de dood – dát is een sterk verhaal! 

‘ Niet thuis zijn en thuis 
 willen komen’ 

‘ ik moet me erin 
 herkennen’ 

Ik heb ook een lievelingslied dat me altijd ontroert: 
Door de wereld gaat een woord. En vooral als het op de 
wijs van de Hatikwa gezongen wordt. Maar men wilde 
dat niet meer, om de ballingschap en thuiskomst van 
het joodse volk niet op christelijke wijze in te pikken. 
Mij verbinden dat lied en die melodie juist met die 
zwer�ocht, die diep van binnen ook mijn zwer�ocht is.’

Ineke van der Stroom – ‘Het verhaal over Salomon, 
het oordeel.’

Mandy van der Zwaard – ‘Net als Geert Brüsewitz 
vind ik dit een moeilijke vraag, omdat kracht putten uit 
boeken afhangt van de periode waar je in lee�. Ik heb 
altijd veel gelezen, van het Pentagram (het kerkblad) tot 
romannetjes aan toe. Een van de boeken die mij is 
bijgebleven ging over een meisje dat geesten kon zien: 
Het onzichtbare licht van Evert Hartman (1982). Daarin 
maakte zij voor het eerst kennis met ‘er is meer tussen 
hemel en aarde’. Dat vond ik heel indrukwekkend, want 
ik vond het leven op aarde helemaal niet zo leuk. De 
wetenschap dat er nog een soort van leven is náást 
de aarde, gaf mij steun. Ook de boeken van Lord of the 
Rings, Eragon en Harry Potter hebben diepe indruk 
gemaakt. Vooral omdat die voor mij helder maakten 
dat ik verlangde naar een wereld waarin magie bestaat. 
En het gekke is… sindsdien besef ik dat we wellicht geen 
echte tovernaars zijn, maar dat je met goed zijn, goed 
doen, echt en oprecht zijn tóch een stukje magie kan 
brengen. Er ontstaan dan mooie en intense dingen. 
De laatste jaren verdiep ik me steeds meer in de verhalen 
van de bijbel. Een voorkeur heb ik nog niet, maar Salo-
mon en het oordeel vind ik heel indrukwekkend. Een 
mooi voorbeeld dat liefde overwint. Een moeder die haar 
kind wil redden van de dood, zichzelf daarvoor opoffert 
en daardoor gespaard wordt.’

Franka Riesmeijer – ’Mijn eerste antwoord is De kleine 
prins. Ik heb een plank vol verschillende uitgaven en 
vertalingen van dit boek. Maar ook Lord of the Rings. 
De strijd van goed tegen kwaad, die alleen gewonnen 
kan worden door vrienden die elkaar daadwerkelijk 
steunen. Frodo had het niet gered zonder Sam, maar 
Sam had de last niet kunnen dragen zoals Frodo dat 
deed.’ <<

Het Paasverhaal is ook een verhaal waar veel mensen 
kracht uit halen, want sterk als de dood is de liefde. 
Vandaag in de Babbelbox de vraag: uit welk verhaal haal 
jij kracht?

Frank Groothof (zie interview op pag. 4 e.v.) – 
‘Uit de verhalen die vertellen over iemands worsteling. 
Daar gaan volgens mij goeie verhalen over, al vanaf de 
oudheid met de Griekse mythen tot nu toe. Ik kies 
verhalen die me iets leren. Of het nou Peer of Douwe is, 
ik moet me erin herkennen. In mijn verhalen laat ik zien 
wat me bezighoudt.’

Geert Brüsewitz – ‘Dat is best een moeilijke vraag. 
Mijn geloof verandert met me mee. In elke levensfase 
waren er wel weer andere verhalen. Als kind was ik dol 
op sprookjes… eind goed al goed. En de grote tocht, 
de queeste. Van Brief aan de koning van Tonke Dragt tot 
In de ban van de Ring. En Fantasy. Ik ben altijd nog van 
plan iets te schrijven over SF en Fantasy en geloo�-
elementen daarin. Net heb ik naar de film Dune gekeken, 
naar de boeken van Frank Herbert. Een zandwereld met 
de islam als inspiratiebron. En ook hier een messias 
die zich bewust moet worden van zijn rol.
Eigenlijk boeit dat me mateloos in verhalen. Verhalen 
naar Romeinen 8 over de wereld die er met reikhalzend 
verlangen op wacht dat de kinderen van God zich bewust 

De kracht van het verhaal

babbelbox
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Op zoek naar onze rol

aan = voor

tekst Franka Riesmeijer – foto Andres Iga



Tegenwoordig is de Grote 
Markt in Haarlem een 

prachtige plek met schitte-
rende panden. 

Niets wijst erop dat hier in 
de zestiende eeuw 

een gruwelijke gebeurtenis 
plaatsvond.

  p 26 april 1557 vond 
  de openbare terecht-
  stelling plaats van een 
  tweetal doopsgezin-
den, onder wie boekverkoper Joriaen 
Simonsz. Wat hee� deze doops-
gezinde martelaar ons nu nog te 
zeggen?

Oprecht
Enige jaren geleden stond ik met 
een groep Noord-Amerikaanse 
doopsgezinden op de Haarlemse 
Grote Markt. Zij maakten een reis 
door Europa om een aantal preg-
nante doopsgezinde plekken als lieux 
de mémoire, herinneringsplaatsen, 
te bezoeken. Je hoefde maar iets te 
vertellen over de Martelaarsspiegel 
van Tieleman Jansz van Braght, of 
over de doopsgezinde martelaren in 
het algemeen, en dan zag je de ogen 
oplichten. Als vanzelf kwamen in de 
hoofden de afbeeldingen – uit dat 
aloude boek – erbij, gemaakt door 
Jan Luyken waarin hij de gruwelijk-
heden treffend verbeeldt.

Hier was het dus. Op deze Grote 
Markt werd de doopsgezinde Joriaen 
Simonsz, nadat hij schuldig was 
bevonden, op de brandstapel gezet. 

Brief
Wat moeten we nu aan met zo’n 
verhaal? Martelaarschap staat niet 
zonder meer in een positief licht 
vandaag de dag. Bij martelaren 
wordt al gauw gedacht aan geloo�-
fanatisme en Jihadstrijders. Wie kan 
het nu ooit voor zulke mensen 
opnemen? En eerlijk gezegd, iets 
doet mij twijfelen aan zijn missie en 
oprechte bedoelingen. Van Joriaen 
Simonsz is bekend dat hij een zoon 
had. Vanuit de gevangenis schreef 
Joriaen diverse stukken, waaronder 
ook een testament aan zijn zoon 
Simon.

Als je dat op je laat inwerken is het 
onvoorstelbaar. Dat je weet dat je 
spoedig zal sterven en dan nog iets 
schrij� aan je zoon. Wat te schijven, 
wat nog te zeggen? Het is een 
‘vermaen-brief ’ geworden waarin 
de vader de zoon vooral oproept om 
trouw te blijven aan de weg die Jezus 
ging. ‘Wy lijden niet om kwaad doen, 
maar alleen om de gehoorzaamheid 
der waarheid.’ Joriaen schrij� letter-
lijk: ‘Dit is mijn leven geweest, Chris-
tus wil volbrengen’. Blijf ook jij, mijn 
zoon, op de goede weg. ‘Neemt 
doch waer u tijd.’

Dit is het eerste wat mij opvalt in dit 
martelaarschap. Het betekent geen 
kwaad doen. Niet anderen ombren-
gen, maar veeleer sterven voor de 
goede zaak. Omdat opgekomen 
wordt voor wat je diep van binnen 
geloo� en als waarheid ziet. 

Joriaen Simonsz mocht in zijn tijd 
niet alles zeggen wat hij vond. Hij 
kwam in de gevangenis terecht om 
wat hij dacht. Nog altijd worden in 
de wereld mensen vervolgd vanwege 
hun mening. En je kunt je afvragen: 
kan je in Nederland altijd alles 
zeggen wat je vindt? De brandstapel 
kennen we in onze tijd niet meer. 
Gelukkig maar. Maar er zijn talloze 
voorbeelden te geven van mensen 
die worden vervolgd of met de nek 
aangekeken. Wat vind je ervan dat 
dat gebeurt en wat kan je er tegen 
doen? Wegkijken kan niet. Voor de 
vrijheid van meningsuiting werd 
en wordt gestreden, het is niet alleen 
een thema uit de zestiende eeuw. 
Er wordt voor gedemonstreerd tot 
op de dag van vandaag.

Aards
Het tweede wat ik indrukwekkend 
vind is de gerichtheid van de 

martelaar op het aardse leven. Ik las 
in de Martelaarsspiegel de stukken 
over Joriaen Simonsz er nog eens 
op na. Je zou misschien vooral een 
nadruk op het leven hierna verwach-
ten: de hemel die de martelaar wacht 
als een strijder voor de goede zaak. 
Natuurlijk, de hemel werd niet 
ontkend, ook Joriaen zal in de 
verwachting van een gelukzalig 
hiernamaals zijn gestorven. Maar 
uiteindelijk valt de sterke gerichtheid 
op het leven in het hier en nu op. 
Hier op aarde moet het gebeuren. 
Vandaar ook de oproep van Joriaen 
aan zijn zoon: blijf trouw aan de weg, 
neem verantwoordelijkheid. ‘Neemt 
doch waer u tijd.’ Laat je niet 
afbrengen van het rechte pad. Het 
gaat erom in dit leven zalig te 
worden, niet in het hiernamaals. 
Sterk vind ik dat. Dus: doe het 
goede.

Tot slot. Doopsgezinden hebben het 
vanouds gezocht in de navolging. 
Het ging hen niet zozeer om de leer 
als wel om het rechte leven. In de 
stukken die Joriaen vanuit de 

gevangenis schreef, spreekt hij nogal 
eens over de ziel. Waarmee hij zoiets 
bedoelt als de innerlijke plek waar 
iets van vrede en levenskracht te 
vinden is. Het is de mens in zijn 
diepste wezen. Zorg dat je ziel zuiver 
blij� en laat je niet in met het kwaad. 
Ik vind dat treffend. Het woord ziel 
is ook wel eens verbonden met het 
Duitse woord Ziel, dat doel of 
bestemming betekent. In wezen 
spreekt Joriaen over een leven uit 
één stuk. Een oprecht leven waarin 
je doelgericht bent op één ding, 
namelijk het goede doen en na te 
streven in waarheid en in liefde.

Zo beschouwd kan een doperse 
martelaar als Joriaen Simonsz nog 
steeds inspireren. Hoe zei Joriaen 
dat ook alweer tegen zijn zoon? 
‘Neemt doch waer u tijd.’ Het is een 
oproep om trouw te blijven en 
kritisch te bezien wat helpt om 
het leven verder te brengen, en wat 
niet. <<

Hij had tijdens zijn verhoren niets 
teruggenomen van wat hij dacht 
of vond. Hij bleef bij zijn diepste 
overtuigingen. Hij verdroeg de 
‘zware gevangenis’ en ‘scherpe 
examinatien’ (verhoren). Het ging 
hem om een oprechte navolging van 
Christus. In woord en daad wilde hij 
getrouw zijn. Zo verklaarde hij zich 
in de verhoren tegen de kinderdoop, 
streed hij voor een zuivere viering 
van het Avondmaal (de hostie kon 
niet zalig maken, dat kon alleen een 
oprecht leven) en keerde hij zich 
tegen de Roomse kerk en de aflaat-
handel.

Boekverkoper Simonsz was een 
doopsgezinde martelaar. Hij werd 
vervolgd vanwege zijn opvattingen. 
Of, zoals het in de overgeleverde 
gerechtelijke stukken staat: ‘Hij bleef 
bij zijn dwalingen en kwade gevoelen 
hardnekkig, obstinaet en verhardt’. 
Bij zijn terechtstelling wilde de 
overheid ook zijn boeken verbran-
den, maar het verhaal gaat dat de 
Haarlemse burgers dat voorkwamen. 
Zij redden de boeken uit het vuur. 
En zo vonden de ‘ketterse en valsche 
boeken’ alsnog hun weg naar de 
lezers.

1716

geschiedenis

‘Neemt doch waer u tijd’

Christus
wil vol-
brengen

O
tekst Alex Noord 

Jan Luyken, Boeken 
van de verbrande 
Jurriaan Simonsz. 
worden te Haarlem 
door het volk buit 
gemaakt (1557), 1685
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De inval in Oekraïne 
hee� velen verrast en 
niet in het minst de 
mensen in Oekraïne zelf. 
Na de aanvankelijke 
verwarring ontstaan nu 
overal in ons land initia-
tieven om de mensen 
daar te hulp te schieten. 

Noord-Amerika en Europa. Deze organisatie hee� in 
het gebied een groot netwerk met betrouwbare lokale 
partners. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een 
aantal van die partners zich nu in bezet gebied bevindt. 
De hulp is in eerste instantie bestemd voor doops-
gezinde gemeenten die ter plekke de opvang van 
vluchtelingen verzorgen. Daarnaast wordt contact op-
genomen met andere humanitaire organisaties, om ook 
‘bredere’ hulp te kunnen bieden. De hulp is onder te 
verdelen in drie soorten.

1 Geld
Geld kan worden gebruikt voor de aanschaf van voedsel, 
dat momenteel nog voldoende verkrijgbaar is. Banken 
werken niet of nauwelijks, daarom wordt het geld des-
noods naar de grens met Hongarije of Roemenië 
gebracht. Aldaar wordt het overhandigd aan de lokale 
partner om te worden omgewisseld in de lokale munt-
eenheid (grivna). Deze actie is inmiddels van start 

gegaan. Uit diverse landen is financiële hulp toegezegd, 
ook uit Nederland. Doopsgezind WereldWerk hee� in 
overleg met de ads besloten de broederschapscollecte 
in maart te bestemmen voor hulp aan Oekraïne. 

2 Hulpgoederen
De lokale partners bepalen welke goederen ter plekke 
(het meest) nodig zijn. Daarna wordt een inzameling 
gestart. Een aantal mensen is of wordt vrijgemaakt om 
deze hulp te coördineren. Momenteel wordt gezocht 
naar één of twee busjes om de goederen te vervoeren.

3 Opvang vluchtelingen
Onder doopsgezinden in Duitsland is grote bereidheid 
om onderdak te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. 
Dat geldt vooral voor doopsgezinden die oorspronkelijk 

afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet-Unie, ook wel 
bekend als Umsiedler. Er is een start gemaakt met de 
organisatie van deze opvang.

Momenteel is nog veel onduidelijk. De situatie in 
Oekraïne verandert bovendien van dag tot dag, maar de 
nood wordt wel iedere dag groter. Er is bij het overleg 
van 1 maart afgesproken dat Multiply en/of mcc iedere 
twee dagen een update van de stand van zaken geven. 
Aan de hand van deze updates wordt dan bepaald wat 
waar nodig is, en welke acties daarvoor nodig zijn.

Tot slot, heel belangrijk: de mensen in Oekraïne voelen 
zich zeer gesteund en bemoedigd door onze aandacht, 
inzet en gebed. Zo beseffen ze dat ze er niet alleen voor 
staan en voelen wij ons met hen verbonden. <<

  oopsgezind WereldWerk hee� meteen 
  haar bankrekening opengesteld voor 
  gi�en. Er is echter meer nodig dan geld, 
  want alle hulp moet wel op de één of 
andere manier op de goede plek terecht komen. 
Op dinsdag 1 maart kwamen medewerkers van de 
doopsgezinde hulpwerkorganisatie in Europa en van 
Mennonite Central Committee bij elkaar, om te bepalen 
waar en hoe het beste hulp kan worden geboden aan 
de mensen in Oekraïne. 
De hulp vanuit doopsgezind Europa verloopt groten-
deels via Multiply Europe. Dit is de hulpwerk- en 
zendingsorganisatie van de Mennonite Brethren in 

tekst Waldemar Epp – foto’s Kyrylo Kholopkin (links)
Olga Drach (rechts)

WereldWerk helpt in Oekraïne
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Machteloos maar verbonden 
Eigenlijk heb ik er bijna nooit bij stilgestaan 
dat mijn ouders in Oekraïne zijn geboren 
en ik in Rusland; dat we naar Duitsland 
emigreerden en ik nu in Nederland woon 
waar mijn kinderen zijn geboren.

wordt gewroet, alsof er met mijn 
verleden wordt gespeeld, want de 
plekken waar het om gaat zijn ver-
bonden met mijn verleden en de 
mensen waar het om gaat horen 
daar onlosmakelijk bij. Hier in 
Nederland ben ik veilig, en zo voel 
ik mij ook. Maar dat versterkt alleen 
maar het gevoel van onmacht. Wat 
kan ik hier doen? Kan ik überhaupt 
iets doen? 

Op vrijdag (de dag na het begin van 
de oorlog) werd door collega-
predikanten opgeroepen om een 
vredesgebed te houden. In sommige 
vermaningen in het land zouden 
vredesdiensten worden gehouden. 
Ik kon toen niet anders dan ook voor 
mijn gemeenten een vredesgebed 
houden. Ik stuurde een mail rond 
aan alle gemeenteleden en aan 
enkele protestantse en katholieke 
collega’s, met de oproep om zaterdag 

Ook heb ik er niet vaak aan gedacht 
dat dit misschien een bijzonder 
verhaal zou kunnen zijn. Dat was
 zo voor mij, het was deel van mijn 
geschiedenis. Het is wie ik ben en 
waar ik sta, hoe ik mij voel en wat 
mij beïnvloedt. Maar het was altijd 
mijn eigen verhaal. Tot nu, omdat ik 
het nu deel.

Ineens kom ik door de recente 
gebeurtenissen tot het besef van een 
gevoel van onmacht en onbegrip. 
Familie heb ik – voor zover ik weet – 
niet meer in Oekraïne, en in Rusland 
leven alleen nog achter-achter-
achterneven en -nichten met wie ik 
geen contact meer heb. 

De recente berichten over de oorlog 
in Oekraïne laten bij mij een gevoel 
van onmacht opkomen en de vragen 
‘waarom’ en ‘hoezo’. Het voelt een 
beetje alsof er in mijn geschiedenis 

naar de vermaning te komen voor 
een vredesgebed. Hoewel ik dacht 
‘het is best kort dag om dat te 
organiseren en misschien zullen niet 
veel mensen kunnen’, kreeg ik toch 
vrij snel en van alle kanten positieve 
reacties. En op zaterdag kwamen 
dertien mensen naar de vermaning 
in De Rijp. Zij namen de moeite om 
erbij te zijn. We deelden in het 
gevoel van onmacht, maar voelden 
ons in het gebed verbonden met 
elkaar en met de mensen in 
Oekraïne. Ook voelden we ons 
verbonden met de mensen die 
tegenover elkaar stonden in het 
conflictgebied. We konden op dat 
moment alleen in gebed met elkaar 
verbonden zijn. <<

D Financiële gi�en 
kunnen naar Doops-
gezind WereldWerk:
nl27 trio 0786 8803 33 
o.v.v. ‘Hulp Oekraïne’.

Waldemar Epp
is voorzitter van 
Doopsgezind Wereld-
Werk

save the date
WereldWerk-festival in Dopersduin | 21-23 oktober 2022
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  onder het wetenschap-
  pelijk te hebben onder-
  zocht, denk ik: een 
  waardevolle kern, een 
sterk verhaal en een groot aanpas-
singsvermogen. Met deze drie zaken 
in zijn rugzak begon twintig eeuwen 
geleden het christendom aan zijn 
weg door de wereld: de boodschap 
van het evangelie, verpakt in ver-
halen die steeds opnieuw verteld 
werden. En dat op zo’n manier dat 
ook mensen in andere landen en 
streken ze konden verstaan. 
Het vroege christendom legde daar-
bij een grote flexibiliteit aan de dag. 
Nieuwe verhalen werden toegevoegd 
en oude verhalen opgenomen in 
het christelijk vertoog. Oude goden 
werden christelijke heiligen; oude 
rituelen werden ingebed in christe-
lijke feesten. Het feest van de terug-
keer van het licht bij de zonnewende 
werd opnieuw verteld als het verhaal 
over de geboorte van Christus; 
het verhaal van de opleving van de 
natuur werd gecombineerd met het 
verhaal van de Opstanding. 

Niet altijd was het aanpassings-
vermogen van het vroege christen-
dom even groot. Dan werden met 
veel ijver oude heilige bomen om-
gehakt, wat niet goed uitpakte. In 
ieder geval niet voor Bonifatius. 

Als Paulus op een van zijn zen-
dingsreizen in Athene is, gaat hij op 
eenzelfde manier te werk.* De stad 
Athene staat vol met godenbeelden. 
Er zijn goden voor de Atheners zelf, 
bij wie zij te rade kunnen gaan en 
die zij kunnen aanbidden, en er zijn 
goden voor de vele reizigers, hande-
laars en scheepslieden die de stad 
bezoeken. Zo biedt de havenstad een 
warm welkom aan iedereen. Er is 
zel� een altaar gewijd aan ‘de on-
bekende god’. Mocht iemand die 
Athene bezoekt ontdekken dat zijn 
god er niet bij staat, dan is er altijd 
nog dát altaar. 

De vele godenbeelden zijn Paulus 
een doorn in het oog, want voor hem 
is er maar één God. Eerst gaat hij in 
gesprek met mensen die dichtbij 
hem staan: de joden in de plaatse-
lijke synagoge. Zij kennen in ieder 

geval de God die hij ook aanbidt, 
alleen kennen ze Christus Jezus nog 
niet. Maar al snel komt Paulus ook
in contact met Griekse filosofen. 
Hoewel hij net als zij geschoold is in 
de retorica en goed een betoog op 
kan bouwen, sluit de inhoud van wat 
hij vertelt niet aan bij hun manier 
van denken. Bovendien – zullen ze 
gedacht hebben – er zijn al genoeg 
goden in het Griekse pantheon. Wat 
is de meerwaarde van deze nieuwe 
uitheemse goden die ‘Jezus’ en 
‘Opstanding’ heten? 

De Grieken nemen Paulus mee 
naar de Areopagus, de plaats waar 
debatten gevoerd en recht gesproken 
wordt. Doen ze dat omdat ze oprecht 
nader van hem willen horen, of om-
dat ze hem aan de tand willen voelen 
over zijn sterke praatjes? Voor Paulus 
betekent het hoe dan ook dat hem 
een podium geboden wordt om zijn 
verhaal te vertellen. In zijn toespraak 
weet hij handig in te spelen op 
de situatie en aan te sluiten bij de 
ervaring van de bevolking. Hij begint 
geen beeldenstorm, hij houdt geen 
donderpreek, maar prijst de Athe-
ners om hun godsdienstigheid. Zo 
kweekt hij goodwill en een luisterend 
oor. 

Te midden van al die goden in hun 
stad, hee� Paulus dat ene altaar 
ontdekt waarop staat ‘aan de onbe-
kende god’. En die god, die de 
Atheners vereren zonder dat ze hem 

kennen, die god komt Paulus nu 
juist verkondigen. De God van 
Paulus is dus niet vreemd en bizar, 
niet uitheems en buitenissig, maar 
een god die in feite al in Athene 
aanwezig is en daar vereerd wordt, 
zo stelt hij.

In zijn toespraak vertelt hij dat 
deze voor de Atheners onbekende 
god een veel grotere en machtiger 
god is dan alle andere bij elkaar. 
Deze god is de schepper van hemel 
en aarde. Een god die niet in 
tempels woont of zich door mensen 
laat bedienen alsof hij iets nodig 
hee�. Hij is zelf degene die mensen 
gee� wat zij nodig hebben. Deze god 
die groots en verheven is, maar toch 
dichtbij, die de bron is van ieders 
bestaan, die roept nu alle mensen op 
om tot inkeer te komen en hem te 
zoeken. De tijd van niet-kennen is 
voorbij. Het onderscheid tussen hen 
die God kennen en die hem niet 
kennen zal zichtbaar worden.
Immers, iedereen kan nu deze god 
leren kennen in een man die God 
daartoe hee� aangewezen. En het 
bewijs dat deze God, deze man, en 
dit verhaal geloofwaardig zijn, is dit: 
namelijk dat God deze man uit de 
dood hee� doen opstaan. 

Niet iedereen laat zich door de 
toespraak van Paulus overtuigen. 
Sommigen vinden ‘opstanding uit 
de dood’ maar een sterk verhaal. Ze 
maken er grappen over en haken af. 
Anderen blijven beleefd, maar of
hun reactie ‘daarover moet u ons een 
andere keer nog maar eens vertellen’ 
meer is dan ‘dat nemen we mee’ op 
een vergadering, dat blij� in het 
midden. Toch zijn er enkelen die wel 
geraakt worden door de kracht van 
Paulus’ verhaal, juist doordat het op 
een voor hun herkenbare manier is 
verteld. Ze herkennen de waarde-
volle kern erin, de boodschap van het 
evangelie van vrede. Daarom sluiten 
ze zich aan bij de beweging van
‘de onbekende god’, die voor hen 
niet meer onbekend is. 

Het blij� een sterk verhaal, het 
verhaal van een mens die opstaat uit 
de dood. Voor de een een reden tot 
hoofdschudden, maar voor wie het 
wil zien een waardevol verhaal over 
een God van leven en liefde. Een 
verhaal dat zijn kracht behoudt in 
elke tijd, in ieder leven. <<

bijbel

Z
Wat maakt dat een religie zich in 
heel de wereld kan nestelen en dat 
eeuwenlang kan volhouden?

Een waardevol verhaal over 
een God van leven en liefde

Paulus kweekt goodwill 
en een luisterend oor

* Handelingen
 17:16-34

tekst Carolien Cornelissen 
foto Lazarescu AlexandraAan de onbekende God
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Sterke verhalen? 
  elezen werden de 
  traditionele, gruwelijke 
  sprookjes van Andersen
   – Moeder de Gans – 
en Grimm, tot de wat modernere 
sprookjes van de jaren tachtig en 
negentig. Albert Einstein hee� 
immers ooit gezegd: als je wilt dat 
je kind intelligent wordt, lees dan 
sprookjes voor.

Sprookjes lijken echter minder te 
worden gebruikt. Tegenwoordig 
worden thuis nog maar weinig 
sprookjes gelezen. Er zijn simpelweg 
(te)veel kinderboeken met een 
verhaal met een moraal waar 
kinderen van genieten. En als 
sprookjes wel gelezen worden gaat 
het vaak om de Disney-variant: zoete 
verhaaltjes, die allemaal goed 
aflopen met een lang en gelukkig 
leven. 

Maar hoe zit dat in het onderwijs? 
Worden sprookjes daar nog wel 
gebruikt? Of worden ze gezien als 
achterhaalde verhalen waar tegen-
woordig geen boodschap meer uit te 

opdracht, waarbij leerlingen eerst 
de tekst moeten analyseren en de 
opbouw bekijken, om daarna een 
zelfverzonnen sprookje te schrijven. 
Ook dan gaat het niet om de inhoud 
en de boodschap, maar enkel om de 
stijlvorm. 

Eén leerkracht uit de onderbouw 
schreef dat ze regelmatig sprookjes 
vertelt in haar eigen klas, en ge-
vraagd wordt die ook te vertellen in 
de midden- en bovenbouw. Zij zei 
dat er verder niets met de verhalen 
gedaan wordt, het gaat puur om het 
verhaal en het fijne luisteren. De 
enige leerkracht die wel inhoudelijk 
iets met sprookjes deed, had er een 
mooie theorie bij. Zij gebruikt de 
traditionele sprookjes – vaak met 
slechte afloop – om de leerlingen te 
laten zien dat er problemen bestaan 
die je niet kunt oplossen. Zij gaf aan 
dat leerlingen dankzij sprookjes 
veerkracht opbouwen en iets leren 
over het onderscheid tussen goed en 
kwaad. Ook las zij weleens sprookjes 
voor vanuit een ander perspectief, 
bijvoorbeeld dat van de schurk. 

Nieuwe vormen
Ondanks dit wat summiere gebruik 
van sprookjes lijkt er nieuwe belang-
stelling te ontstaan voor sprookjes
in een hedendaagse vorm. Het 
afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld 
verschillende boeken gepubliceerd 
die óf hervertellingen bevatten van 
traditionele sprookjes, óf gemoder-
niseerde sprookjes, of geheel nieuwe 
sprookjes die aansluiten bij de 
huidige tijd. Een voorbeeld zijn 
de boeken van ‘Ridder Roa’, een Afro-
Amerikaans meisje dat ridder wil 
worden. Daartoe verandert ze de 
regels van sprookjes: niet alleen 
jongens mogen ridder zijn, maar ook 
meisjes. Andere voorbeelden zijn 
het Groot Sprookjesboek van Paul 
Biegel, en het boek Sneeuwwit van 
Daan Remmerts de Vries. Daarin giet 
hij het verhaal van Sneeuwwitje in 
een eigentijdse vorm, met genoeg 
elementen van het traditionele 
verhaal, maar beter passend bij de 
tijd van nu. Een laatste voorbeeld is 
het boek Waya en de wolf, waarbij 
traditionele verhalen van de Inuit 
verwerkt worden in een modern 
sprookje. 

Dat de tradtionele sprookjes minder 
gebruikt worden in het hedendaagse 
onderwijs vind ik niet zo gek. Zelf 
gebruik ik ze ook niet. De verhalen 
zijn vaak verouderd; de rol van de 

halen valt? Dat heb ik de afgelopen 
weken gevraagd aan verschillende 
leerkrachten met een Pabo-oplei-
ding. Er kwamen veel verschillende 
antwoorden, die als volgt zijn samen 
te vatten.

Wisselend perspectief
In de onderbouw blijkt nog regel-
matig te worden gewerkt met het 
thema ‘sprookjes’, variërend van het 
leren kennen van diverse sprookjes-
figuren – heks, dwerg, prinses – tot 
het zelf maken van een sprookjes-
verhaal met plaatjes. De sprookjes 
die aan kleuters worden verteld zijn 
bijvoorbeeld Sneeuwwitje, Roodkapje 
en Het lelijke eendje. Leerkrachten 
uit de onderbouw die ik over dit 
thema sprak, gingen niet zozeer in 
op de boodschap en de moraal van 
het sprookje, als wel op de figuren 
erin. 

De leerkrachten van de midden- en 
bovenbouw gaven aan dat ze vrijwel 
geen sprookjes meer gebruiken. 
Een enkeling voert een sprookje op 
als verhaalvorm voor een opstel-

G
Lange tijd werden sprookjes gebruikt als vorm 
van entertainment voor kinderen. Hoe is dat nu?

De boodschap van sprookjes

vrouw/prinses is bijvoorbeeld vaak 
afwachtend tot de dappere ridder 
haar komt redden. Daarnaast 
bevatten de oude sprookjes veel 
elementen die slecht naar de heden-
daagse tijd zijn te vertalen. We zijn 
tegenwoordig meer gefocust op een 
goede afloop, en kunnen slecht 
omgaan met de gruwelijke en nega-
tieve elementen van de traditionele 
sprookjes. 

Maar dat ook de nieuwe sprookjes 
weinig gebruikt worden vind ik wel 
verrassend. Mogelijk zijn ze nog niet 
zo bekend. Ze zijn namelijk uiter-
mate geschikt om te gebruiken bij 
een vak als Levensbeschouwing. 
In sprookjes is immers de sociale 
wijsheid van een gemeenschap 
verwerkt, en vaak bevatten ze een 
impliciete moraal of didactiek. Juist 
daarom zijn ze voor levensbeschou-
wing en identiteitsvorming fijn: 
als leerkracht kun je een sprookje 
voorlezen, om daarna de leerlingen 
te laten speuren naar de verborgen 
boodschap van het verhaal. Zo kan 
het sprookje dienen als startpunt 
voor gesprek over veel onderwerpen. 
Denk bijvoorbeeld aan ‘zorgen voor 
een ander’ bij Roodkapje, of ‘liefde 
voor de natuur’ bij Sneeuwwitje. 
En zo zijn er nog veel meer voorbeel-
den te vinden. Als leerkracht zul je 
vermoedelijk verrast worden door de 
boodschappen die de leerlingen uit 
een sprookje halen! <<
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sprookjes in het onderwijs

Jantine Huisman 
is docent in het 
primair onderwijs

tekst Jantine Huisman – foto Anthony Tran

een sprookje kan dienen 
als startpunt voor gesprek over 
veel onderwerpen
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en dat werd een project over bijbelse 
vrouwen. Ik koos vooral de minder 
bekende vrouwen, zoals Hagar, 
Tamar, Lea en de moeder van Judas. 
Ik verplaats me dan in deze vrouwen 
en schrijf een toneelverhaal over hen 
waarin ik hun leven naar onze tijd 
haal. Het werden voorstellingen van 
circa dertig minuten. Die voorstel-
lingen deed ik samen met een 
vriendin, die op haar trekzak 
klezmermelodiën speelde. Na afloop 
gingen we in gesprek met de aan-
wezigen. Dat was heel plezierig en 
verrijkend.’

Keuzes maken
Voor haar nieuwe project hee� 
Korneel gekozen voor het verhaal 
van Geertruydt. Korneel: ‘Ik wil het 
verhaal sober houden en het moet 

geloofwaardig zijn. We weten 
immers zo weinig. Wel kan ik me 
proberen te verplaatsen in haar 
situatie. Wat moet het voor Geer-
truydt betekend hebben om de deur 
achter zich dicht te trekken en 
Menno Simons te volgen? Menno 
was veel onderweg dus zal ze veel 
alleen geweest zijn. Altijd op de 
vlucht, drie van je zes kinderen aan 
de dood verliezen, nergens een vast 
thuis vinden. Hoe voel je je dan als 
vrouw en moeder?’

Naast Geertruydt wordt Geerte de 
Vries in de voorstelling opgevoerd 
als een fictieve achter-achter-achter-
kleindochter van Geertruydt. Ook 
zij kwam te staan voor belangrijke 
keuzes die bepalend zijn geweest 
voor haar leven. Hoe was dat voor 

  eboren in 1501 in 
  Witmarsum trouwt ze 
  in 1536 met Menno 
  Simons. Ze krijgen zes 
kinderen en zullen achttien jaren 
doorlopend onderweg zijn, op de 
vlucht voor vervolging. Zij ster� in 
1555, Menno in 1561. Over zíjn leven 
is veel bekend, veel geschreven. 
Hij hee� ook zelf veel geschreven. 
Maar zij? Een vrouwenleven in 
de schaduw van een beroemd man, 
zoals zoveel vrouwenlevens in de 
schaduw stonden en nog steeds 
staan van hun mannen. Het wordt 
tijd deze vrouw uit de schaduw te 
halen en in het licht te plaatsen. 

Nieuwe opdracht
Die opdracht hee� Korneel Roosma-
de Vries zichzelf gegeven, toen de 
coronapandemie een einde maakte 

Bijbelse vrouwen
Het is niet voor het eerst dat Korneel 
Roosma zich verdiept in vrouwen-
levens. Velen zullen destijds haar 
voorstelling over Anne Mankes-
Zernike gezien hebben. Een vrouw 
waar Korneel zichzelf steeds meer 
in ging herkennen, naarmate ze zich 
verdiepte in haar leven. Het past wel 
bij Korneel om zich te verdiepen in 
vrouwenlevens en samen met 
anderen te onderzoeken wat deze 
vrouwen ons te zeggen hebben. 
Korneel: ‘Ik denk dat we behoe�e 
hebben aan het gesprek met elkaar, 
om door middel van uitwisseling tot 
verdieping te komen. Toen ik in 2014 
met emeritaat ging, miste ik vooral 
de uitwisseling met de gemeente. 
Naast af en toe voorgaan zocht ik 
een nieuwe opdracht voor mezelf, 

aan haar activiteiten. Korneel: ‘Ik zat 
thuis en dacht: wat blij� er nu voor 
mij over om te doen? Totdat ik me 
herinnerde dat jaren geleden iemand 
mij had gewezen op de vrouw van 
Menno Simons. Die vroeg zich af of 
het niet de moeite waard zou zijn als 
ik aan haar leven eens aandacht zou 
besteden. Ik was daar toen niet aan 
toegekomen. Maar nu had ik tijd. 
Al gauw ontdekte ik dat er maar 
weinig over haar bekend is. Ik ben 
me eerst gaan verdiepen in het leven 
van Menno Simons. Van een doops-
gezinde zuster in Noord-Groningen 
kreeg ik een kopie van een artikel uit 
het voormalige adw over Geertruydt 
Hoyer, van de hand van dominee 
Lydie Laurense-van der Meulen. 
Daarmee had ik een aanknopings-
punt om verder te gaan.’

tekst Tea G. Rienksma
foto Sikke Roosma

Geertruydt Jansdochter 
Hoyer, vrouw van Menno 
Simons, moeder van zes.
Wat weten we weinig van 
haar. Hoe zou haar leven 
eruit gezien hebben? 

‘Altijd op de vlucht’

Première op 18 september

Uit de 
schaduw 

theater

G

beide vrouwen, wat hebben ze 
ervaren? Voor ons zijn begrippen 
als gelukkig zijn, de ruimte krijgen, 
liefde, geloof, vertrouwen en 
overgave, bekende begrippen.
Korneel: ‘Door beide vrouwen aan 
het woord te laten, komen we 
wellicht tot de ontdekking dat deze 
begrippen een diepere oorsprong 
hebben dan we meestal beseffen. 
Dat was vroeger zo, en zo is het nog 
altijd. Je maakt altijd keuzes in je 
leven waarvan je pas later de reik-
wijdte overziet.’

Gezamenlijk project
Net als eerder in 2011 werkt Korneel 
nauw samen met haar man Sikke. 
Sikke: ‘Mijn rol is vooral die van 
praatpaal en vragensteller. Korneel is 
nu aan het schrijven en we praten 
samen veel over het verhaal, ook over 
de vormgeving. Ik denk na over 
allerlei technische zaken die erbij 
komen kijken, zoals de verlichting, 
het geluid, de muziek en de scène-
wisseling van de beide vrouwen-
rollen. Hoe pakken we dat aan? 
Korneel speelt beide vrouwen in een 
andere tijdsgewricht, dus daar moet 
het decor aan aangepast worden. 
Er komt veel bij kijken.’

Kortom, het echtpaar Roosma-
de Vries is volop in de weer. Het kost 
veel tijd en energie, maar het is 
fantastisch om zo samen bezig te 
zijn. Sikke hee� inmiddels de pr 
in gang gezet en hee� alle 
doopsgezinde gemeenten, 
voorgangers en een 
aantal doopsgezinde 
instellingen aange-
schreven. De eerste 
reacties voor een 
voorstelling zijn 
binnen. Tot ver in 
2023 liggen er al 
a�praken. Het stuk 
zal op 18 september 
a.s. in Leeuwarden in 
première gaan. <<

Informatie & boekingen 
s.r.roosma@gmail.com
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Nieuwenhuizen (1724-1806) was 
leraar in Aardenburg van 1763-1771 
en vervolgens in Monnickendam 
tot aan zijn dood. Hij was bijzonder 
sociaal betrokken. Aan zijn persoon 
is een belangrijk feit verbonden. In 
1784 richtte hij de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen op, die tot doel 
had de ontwikkeling van het gewone 
volk. Zijn zoon Martinus Nieuwen-
huizen (1759-1793), arts te Edam, was 
medeoprichter en secretaris en 
stimuleerde vooral de verbetering 
van het volksonderwijs. 

Blijkens de signatuur dateert het 
voorbeeld voor de litho van 1827. 
Deze is dus ruim twintig jaar na het 
overlijden van Nieuwenhuizen 
gemaakt. In die tijd waren er al 
verschillende prenten met portretten 
van Nieuwenhuizen in omloop, 
waarvan de beeltenis lijkt terug te 
voeren op het door Adriaan de Lelie 
geschilderde portret (1780-1799) in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Op de litho is Nieuwenhuizen 
afgebeeld boven een wolkenpartij, 
een liggende fakkel en een lauwer-
tak. Deze symbolen onderstrepen 
het postume karakter van het 
portret. Nieuwenhuizen lee� echter 
voort in ’t Nut van ’t Algemeen, zoals 
naar voren komt in het gedicht dat 
onder de litho is aangebracht.

met Van den Eynde als tekenaar en 
Wap als dichter.

Het gedicht van Wap over Nieuwen-
huizen was reeds in 1826 verschenen 
in de Belgische Muzen-Almanak. 
Deze bundel was speciaal bedoeld 
om de schone kunsten in de 
zuidelijke delen van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden 
(1815-1830) te stimuleren. In die tijd 
bestonden ook in veel Belgische, met 
name Vlaamse, steden afdelingen 
van ’t Nut en dit zal de reden zijn 
geweest om het gedicht met de 
tekening van Van den Eynde daar als 
litho uit te geven.

En zo vertelt een eenvoudige 
litho een belangrijk doopsgezind 
verhaal. <<

Kunst en Nut
De prent is gemaakt met de chine 
collé techniek: een aan elkaar 
gelijmd dun en dik vel papier als 
beelddrager, waardoor een fijnere 
nuancering mogelijk is. Het minder 
sterk vergeelde rechthoekige vlak 
rond de beeltenis van Nieuwen-
huijzen is precies het deel van de 
prent dat een extra laagje papier 
bevat. 
Op de prent lezen we de namen van 
meerdere makers. Links onder het 
portret staan de tekenaar en het 
jaartal vermeld: Petrus van den 
Eynde, ‘eerste luitenant � 1827’ en 
rechtsonder de drukker: Antoine 
Dewasme-Pletinckx, ‘steendrukker 
van ’t Hof te Brussel’. Geheel 
onderaan wordt de schrijver van het 
lofdicht genoemd: J.J.F. Wap, met 
het jaartal 1825.

Van den Eynde kwam oorspronkelijk 
uit Haarlem en was werkzaam in 
Gent. In dezelfde stad studeerde 
Johannes Jacobus Franciscus Wap. 
De combinatie Wap en Van den 
Eynde komt vaker voor; er zijn 
vergelijkbare portretten bekend 

Marco Blokhuis 
& Hanna Melse zijn 
als erfgoedspecialisten 
voor het protestan-
tisme verbonden 
aan Museum 
Catharijneconvent

Hee� uw gemeente ook bijzonder 
erfgoed? Geef het door aan de 
Kunstcommissie van de ads, 
info@ads.nl. Wellicht kan deze 
rubriek er aandacht aan besteden. 

tekst Marco Blokhuis & Hanna Melse – foto Museum Catharijneconvent

het object portret Jan Nieuwenhuizen

In de vermaning van Aardenburg 
bevindt zich een litho (steendruk) 
met een portret van predikant 
Jan Nieuwenhuizen.

Sociaal

‘... / Knaag, Tijd, uw tanden bot aan eermetaal 
en steen, Een Nieuwenhuizen lee� in ’t Nut 
van ’t Algemeen.’
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De samenwerkende gemeentes in de Zaanstreek, bestaande 
uit Zaandam, Krommenie en Wormer/Jisp zoeken een collega 
voor de huidige predikant die over een jaar met emeritaat 
gaat. 

Wij zoeken een predikant(e) die affiniteit hee� met de 
doopsgezinde wereld. Een voorname plek in de werkzaamheden 
van de predikant hee�, naast het voorgaan in de diensten, ook
het pastoraal werk. Daarbij zoeken we een enthousiast en 
praktisch persoon, die meedenkt en inspireert tot vernieuwing
en ons steunt in ons proces van samenwerking. 
Ook vinden wij het belangrijk dienstbaar te zijn aan de samen-
leving buiten ons eigen kring. 

Wij bieden:
> een dienstverband van 3 dagen per week. De richtlijnen van 
 de ads/idgp worden hierin gevolgd;
> de aanstelling kan na een jaar verlengd worden met 4 jaar;
> een fijne en ervaren college;
> een uitdaging om initiatieven te ontplooien met betrekking 
 tot de eenwording van onze gemeentes. We hebben onze visie 
 op de toekomst omschreven in een ambitiedocument. 

De profielschets van de gemeentes en de predikant zijn te lezen 
op onze website www.doopsgezindzaanstreek.nl 

Voor informatie en vragen kunt u mailen naar: 
vacature@doopsgezindzaanstreek.nl. Uw sollicitatie met cv en motivatie 
zien wij uiterlijk op 23 april 2022 graag tegemoet. Eerste gesprekken 
zullen plaatsvinden in de week van 2 mei 2022.

  

Onze boom is geveld 

Intens verdrietig, maar met vrede in ons hart
en vol goede herinneringen, hebben we 

moeten loslaten, mijn lie�te,
onze lieve en zorgzame papa en opa

  Edward Eberwijn
 * 26 augustus 1946 † 6 maart 2022
 

 Margreet Eberwijn-Verveld

 Tamar Eberwijn & Sander Vreeken
 Zeb, Louise , Leonie
 Jiska & Leon van der Pol-Eberwijn
 Tygo & Jewel, Birk
 Jort Eberwijn

 Het a�cheid hee� inmiddels plaatsgevonden

 Correspondentieadres
 Dorpsstraat 12 | 2841 bj Moordrecht



Zo’n twee maanden geleden 
maakte ik een wandeling 
door onze wijk. 

Inwendig loop ik te grinniken

Het is nog steeds fris, je kan wel zeggen koud. 
Dus heb ik mijn warme, geklede, grijze jas aangetrokken. 
En natuurlijk mijn hoed op; anders verrek ik na een 
kwartier van de hoofdpijn. Als moeder mij zag in deze jas 
en met hoed op, zei ze: ‘Je lijkt wel een dominee!’ – en 
dat was niet als compliment bedoeld. In die tijd was ik 
nog geen lekenpreker, maar moeder hee� dat niet meer 
mogen meemaken.

Ik loop door een rustige, beetje dorpse straat, de 
Hattemerweg. Twee fietsers halen mij in. Een vader en 
dochter denk ik; een meisje van ongeveer acht jaar op 
een mooie, nieuwe, hemelsblauwe fiets. Ze kijkt over 
haar schouder en zegt: ‘Sorry dat ik het zeg, meneer… 
maar u lijkt wel een spion.’

Allerlei gevoelens buitelen door mij heen: een 
spion lijk ik wel, ha, een spion. En ‘sorry dat ik het zeg, 
meneer’. Beleefd, netjes opgevoed, maar ook een beetje 
vrijpostig. Inwendig loop ik te grinniken. Ik roep naar 
de overkant: ‘Niet doorvertellen dat hier een spion loopt, 
hè’.

Het meisje op de hemelsblauwe fiets antwoordt: ‘Ik zal 
niks zeggen’. Ik zie de vader lachen.
Maar dan denk ik: is hier wel sprake van ‘spion zijn’? 
In deze wandelervaring is toch niks wat het daglicht 
niet kan verdragen?

Ik was een jaar of negen en kon niet slapen. Ik stapte 
uit bed, sloop de trap af en hoorde vader en moeder in 
de kamer praten. Moeder zei: ‘Ik vind dat je nogal loopt 
te vitten op André. Je mag wel wat aardiger voor hem 
zijn. Hij doet zijn best.’ Vader bromde wat ten antwoord.

Dit was niet voor mij bestemd, bese�e ik. En het 
ging over mij! En ik had het niet eens zo ervaren, dat 
vader onaardig tegen mij was. Verstijfd van schaamte 
sloop ik de trap weer op. Ze hadden mij toch niet 
gehoord?

Hier was ik bij toeval een ‘spion’ geweest, en het had 
mij een gevoel van schaamte gegeven. Maar: bij toeval 
een spion – dat kan helemaal niet!
Nou ja, spion of geen spion… Wat een mooie ervaring 
om even een kijkje te nemen in kinderland en een 
bondje te maken met een meisje van acht! <<
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tekst & foto André Maris 
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Spion

André Maris 
is lekenpreker en 
redacteur van Doops-
gezind NL


