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Het was de druppel. Nooit meer. Wat was nou een 
God die zo met mensen omging? Wat was nou een 
Almachtige die mensen zo wegrukt uit het leven?
Het verdriet was intens. Te jong, een goed mens. 
Je kind verliezen. Je man verliezen. Alles wat je 
dierbaar is. Een wrede God. Eentje waar ze niks mee 
te maken wilde hebben.

Ooit was er die ochtend. Hij zat al in z’n stoel. Ze had 
hem niet naar bed horen komen. En ook niet voelen 
opstaan. Hij was er niet meer. Hij was net vier 
maanden met pensioen. Keihard gewerkt. Ze hadden 
het goed samen. Kaarsje brandde altijd in huis. En 
eens in de maand naar de kerk. Hij hielp met de 
techniek. Ze bezochten kerkjes, als ze samen op reis 
waren. 

Waarom hij? De dag van z’n overlijden blies ze 
’s avonds het kaarsje in haar huis uit. Ze belde met 
de kerk dat hij niet meer kwam en dat zij ook niet 
meer kwam. Toen ze na een half jaar alleen op een 
korte vakantie durfde gaan, liep ze de kerkjes voorbij. 
Met deze God wilde ze niks te maken hebben. 

Maar toch, de jaren verstreken en soms, heel soms, 
twijfelde ze even als ze lucifers tegenkwam. Of als ze 
naar zijn foto keek. En die keer dat ze langs een kerkje 
liep. Iets trok aan haar, iets raakte haar aan. Op een 
dag stak ze een kaars aan bij de foto van haar man 
om hem nooit meer uit te blazen. Voorzichtig ging ze 
weer eens kijken in de kerk waar ze al jaren niet meer 
kwam. Ze hielp zel� een keer bij de koffie. 

Een vreselijk dag brak aan. Het telefoontje van haar 
schoonzoon. Hij was er niet meer. Hartaanval. 
Zomaar. Haar zoon. Zijn man. 53 jaar. Uit het leven 
gerukt. Waarom hij? Ze kon alleen maar huilen. 
Resoluut blies ze de kaars bij de foto van haar man 
uit. Nu voorgoed. Die zondag was er even geen koffie 
in de kerk waar ze al jaren weer kwam. 

‘Kom binnen’, zegt ze als de deur opengaat. Ik kijk 
haar woonkamer rond. In de hoek op een kastje staat 
een foto van haar man. En een foto van haar zoon. 
Er brandt een kaars. 

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl
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collecte 
Gemeenschap voor Doops-
gezind Broederschapswerk

De gdb biedt materiaal aan, 
trainingen, en retraites voor 
bezinning binnen de doopsgezinde 
gemeenten. De gemeente is immers 
een gemeenschap waarin vieren, 
dienen & leren centraal staan. 
De gdb organiseert onder andere 
lekenprekencurses, verzorgt een 
themamap bij het jaarthema en 
ondersteunt kleine, vacante gemeen-
ten. 

Steun het werk van de gdb door een 
bijdrage over te maken op: 
nl89 trio 0379 7299 62 t.n.v. 
Stichting gdb Nederland, onder 
vermelding van ‘Collecte gdb 2022’. 
Voor meer informatie, zie 
www.doopsgezind-bezinning.nl.

De nieuwe website staat online, zie 
www.doopsgezinden.nl. Hij is geheel 
vernieuwd, maar toch vertrouwd. 

Neem vooral een kijkje op de 
geschiedenis- en jongerenpagina. 
De geschiedenispagina wordt de 
komende tijd aangevuld in samen-
werking met o.a. de Doopsgezinde 
Historische Kring. De Jongeren-
pagina krijgt een nieuwe database 
met werkvormen voor jong en oud. 
Verder vindt u alle praktische 
informatie en natuurlijk nieuws, 
achtergronden en activiteiten uit 
de doopsgezinde wereld. 

We horen graag wat u van de website 
vindt, via communicatie@ads.nl. 
Wees welkom!

Wij, de jongerenwerkers van de ads, 
nemen een tussenjaar om te kijken 
waar we staan en waar behoe�e aan 
is. We gaan zeker niet stilzitten, 
maar stellen voor het nieuwe seizoen 
geen agenda op. Zo creëren we tijd 
en ruimte voor nieuwe ingevingen 
en activiteiten.

Het lie�t willen we komend jaar 
juist veel nieuwe dingen organise-
ren! Daarom vragen we iedereen 
om suggesties aan ons te mailen via 
job.raedts@ads.nl. 

Job Raedts

Voor meer uitleg en informatie, zie de 
nieuwe website: www.doopsgezinden.nl

nieuwe website jeugdwerk

  

Met ontroering hee� de kerkenraad 
van Doopsgezind Haarlem kennis genomen 

van het overlijden van 

Renderd Gaaikema
 * Kommerzijl † Heemstede
  21 april 1931  28 juli 2022

In de periode 1977-1993 was Renderd Gaaikema werkzaam 
als een ware herder en leraar in Doopsgezind Haarlem. 
Warme pastorale betrokkenheid bij mensen, zowel binnen 
als buiten de geloo�gemeenschap, was zijn ongekun-
stelde kracht. Geloo�vragen pasten beter bij hem dan
antwoorden. In woordeloos aanwezig zijn bij vreugde en 
verdriet, vertegenwoordigde hij geloo�nabijheid voor 
het onzegbare. 

In dankbaarheid nemen we a�cheid van een ruim-
zinnige, warmhartige doopsgezinde voorganger.

Namens de dienende kerkenraad van Doopsgezind Haarlem,
Janneke Kanbier-van het Spijker (secretaris)
Sybout van der Meer (voorzitter) 

  

Mijn lieve, dappere vrouw, onze trotse en geweldige 
moeder en oma hee� vandaag, op het door haar gekozen 

moment, in ons bijzijn het leven losgelaten.

Marijke Inja-Hage
 * Berchem (Antwerpen) † Peize
  21 april 1935  28 juli 2022

Marijke: ‘Ik heb een mooi leven gehad.’

‘Geborgen in onze herinnering’

Jan Inja
Kinderen en kleinkinderen

Het a�cheid hee� inmiddels plaatsgevonden.

Wederikweg 2 | 9321 lj Peize
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tekst Annegreet van de Wijk & Kalle Brüsewitz 
foto’s: p. 4 Karen Cann | p. 5 Claudia Venhorst | p. 6 Malcolm Lightbody

Wat hee� gemaakt dat u in 2010 naar de remon-
stranten bent overgestapt?
‘Ik ben heel actief geweest in de rooms-katholieke kerk 
(rkk). Als duider werd van mij verwacht dat ik wat de 
paus zei vertaalde naar het Nederlandse publiek. Binnen 
de rkk voelde ik me vooral verbonden met de mensen 
die zich bezighielden met vernieuwing, bijvoorbeeld 
rond verruiming van het ambt; kortom met mensen die 
zochten naar nieuwe vormen van gemeente zijn, naar 
minder hiërarchie. Onder de twee voorlaatste pausen 
merkte ik een behoorlijke achteruitgang met betrekking 
tot die vernieuwing. Dat was ook zo in de oecumene. 
Ik was betrokken bij de internationale oecumenische 
dialoog tussen de rkk en Mennonite World Conference. 
Daarover gaf ik lezingen in het land, ook bij doops-
gezinden. Daar hoorde ik geluiden over de afname 
– onder bisschoppelijke druk – van de goede samen-
werking met katholieke parochies. En in de diensten 
mochten bepaalde liederen niet meer gezongen worden. 
Bij die vorm van censuur voelde ik me niet prettig. Dat 
alles bij elkaar maakte dat ik in 2010 de ruimte van de 
vrijzinnigheid ging opzoeken.’ 

oecumenische commissie. Maar wat me bij de remon-
stranten aantrok was dat intellectuele, wat de doops-
gezinden minder hebben. Ook op academisch niveau 
komen daar de publicaties over vernieuwing vandaan. 
Ik zat prima in dat kleine kamertje. De ruimte die het gaf 
om bij de remonstranten te mogen ‘wonen’, was prettig. 
Maar gaandeweg begon ik dingen te missen.’

Wat miste u en vormde dat de reden dat u toch weer 
‘terugverhuisd’ bent?
‘Ik vergelijk mijn kerkelijke verhuizing weleens met een 
emigratie. Een emigratie kent push- en pull-factoren. Net 
zoals emigranten zich er in het nieuwe land van bewust 
worden hoezeer ze vergroeid zijn met het oude land, 
werd ik me bij de remonstranten bewust van mijn 
katholieke thuisland. Ik merkte dat ik me op emotioneel 
vlak verbonden bleef voelen met de katholieken en hoe 
die met elkaar omgaan. In het vrijzinnig-protestants 
milieu is dat toch vaak een beetje cerebraal en bij de 
remonstranten wat intellectualistisch. In een katholieke 
omgeving heb ik altijd meer warmte ervaren. Ook de 

Bent u uit de rooms-katholieke kerk gestapt?
‘Nee, ik ben kerkelijk ‘verhuisd’. De kerk is voor mij de 
hele gemeenschap van mensen die in het voetspoor van 
Jezus Christus gaan. Ik heb in dat ‘gebouw’ kerk een 
kleiner kamertje opgezocht waar de ramen en deuren 
wijd openstaan. ‘Vrij en verdraagzaam christendom’, dat
is de leus die de remonstranten uitdragen. Bij de remon-
stranten vond ik de ruimte om vrijuit te ademen.’ 

Waarom de remonstranten en niet de doopsgezinden?
‘Ik had een bezinningsreis van remonstrantse predi-
kanten naar Engeland begeleid. Op de terugreis zei 
Christiane Berkvens, remonstrants predikant: ‘Zie je nou 
wel, je hoort erbij, kom nou maar gewoon.’ Dat iemand 
dat tegen je zegt beschouwde ik als een roeping. Toen 
ben ik predikant geworden. Alleen om af en toe ergens 
voor te gaan, want ik had daarnaast mijn werk op de 
universiteit. Maar toen werd er een beroep op mij 
gedaan vanuit Oosterbeek, omdat ze geen predikant 
konden vinden. Daar heb ik een kleine aanstelling 
vervuld. Later ben ik ook nog een poosje voorganger 
geweest in Nijmegen.

Sommige doopsgezinde vrienden van mij hebben wel 
tegen mij gezegd dat ik ook doopsgezind had kunnen 
worden, met mijn hang naar vrij ademen en mijn 
zoektocht naar mystiek. Mijn proe�chri� ging ook over 
doopsgezinden, en later maakte ik dus deel uit van de 

heen en weer

Peter Nissen (1957) was 
en is rooms-katholiek 
duider en werkte jarenlang 
als hoogleraar kerk- en 
cultuurgeschiedenis 
aan verschillende univer-
siteiten. In 2010 verliet 
hij de katholieke kerk 
en stapte over naar de 
remonstranten. Om 
afgelopen voorjaar weer 
terug te keren op het 
‘oude nest’.

Verlangen
 naar het
thuisland

>>
54

‘Je hoe� niet alles 
 te begrijpen, het gaat 
 ook om een geheim’ 
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Doopsgezind NL is een uitgave van 
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(ads) en verschijnt zes keer per jaar. 
Het blad wordt tegen een vrijwillige 
bijdrage toegezonden aan alle leden 
van doopsgezinde gemeenten. 
Vrienden en belangstellenden die 
het blad willen ontvangen, betalen 
€ 40,– per jaar. U kunt zich opgeven 
via de contactgegevens in dit colofon. 
U kunt uw bijdrage overmaken 

op iban nl19 abna 0243 4938 86 
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soms de neiging erg in zichzelf te kruipen. Terwijl ik het 
belangrijk vind om ver te kunnen kijken. 

Verder merkte ik dat ik me thuis voel bij het sacrale van 
de katholieke kerk, het gevoel voor symbolen en rituelen. 
Je hoe� niet alles uit te leggen of te bespreken. De litur-
gie moet jou meevoeren en er moet ook plaats zijn voor 
het lichamelijke. De liturgie van de katholieke kerk hee� 
veel meer beweging in zich dan die van de remonstran-
ten. Je hoe� niet alles te kunnen begrijpen, het draait 
ook om een soort geheim.’

Veel emigranten bezochten uiteindelijk weer 
Nederland en moesten dan concluderen dat de plek 
waar ze heimwee naar hadden er niet meer was. 
Hoe is het voor u om terug te zijn?
‘Ik ben natuurlijk niet helemaal weggeweest. De ont-
wikkelingen in de katholieke kerk heb ik goed gevolgd 
en ik kwam ook nog in de parochie waar mijn vrouw 
actief was. Ik ben weggegaan uit onvrede over de koers 
vanuit Rome. Juist nu ik terugkom merk ik dat er weer 
ruimte is, ook dankzij de huidige paus.’ <<

liturgie miste ik. Ik heb wel geprobeerd het een en ander 
in te brengen bij de remonstranten door met liturgische 
kleuren te werken, meer kaarsen te gebruiken en beter 
gebruik te maken van stilte. Maar de nadruk bleef 
daar toch erg liggen op het cerebrale: de preek was het 
belangrijkste. Daarmee was het voor mij teveel een 
one man show. 
  
Ook andere zaken, op reflectief niveau, miste ik. Bij-
voorbeeld op het gebied van de ecclesiologie (theo-
logie van de kerk). Die is heel weinig tot ontwikkeling 
gekomen in het vrijzinnig-protestants milieu, waardoor 
het risico bestaat dat je de kerk gaat zien als een soort 
vereniging. Terwijl ‘kerk’ voor mij ook een werkelijkheid 
is die gaat om een op diep niveau samengeroepen 
worden, als gemeenschap. Bovendien zag ik in dat 
‘remonstrantse kamertje’ weinig verbinding met het 
grote geheel. Vrijzinnige kerkgenootschappen hebben 

Peter Nissen (1957) studeerde theologie en 
kerkgeschiedenis in Nijmegen. Zijn werkzaamheden 
omvatten:
> 1994-1998 bijzonder hoogleraar Cultuur 
 aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg 
> 1998-2008 hoogleraar Kerkgeschiedenis 
 aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
> 2008-2009 hoogleraar Cultuurgeschiedenis 
 van het Christendom aan de Universiteit 
 van Tilburg
> 2009-2012 hoogleraar Cultuurgeschiedenis 
 van de Religiositeit aan de Radboud Universiteit 
 Nijmegen 
> 2012-2018 hoogleraar Spiritualiteitsstudies, idem
> 2018-emeritaat in 2021 hoogleraar Oecumenica, 
 idem

‘ Gaandeweg begon ik 
 dingen te missen’

heen en weer

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



Als er iets is dat ik me tijdens de Global Youth Summit 
– de jongerenconferentie van Mennonite World 
Conference 2022 – heb gerealiseerd, dan is het dat het 
‘de ander’ is van wie ik kan leren. tekst Sophia Mons 

De Indonesiërs kennen de geschiedenis, maar beschou-
wen die als een ver verleden en verwelkomen de 
Belanda’s allerhartelijkst. 
Toen bekend werd dat Henk Stenvers de volgende 
president van Mennonite World Conference (mwc) zou 
worden, wilde het ads-bestuur daaraan aanwezigheid en 
steun verbinden. Hoewel in mwc-kringen stelselmatig 
aangeduid als ‘medical doctor’, was Henk voor ons 17 jaar 
lang het gezicht van de ads. Maar ook tijdens die jaren 
was hij al frequent op reis voor mwc. Geen wonder dus 
dat hij verkozen werd: hij was bekend en gewaardeerd 

Ontmoeting is de sleutel tot reflec-
tie. Breng zo’n 42 verschillende 
nationaliteiten aan jongeren een 
week lang bij elkaar, laat ze met 
elkaar praten over een diepgaand 
thema als Life in the Spirit: Learn, 
Serve, Worship, en kijk wat er gebeurt. 

Als vertegenwoordiger van ‘de’ 
Nederlandse jongeren mocht ik 
in gesprek met andere jonge gedele-
geerden uit alle uithoeken van de 
wereld over geloven, wat het 
betekent deel uit te maken van 
‘gemeenschap’ en de obstakels die 

daarbij komen kijken. Ik leerde over 
de situatie in Hong Kong, waar 
Esther (27) moet zien te leven met 
een repressieve overheid en een 
alsmaar krimpende vrijheid van 
meningsuiting; ik sprak met Valary 
(24) uit Kenia wiens droom het is om 
de grootschalige ondervoeding van 
kinderen in haar land aan te pakken, 
en ik ontmoette Soma (23) uit India, 
voor wie dit congres ontelbaar veel 
‘eerste keren’ met zich meebracht: 
reizen buiten haar land, interna-
tionale jongeren ontmoeten en 
zwemmen in een zwembad. 

Met elke ontmoeting, elk gesprek en 
elke gedeelde maaltijd werd ik wijzer. 
Ik leerde over en van de ander, over 
jong zijn in een context die ver van 
mijn bed staat, maar ook over 
verschillende manieren van religie 
beleven. Regelmatig voelde dit 

ongemakkelijk aan – wanneer ik 
iemand ontmoette die anders dacht 
dan ik, opgegroeid in een totaal 
andere context, of wiens communi-
catiestijl zo anders was dan de mijne. 
Soms werd ik door de ander actief 
gewezen op mijn bevoorrechte 
positie in deze wereld, als wel-
varende Europeaan, nog steeds de 
vruchten plukkend van een koloniaal 
verleden en bepaalde privileges 
genietend die sommige van mijn 
nieuwe vrienden nooit zouden 
genieten. 

Toch bleek elke keer weer, naast de 
worship- en workshopsessies, dat 
juist het gesprek en de ontmoeting 
met de ander de sleutel is om 
grenzen en verschillen te overstijgen. 
Zo kon ik lachen met Sam (33) uit 
India om dezelfde grapjes, leerde 
Isaac (23) uit Ghana mij gave lokale 

handbegroetingen en voelde het 
als thuiskomen wanneer ik met 
Makadunyiswe (26) uit Zimbabwe 
de dag doorsprak. Zel� de vele 
momenten van plezier waren 
uitermate nuttig. Met elke nachte-
lijke zwembadduik, salsales door
de Latino’s of Indonesisch spel op 
het grasveld, kwam ik een stapje 
dichterbij de ander. 

Connectie is, zo bleek, de manier om 
meer over elkaar, de wereld, maar 
ook over mijzelf te leren. Juist die 
ontmoetingen en uitwisselingen met 
jonge mensen, zo anders maar toch 
zo gelijk, maken me ‘wijs’ en ‘rijk’, 
maar vooral laten ze me de betrek-
kelijkheid van mijn ‘waarheid’ en 
‘welvaart’ zien. <<

en komt uit het land van Menno. Toch is het bijzonder, 
omdat doopsgezind Nederland slechts 1% van de 
mondiale anabaptisten-familie vertegenwoordigt.
Een Wereldconferentie vindt traditioneel eens per zes 
jaar plaats. Deze editie werd vanwege corona een jaar 
uitgesteld en had te maken met strenge eisen van de 
Indonesische regering: er mochten slechts 1.250 deel-
nemers fysiek aanwezig zijn. Daarom werd hard gewerkt 
om de doopsgezinde wereld ook digitaal mee te kunnen 
laten doen. Een hybride assemblee dus, waarvan de 
bezoekers ook nog eens verspreid werden over vijf 

steden. Dit om zowel de drie synodes in Indonesië in 
staat te stellen zich te presenteren, als om het corona-
virus geen kans te geven roet in het wereldgebeuren 
te gooien. 
Iedere morgen kwam de plenaire sessie uit een grote 
open hal in Salatiga, waar het internationale tienkoppige 
koor enthousiast de gelederen in beweging bracht. 
’s Avonds kwam de sessie afwisselend uit Jepara, Solo, 
Margokerto en Ungaran, met overschakeling naar de 
zang vanuit Salatiga. Overdag waren er talloze work-
shops en excursies naar diverse plaatsen. En nog weer 
elders was de Global Church Village met tentjes van 
Mennonite Central Committee (mcc, zeg maar Wereld-
Werk internationaal), jongeren en alle continenten. 
Het was daardoor een andere conferentie dan anders, 
en sommigen misten de ontmoeting en het weerzien 
met broeders en zusters op één locatie.

Is het nog van deze tijd om zo’n evenement te houden? 
En wat hebben we ervan geleerd? Indrukwekkend was 
het te zien dat Indonesië zoveel gelovigen telt, die 
ook nog eens onderling én met moslims een goede 
verstandhouding hebben. Er zijn heel veel jongeren, 
er wordt vrolijk gezongen en het doperdom groeit. 
Misschien moeten wij de druk van het verleden eens 
minder zwaar laten wegen. Om het met respect en 
kennis van onze geschiedenis aan te durven traditionele 
lijnen en gevestigde gewoonten los te laten. En een 
bescheiden uitwisseling opzetten tussen pastores van 
ver en dominees van hier; de ervaring van de ont-
moetingen doorvertellen. 

De nieuwe doopsgezinden zijn in Azië en Afrika te 
vinden en daar kunnen we blij mee zijn. De missie ging 
ooit van West naar Oost. Dat is veranderd. West en Oost 
komen samen. Dankbaar zijn we teruggereisd, in het 
besef dat wij in een welvarend land leven en de weelde 
hebben ons met duurzaamheid bezig te houden. Maar 
ook dat de mensen die wij ontmoet hebben misschien 
wel rijker zijn in hun geloof. Dat stemt nederig en 
hoopvol voor de toekomst. <<

Naast herinneringen aan plezier 
keren ze gegarandeerd stuk voor 
stuk terug naar huis met een enorme 
hoeveelheid stof tot nadenken en 
grensoverschrijdende vriendschap-
pen. 

mwc

Doopsgezind Wereldcongres
‘ …ze laten me de betrekkelijkheid van
 mijn ‘waarheid’ en ‘welvaart’ zien’

Doopsgezind Wereldcongres – jongeren

Naar de Gordel van Smaragd

Leren van elkaar

8 9

Nergens ben je je zo bewust van het niet zo roem-
rijke verleden van Nederland als tijdens een bezoek 
aan Indonesië. tekst Miekje Hoffscholte-Spoelder

– Sophia Mons
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bezocht. Ik vind het een prettige 
klus, want de massaliteit van de 
diensten vind ik niet altijd even fijn. 
Tijdens de dienst wisselen mensen 
die een onderdeel van de liturgie 
uitvoeren, elkaar af. Daar heb ik aan 
moeten wennen, net als aan de 
begeleiding van de liederen door 
een band. De muziek hier vind ik 
eigenlijk maar niks.’ 

Nina: ‘In mijn oude gemeente in 
Canada dragen ook veel mensen bij 
aan de dienst. Maar daar zongen 
we vaak in vierstemmige harmonie. 
En zowel de River East Church als
de Singelkerk hebben een sobere 
kerkinterieur van een eenvoudige 
schoonheid. Ook gaat het bij beide 
gemeenten om de mensen, en 
bovenal hun daden: het draait om 
wat je als mens doet. In Amsterdam 
zorgt één voorganger voor het ver-
loop van de liturgie, wat voor mij 
rust brengt in de kerkdienst. 
Daarnaast draagt ook het monumen-
tale gebouw uit de zeventiende eeuw 
bij aan hoe ik de vieringen beleef. 
Ik denk dan aan de mensen die hier 
voor mij hebben gelopen en gezeten. 
In Canada zijn de kerkgebouwen 
lang niet zo oud.

‘Theologisch gezien voel ik me thuis 
in Nederland. Ik was jong toen ik 
gedoopt werd, en mijn getuigenis 
van toen vind ik oprecht en lief, 
maar in de loop der jaren ben ik 
vrijzinniger geworden, en mijn 

gevoelens en vragen over het geloof 
natuurlijk complexer. Het is fijn dat 
ik mijn ‘pelgrimage in het geloof ’ 
in Nederland heb kunnen vervolgen. 
De gemeenschappen van de Singel-
kerk en het seminarium hebben 
bijgedragen aan mijn ontwikkeling, 
en mijn studietijd gezellig en leuk 
gemaakt.’ 

Onno: ‘Het lijkt er inderdaad op dat 
men zich in Canada een stuk minder 
vrijzinnig opstelt dan in Nederland. 
Momenteel spelen binnen de kerk 
enkele vraagstukken die voor nieuwe 
splitsingen zouden kunnen zorgen, 
zoals de positie van lhbti-ers in de 
kerk.’ 

Nina: ‘Het spectrum van doops-
gezinden in Canada is heel breed; 
in Nederland is het veel minder 
uiteenlopend. In Canada zijn ook 
Old Order Mennonites en mensen 
uit andere orthodoxe anabaptistische 
tradities die een ouderwetse levens-
stijl hanteren, bijvoorbeeld geen auto 
gebruiken. Maar er zijn ook Menno-
nieten die net zo vrijzinnig zijn als 
de doopsgezinden in Nederland. 
Hierdoor zijn de opvattingen met 
betrekking tot theologie, liturgie, 
inclusiviteit, leiderschap voor 
vrouwen en de positie van lhbti’ers 
in de kerk landelijk gezien sterk 
verdeeld. Dat kan pijnlijk zijn voor 
leden die verandering willen. De 
uiteenlopende posities binnen de 
lokale kerkgemeenschappen en in 

de landelijke conferenties waartoe ze 
behoren, maken het een uitdaging 
om op één lijn te komen.’ 

Onno: ‘Wat mij betre� is de 
gemeenschap het belangrijkste 
aspect van doopsgezind zijn. Toen ik 
terugkwam van het International 
Volunteer Exchange Program (ivep) 
in de Verenigde Staten, besloot ik 
mij te laten dopen vanwege de 
gemeenschap. Die verbondenheid 
ervaar ik ook in mijn nieuwe kerk, 
al voelt het onderlinge contact meer 
aan als verre familie. Dit in tegen-
stelling tot mijn doopsgezinde kerk 
in Nederland, daar ervoer ik het 
meer als directe familie. De band is 
dus iets anders, maar wel hecht. 
De stap om naar Canada te verhui-
zen kostte mij dan ook niet veel 
moeite. Desondanks voel ik me 
in Canada op dit moment een 
vreemdeling – wat niet zo gek is in 
een land vol immigranten – maar 
toch zie ik me hier wel blijven.’ 

Nina: ‘In Nederland voel ik me 
anders dan in Canada, maar geen 
vreemdeling. Toen ik in 2015 hier 
kwam was het een buitenlands 
avontuur, nu is het mijn dagelijks 
leven. En als we in Canada zijn hee� 
mijn man het ook naar zijn zin. 
We voelen ons allebei thuis in 
Nederland, maar dat zouden we 
ook kunnen zijn in Canada. 
Wie weet!’ <<

  innipeg is de 
  grootste stad in 
  de Canadese 
  provincie 
Manitoba. Beiden hebben hun draai 
gevonden in hun nieuwe thuisland. 
Tijd dus om de balans op te maken: 
hoe is het om doopsgezind te zijn in 
een ander land? 

Onno: ‘In 2015 ben ik naar Canada 
verhuisd en ben daar getrouwd met 
Sabrina. Zij deed mee aan de uit-
wisseling van Intermenno Trainee 
Program (itp) toen wij elkaar in 
Groningen leerden kennen. Omdat 
zij werkt als verpleegkundige en ik 
in de it was het logisch dat ik naar 
Canada zou gaan. Inmiddels hebben 
we een dochter en worden we 
komende maand ouders van twee 
jongens. Wij wonen in Winnipeg, 
een stad die qua inwoneraantal 
niet onderdoet voor Amsterdam. 
We gaan op zondag niet naar een 
doopsgezinde kerk, maar naar de 
Oasis Church. Dat is een evange-
lische kerk, al zijn veel bezoekers van 
huis uit doopsgezind.’

Nina: ‘Ik ben opgegroeid in Winni-
peg. In 2004, toen ik veertien jaar 
oud was, ben ik gedoopt bij de River 
East Church. Dat is een Mennonite 
Brethren Church waarmee ik me nog 

steeds heel verbonden voel. Er zijn 
in Winnipeg heel veel doopsgezinde 
kerken, toen ik werd gedoopt wel 
vij�ig. De stad hee� de grootste 
concentratie doopsgezinden ter 
wereld, een leuk feit! De kerken zijn 
wel verschillend van elkaar. Je hebt 
kerken die horen bij de General 
Conference, de Mennonite Brethren, 
of nog andere conferenties. Ook zijn 
veel mensen met doopsgezinde 
wortels lid van andere kerkgenoot-
schappen, zoals de evangelische kerk 
van Onno. Een ander voorbeeld 
vormen de ‘Manglicans’: Menno-
nieten die naar de Anglicaanse kerk 
gaan. Sinds 2019 ben ik lid van de 
Singelkerk in Amsterdam en voel 
me daar helemaal thuis. Maar tijdens 
de coronapandemie heb ik de kans 
gehad om via Zoom bij River East 
Church te kerken.

‘In 2015 ben ik een jaar in Amster-
dam geweest in het kader van mijn 
studie kunstgeschiedenis. Daarna 
zocht ik naar mogelijkheden om nóg 
een jaar in Nederland te blijven, en 
intussen zijn dat er al zeven! 
Nederland voelt voor mij niet als een 
vreemde plek, maar als thuis. Overal 
waar je om je heen kijkt zie je 
elementen van het oorspronkelijke 
doperdom – het verhaal van waar ik 
vandaan kom. Ik ben blij dat ik kon 
promoveren en bij het doopsgezind 

tekst Vicky van der Linden
foto’s privébezit 

Zeven jaar geleden verhuisde de Canadese Nina Schroeder-
van ’t Schip naar Amsterdam. In datzelfde jaar vertrok 
Onno de Graaf uit Groningen naar Winnipeg. 

A Mennonite in Holland – Een doopsgezinde in Canada 

Over en weer

W

Nederland – Canada

seminarium en de Vrije Universiteit 
mijn plek gevonden heb. Ik ben 
onderzoeker in het vakgebied doops-
gezinde geschiedenis. Tijdens mijn 
promotieonderzoek heb ik Mark 
leren kennen en enkele maanden 
geleden zijn we te midden van de 
gemeente in de Singelkerk ge-
trouwd. Momenteel zijn we in 
Canada, waar we vorige week ons 
huwelijk gevierd hebben met 
Canadese familie en vrienden – van 
wie velen uit mijn oude doops-
gezinde gemeente. De broeders en 
zusters in Winnipeg zijn nog steeds 
‘ooms en tantes’ voor mij. Mijn man 
is zelf niet doopsgezind, maar leert 
de gemeenschap nu een beetje 
kennen.’

Onno: ‘In de kerk van Groningen 
was ik actief in de kerkenraad en in 
andere kringen, zoals de scouting 
en studentenorganisaties. Hier in 
Canada is onze kerkgemeenschap 
groter en onpersoonlijker dan in 
Nederland. Ik ken lang niet iedereen, 
maar inmiddels wel een aantal leden. 
Terwijl in Nederland de kerk een 
soort familie is met dezelfde men-
taliteit, en iedereen elkaar kent. 
Bij de Oasis Church draag ik als 
vrijwilliger op zondag zorg voor de 
parkeerplaats. Er zijn twee kerk-
diensten die door tussen de drie- 
en zeshonderd mensen worden 
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zelfbehoud
Voorzichtig optimistisch

Roxane van Iperen beschrij� in haar 
essay Eigen welzijn eerst overzichtelijk 
en scherp hoe de Nederlandse 
middenklasse door de jaren heen 
haar optimisme en geloof in de 
vooruitgang is kwijtgeraakt. Tegen-
woordig is de blik naar binnen 
gericht en is zelfbehoud het devies. 
Van Iperen zet op prikkelende wijze 
uiteen hoe wij op dit punt gekomen 
zijn. Een belangrijke rol speelt de 
zogeheten fear of falling: de neiging 
anderen buiten te sluiten uit angst 
voor verlies van eigen welzijn en 
status. Een andere oorzaak ziet zij 
in de nog altijd niet gestuite opmars 
van nepnieuws en desinformatie. 
Dit alles hee� een voedingsbodem 
gecreëerd voor antiliberale, oer-
conservatieve ideeën, die onder 
meer hebben geleid tot de rechtse 
wellness-beweging.
Van Iperen blij� desondanks voor-
zichtig optimistisch over de toe-
komst, en spreekt de hoop uit dat de 
middenklasse opnieuw de vooruit-
gangsgedachte zal omarmen. 

logische, politieke en filosofische 
pluimage. 
Herhaaldelijk komt de bezorgdheid 
om klimaatverandering naar voren. 
Een andere zorg is de culturele 
teloorgang. Eén van Gescinska’s 
conclusies is: ‘We leven in een 
alsmaar infantiliserende cultuur. 
In de politiek, in het publieke debat, 
zel� in de kunsten lijkt het adagium 
te tellen: ‘hoe simpeler, hoe beter’.’ 
Een laatste zorg is wat Gescinska 
noemt de ‘dialogische bekwaam-
heid’. ‘Waar het in onze tijd aan 
ontbreekt, is het vermogen om naar 
elkaar te luisteren, de welwillendheid 
om de ander te begrijpen, om 
beschaafd van mening te verschillen.’
De gesprekken zijn openhartig, 
prettig om te lezen. Soms ook om 
te glimlachen, in de trant van ‘nee, 
eerst even mijn kleinkinderen van 
school halen’. Ze vormen tegelijker-
tijd een tijdsdocument. 
Verschillende gesprekken voerde 
Gescinska toen Donald Trump in 
de VS nog aan de macht was, toen 
de klimaatcrisis zich steeds sterker 
aandiende, toen daar ‘ineens’ die 
pandemie was… 
Hoewel de gesprekspartners volledig 
tegengestelde politieke en ideologi-
sche overtuigingen hebben, delen ze 
een zeker optimisme: het geloof in 
de kracht van het individu om de 
wereld beter te maken. De Ameri-
kaans-Duitse filosofe drukt het zo 
uit: ‘Je mag de hoop nooit verliezen!’
Jehannes Regnerus

Denkers van vandaag, voor de wereld van 
morgen, Alicja Gescinska, uitgeverij 
Davidsfonds, € 24,99

alternatief?
Actueler dan ooit

De Nederlandse vertaling van Mark 
Fisher’s Capitalist Realism. Is There No 
Alternative? is verschenen bij Starfish 

Books, een kleine nieuwe uitgeverij. 
Behalve de coverkunst, die ook bij 
andere uitgaven consequent door-
gevoerd wordt, is het een slimme zet 
om het boek nu uit te geven. Mark 
Fisher is overleden, maar zijn 
standaardwerk uit 2009 is heel 
actueel. Zijn analyse dat na 1989 het 
kapitalisme niet alleen het enige 
levensvatbare, dominante politieke- 
en economisch systeem was, maar 
dat er zel� geen goed alternatief 
voor te bedenken viel, komt momen-
teel – zonder dat de schrijver dat zelf 
meemaakt – opnieuw onder de 
aandacht. Met stijgende protesten 
tegen de heersende macht en voor 
gelijkheid is de vraag of er echt geen 
alternatief is voor het kapitalisme 
heel relevant. 
De vertaling behelst geen herziene 
versie van het boek, dus antwoorden 
worden niet gegeven. Het voorwoord 
in deze nieuwe uitgave is echter van 
Abel van Gijlswijk, journalist, activist 
en zanger van de maatschappij-
kritische punkband Hang Youth. Hij 
is misschien wel de voorman van een 
nieuwe generatie die kritiek hee� 
op het systeem en daadwerkelijk 
alternatieven dur� te onderzoeken. 
Maar bovenal is het voorwoord een 
populaire en actuele duiding van wat 

Fisher poogt te zeggen. Kapitalisme 
is een ideologie, een geloof. Een 
geloof dat wijd wordt verbreid en 
ondersteund via allerlei kanalen als 
onderwijs en de media. 
Dankzij het voorwoord van Van 
Gijlswijk kan dit belangrijke werk 
misschien zijn weg vinden richting 
jongeren – mensen die de val van de 
Berlijnse muur alleen kennen uit de 
geschiedenisboeken, en niet beter 
weten dan dat kapitalisme is hoe de 
wereld in elkaar zit.
Kalle Brüsewitz

Kapitalistisch realisme. Is er geen 
alternatief ?, Mark Fisher, voorwoord 
Abel van Gijlswijk, vert.Menno Groot-
veld, uitgeverij Starfisch Books, € 15,–

prenten
Donkere dagen

Nooit eerder las ik een prentenboek 
over oorlog. Het boek De dag dat 
Oorlog naar Rondo kwam is vriende-
lijk en ook een beetje droevig 
geschreven. Naar mijn mening een 
mooie balans voor dit zware 
onderwerp. 
Danko, Zirka en Fabian wonen in 
de prachtige en vrolijke stad Rondo. 
De inwoners houden van zingen, 
tekenen en gedichten schrijven. Ook 
de bloemen kunnen mooi zingen. 

Op een dag komt Oorlog langs en 
wordt alles zwart en angstaanjagend. 
De drie vrienden verzetten zich 
dapper en zonder geweld door met 
Oorlog te praten, maar het werkt 
niet. Ook proberen ze te praten in 
zijn eigen taal, door met stenen en 
spijkers te gooien. Ook dat werkt 
niet. Oorlog wordt wel angstig 
wanneer Danko samen met de 
bloemen zingt. 
Om Oorlog tegen te houden moeten 
de inwoners een enorme licht-
machine bouwen die het donker zal 
verdrijven en de zingende bloemen 
zal redden. Alle stadsbewoners 
schieten te hulp. Iedereen werkt 
samen, iedereen hee� een gemeen-
schappelijk doel, iedereen doet wat 
hij of zij het beste kan. Oorlog 
aarzelt even, maar begint daarna in 
het licht van de machine langzaam 
uit elkaar te vallen. 
De gebeurtenissen veranderen de 
inwoners van Rondo. Iedereen 
draagt nare herinneringen met zich 
mee aan Oorlog, die van hun stad 
een andere stad hee� gemaakt.
De prenten in het boek maken de 
sfeer meteen duidelijk. In vredestijd 
worden lichte en heldere kleuren 
gebruikt, tijdens de oorlog is er veel 
donker en zwart en na de oorlog 
vooral groen. Ook zie je aan het 
begin van het verhaal de platte-
grond van Rondo in veel kleine 
tekeningetjes. Aan het eind van het 
boek zie je de kaart nog eens, maar 
nu een beetje gerafeld. Het boek 
eindigt met heel veel klaprozen, het 
internationale symbool van oorlogs-
slachtoffers sinds de Eerste Wereld-
oorlog. 
Door dit boek te kopen steun je 
Oekraïne met twee euro.
Nienke Opmeer

De dag dat Oorlog naar Rondo kwam, 
Andriy Lesiv en Romana Romanyshyn, 
vert. Sylvia Vanden Heede, uitgeverij 
Lannoo, € 16,99

Hoewel soms een tikje zwaarmoedig, 
is het boek een aanrader voor ieder-
een met interesse voor politiek en 
maatschappij.
David Vermelis

Eigen welzijn eerst, Roxane van Iperen, 
uitgeverij Thomas Rap, € 18,99

dialoog
Tegen infantilisering

Filosofen horen niet teveel met hun 
neuzen in boeken te zitten en zich 
ook niet teveel op het verleden te 
richten. Het is voor hen van belang 
om de hedendaagse wijde wereld 
in te trekken en in gesprek te gaan 
met de ‘levenden’, ofwel ‘levende 
dialogen’ aan te gaan. Deze mening 
ventileert de Belgisch-Poolse filosofe 
en schrij�ter Alicja Gescinska in haar 
boek Denkers van vandaag, voor de 
wereld van morgen. Ze is daarin in 
gesprek met twaalf intellectuelen en 
denkers van onze tijd. 
Wie zijn ze? Hoe kijken ze aan tegen 
de wereld van vandaag? Gescinska 
sprak met, onder anderen, Roger 
Scruton, Michael Ignatieff, Theodore 
Dalrymple en ‘onze eigen’ Geert 
Mak. Denkers van diverse ideo-

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

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



  nder het lezen laat ik me voortdurend 
  afleiden door bliepjes en piepjes uit 
  telefoon of tablet. Even kijken. Snel iets 
  opzoeken. In mijn hoofd is het een 
rommeltje. Wacht, ik zou nog een mailtje versturen. 
Hé, een pushbericht van de krant – die ik ’s morgens 
nooit meer uitkrijg. Een schietpartij. Is er al meer nieuws 
over? Vast wel op Twitter. De radio is er meestal ook snel 
bij. Trouwens, moest ik niet iets bestellen bij een web-
winkel? Doe ik. 

Als ik even tot stilstand kom, vraag ik me af: waar was 
ik gebleven in mijn boek? Wat was ik eigenlijk aan het 
lezen? Op mijn bureau is het ook een rommeltje. 
Hoelang zullen ze nog bestaan, de mensen van het 
boek? Van aandachtige lezers worden we vluchtige 
scanners, dolend over de digitale snelweg, scrollend van 
hot naar her. Rustig de tijd nemen om ons te verdiepen 
in een boek wordt uitzonderlijk.* 

Ik merk het. Mijn concentratievermogen krimpt. En 
nee, dat is niet de ouderdom. Door de overvloed aan 
impulsen van de diverse media wordt lezen steeds 
fragmentarischer. Het kost meer moeite dan vroeger 
om me over te geven aan een boek. Soms lukt het, 
vanuit de gedachte dat het belangrijk is grondig bezig te 
zijn met een tekst, al was het maar met het oog op de 
zondagse overdenking. Soms is het domweg nodig 
om waan en werkelijkheid van elkaar te kunnen onder-
scheiden. 

Een boek op papier. Wat een uitvinding was dat. Een 
samenleving zonder mensen van het boek lijkt ondenk-
baar. Maar hoelang nog? En wat gaat de leescrisis 
betekenen voor de traditionele godsdiensten van het 
boek? Wat jodendom, christendom en islam gemeen 
hebben, is leven met een bundeling van verhalen, 
gedichten en liederen. Stevige boeken, waaruit we de 
mens leren kennen. Hoe mensen leven met hun angst, 
hun twijfel, hun geloof, hoop en liefde. Hoe mensen een 
weg vinden, en zin geven aan hun bestaan. 

Ik heb tegenwoordig last van melancholie. En ja, dat is 
niet alleen de ouderdom. Want wie wordt niet droevig 
van de grote problemen in de wereld. Boeken lees ik om 
te geloven dat de toestand ernstig is, maar niet hope-
loos. 
Intussen blijven er vragen: knippen we onze heilige 
boeken straks op in brokjes, om het behapbaar te 
houden voor mensen van het scherm? En zijn algoritmes 
geen stiekeme voorgangers, die ons leiden naar glazige 
weiden? 

PS Deze column kwam tot stand ondanks ongebreideld 
heen en weer switchen tussen diverse media. Een 
wonder. <<

Ongestoord een boek lezen. 
Het lukt me nog maar zelden. 

Mensen 
van het scherm

column

tekst Yko van der Goot – foto Marah Bashir 

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

OD

* De lezende mens. De betekenis van het boek voor ons 
 bestaan, Ruud Hisgen & Adriaan van der Weel, 
 Amsterdam/Antwerpen, 2022
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  e sculptuur is 
  gemaakt door Louise 
  Stegeman-Kluijver 
  (Bennekom 1934-
Deventer 2021) en stelt de Samari-
taanse vrouw voor die Jezus ontmoet 
bij de waterput (Johannes 4:1-43). 
Eén zin uit de bijbeltekst staat op een 
bordje naast het beeld: ‘Hoe kunt u, 
als Jood, mij om drinken vragen, 
ik ben immers een Samaritaanse?’ 
De vrouw gee� aan dat het eigenlijk 
ongepast is dat Jezus haar aan-
spreekt, want Joden en Samaritanen, 
en mannen en vrouwen, praten niet 
met elkaar. Tegen de normale gang 
van zaken in ontstaat toch een open 
gesprek.

Louise Stegeman maakte de 
sculptuur van circa 85 centimeter 
hoog in opdracht van de geloo�-
gemeenschap waarvan zij zelf lid 
was. Een eerste, kleine versie van 
het beeld kwam al eerder tot stand, 
in 2003. Stegeman koos voor dit 
onderwerp omdat zij in de Samari-
taanse een vrouw zag die ‘kritische 
vragen stelt, maar wel water schenkt’. 

wassen beeld is vervolgens bekleed 
met een laag gips. Daarna is het 
geheel verwarmd, waardoor de was 
is gesmolten en er tussen de kern en 
de kleilaag een holte is overgebleven. 
In die holte is, met het beeld op de 
kop, brons gegoten. Na uitharden 
van het brons zijn gipslaag en kern 
verwijderd. 
Cire perdue is de meest precieze 
brons-giettechniek: hierbij blijven 
delicate details gehandhaafd. De 
bronsgieter, in dit geval Marius 
Bruggeman uit Zutphen, speelt een 
belangrijke rol als beheerser van de 
techniek en afwerker van het 
kunstwerk.

Vrouw bij de bron is oorspronkelijk 
gemaakt voor een plek in de tuin 
langs het kerkgebouw. De sculptuur 
is echter verplaatst als gevolg van de 
vestiging in 2016 van de VVV in een 
gedeelte van het gebouw. Te midden 
van de leden van de geloo�gemeen-
schap herinnert het beeld aan de 
waarde van een open gesprek. <<

Met dank aan Hans Stegeman voor 
de verstrekte informatie, waaronder 
wat hij leerde van Louise Stegeman.

De geloo�gemeenschap waar 
Stegeman ruimte voor uitwisseling 
ervoer en zich serieus genomen 
wist, vormde een uitgelezen plaats 
voor het beeld.

In het oeuvre van Louise Stegeman 
speelt beweging – of de suggestie 
daarvan – een belangrijke rol. 
De kunstenares maakte beelden 
van mensen, en enkele malen een 
dier, in actie. Ze koos daarbij vaak 
onderwerpen/titels die heel her-
kenbaar zijn, zoals Leren lopen, 
Haasje over, Touwtje springen. Ze 
ontleedde graag de bewegingen van 
mensen in verschillende lijnen met 
elk een eigen richting. Ook in Vrouw 
bij de bron hee� ze beweging weten 
te vatten: de zijwaarts opgerichte 
blik van de vrouw, de rok die om 
het lichaam zwiert. 

Verloren was
Vrouw bij de bron is gemaakt met de 
brons-giettechniek cire perdue 
(letterlijk: verloren was). De figuur is 
eerst in was geboetseerd rondom 
een kern: een constructie van 
betonstaal en latjes die op aanwij-
zing van de kunstenares werd 
gemaakt door haar man. Het 

Hanna Melse is als 
erfgoedspecialist voor 
het protestantisme 
verbonden aan 
Museum Catha-
rijneconvent.

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 Hanna Melse – foto Museum Catharijneconventhet object Sculptuur

Voorin de kerkzaal van geloo�-
gemeenschap Het Penninckshuis 
in Deventer staat de bronzen 
sculptuur Vrouw bij de bron.

Open gesprek



tekst Rob Workel
foto Chad Madden

Bovenstaand lied is velen vast 
wel bekend. Het stond niet in het 
oude liedboek. Maar we zongen 
het vroeger al ( ja, ik krijg dat steeds 
meer, ‘vroeger’). Toen uit Allewiejo, 
het is lied 219 in die bundel. Bij 
doopsgezinde jongerenactiviteiten
in de 70er en 80er jaren werd dank-
baar van die bundel gebruikgemaakt. 

In 1977 had ik mij laten dopen in 
de gemeente in Almelo waar ik toen 
woonde. Dat was het begin van een 
nieuwe weg in mijn leven. De tent 
opbreken en de innerlijke stem 
volgen die mij riep. Mijn dooptekst 
die ik van ds. Marianne van Hamel 
meekreeg, was uit Efeziërs 1:18: 
‘Moge Hij uw innerlijk oog verlich-
ten, om te zien hoe groot de hoop 
is waartoe Hij u roept…’ (uit de 
Willibrord-vertaling). Zo kwam ik 
in het Nieuwe Jeruzalem, dat dáár
 is waar mensen samen de roep 
verstaan om op weg te gaan. 

ga op reis naar het land dat ik u wijs.’ 
In 1993 ging het naar Fryslân, naar 
Feanwâlden en Zwaagwesteinde en 
Buitenpost. Je zou er haast het heen 
en weer van krijgen. Maar als de 
roep weer klonk, ging ik. Nooit te 
lang bleef ik op dezelfde plaats – of 
was ik er bang voor om over de 
houdbaarheidsdatum heen te gaan? 

Alles wat ik bieden kon had ik in 
de jaren dat ik gemeenten gediend 
heb wel aan de orde laten komen. 
Spiritualiteit, in de vorm van een 
ochtend- of avondgebed. Mensen 
nabij zijn om hen te laten ontdekken 
wat hun geloof hun te bieden hee�. 
En altijd weer met mensen op pad. 
Met jongeren naar Taizé, met 
ouderen een midweek naar een 
van onze broederschapshuizen. De 
laatste jaren reizen naar Roemenië, 
dankzij de contacten met de 
unitarische gemeente van Nagyajta 
(Aita Mare). 

Anderen geloven anders, leven 
anders – toch is het allemaal het 
Nieuwe Jeruzalem. Phil Bosmans 
schreef dat ooit zo mooi: ‘Overal 
waar mensen in liefde weer mens 
worden voor elkaar, daar groeit de 
hemel over de aarde.’ Dat is mijn 
hemel. Zo heb ik de gemeente ook 
altijd gezien, de gemeente als een 
kolonie van de hemel. 
Ook de doperse geschiedenis liet me 
telkens zien dat gelovigen onderweg 
zijn. Soms om te vluchten, soms om 

elders in de wereld te getuigen van 
het Nieuwe Jeruzalem. Heen en 
weer. Een reis met de gemeente 
‘in de voetsporen van Menno’, naar 
Noord-Duitsland. Met een herinne-
ringssteen in de bus om in Bad 
Oldesloo bij de Mennokate te 
leggen, naast Amish-stenen en 
Russische stenen. We hadden in 
onze steen laten graveren: ‘Fryske 
Menisten bouwe fierder op it 
fûnemint’. Die hoop zal ik nooit 
kwijtraken. 

Daarna de reis naar de doops-
gezinde wortels in Vlaanderen. Naar 
de Beachy Amish in Poperinge, de 
doperse Westhoek, naar Brugge en 
Gent. En naar Aardenburg en 
Dopershoek. Toen we die reis met 
een viering a�loten voor we weer 
naar Fryslân gingen, kwam de roep 
om naar (Zeeuws-)Vlaanderen te 
komen. Zo klonk in 2001 opnieuw bij 
a�cheid en intrede: ‘Breek uw tent 
op, ga op reis’. En na vier jaar daar 
opnieuw op reis, nu naar Ameland, 
voor gereformeerd en doopsgezind. 
Een prachtige tijd! Vervolgens nog 
een keer een wisseling: in 2015 naar 
de vaste wal. Zo kwam er voor ons 
een eind aan het heen en weer van 
de veerboot.

Holwerd werd met Hallum en 
Stiens de laatste halte. Mozes werd 
geroepen om terug te gaan naar 
Egypte; hij stond bij de brandende 
braamstruik op heilige grond. 
Heilige grond is daar waar God en 
mens elkaar raken. Dat is dus ook 
altijd daar waar je je geroepen weet. 
En weer zongen we ons naar nieuwe 
gemeenten, totdat in 2021 voor de 
laatste keer dat lied klonk in een 
a�cheidsdienst... 

Ik werkte in het onderwijs in 
Hengelo, maar daarnaast ging al 
mijn vrije tijd op aan de activiteiten 
in de doopsgezinde gemeente. 

De engelen in die gemeente en 
in de broederschap gaven mij de 
boodschap te verstaan dat mijn 
roeping misschien wel lag in het 
gemeentewerk. Na bijna vijf jaar 
voor de klas te hebben gestaan als 
onderwijzer, werd ik in 1982 ‘herder 
en leraar’; dat laatste bleef ik dus. 
Dat was in Roden. Daar in de 
intrededienst koos ik al voor boven-
staand lied, en het is dit lied geweest 
dat ik bij elke intrede en bij elk 
a�cheid in de diensten heb laten 
zingen. 

Zo zie ik mijn leven ook. In 1987 
was het naar de Achterhoekse 
gemeenten Winterswijk, Zutphen 
en Doetinchem. ‘Breek uw tent op, 

overal predikant

en het drij� de mensen voort:

Rob B. Workel is emeritus 
predikant

‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

– Nieuwe Liedboek 802

Door de wereld
gaat een woord...

Dat riep bij mij wel de vraag op: 
en nu dan? We breken de tent niet 
wéér op; we wonen in Holwerd en 
blijven in de gemeente. We verheu-
gen ons op onze nieuwe voorganger 
die we geroepen hebben en die nu 
zijn periode met onze gemeente 
begint. En toch is mijn oude tent 
niet meer hetzelfde. Ik zit in een 
tussenfase om opnieuw te verstaan 
wat het betekent om ánders het 
Nieuwe Jeruzalem in te trekken. 

Maar terwijl ik dit schrijf denk ik 
toch: straks, als mijn aardse tent 
versleten is en ik het aardse leven los 
zal moeten laten, laat ze dan toch 
nog maar een keer dat lied van mijn 
leven zingen: ‘Door de wereld gaat 
een woord…’ << 

1982 Roden >> 1987 com. Zutphen-Winterswijk-
Doetinchem >> 1993 com. Veenwouden-Zwaagwesteinde-
Buitenpost >> 2000 Veenwouden >> 2001 Aardenburg 
>> 2005 Ameland i.s.m. Gereformeerde Kerk >> 2015-2019 
Hallum en Stiens >> 2015-2021 Holwerd-Blija-Ternaard
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Met deze zin uit De Engelenmaker van 
Stefan Brijs begint Milo van Bokkum 
(1994) zijn boek Grensstreken. Van 
Bokkum is journalist en maakte een 
reis over de wereld, op zoek naar de 
bijzonderste verhalen over grenzen 
en hoe ze tot stand kwamen. 

Wat is dat met jou en grenzen?
‘Ik weet het eigenlijk niet precies. 
Ik kom uit Amsterdam, maar ging 
vroeger met mijn opa per trein naar 
Duitsland en hield dan precies in de 
gaten waar we de grens over gingen. 
Wat me vooral opviel was dat er 
eigenlijk niks wezenlijks anders was 
aan de andere kant. En dat fasci-
neerde me. In 2011 ging ik naar 
de Nieuwstraat in Kerkrade, of de 
Neustrasse in Herzogenrath – het is 
maar net aan welke kant van de 
straat je loopt. Het is interessant 
waarom het zo is als het is. Waarom 

in onbruik en werd uiteindelijk 
vervangen door een fietspad. België 
en Duitsland hebben beide aangege-
ven geen werk te willen maken van 
een nieuwe verdeling. Het is zoals 
het is. En het is goed voor het 
toerisme.’ 

Dit is een vrij onschuldig voor-
beeld, maar wat zijn de meest 
schrijnende verhalen over grenzen?
‘Dat ligt eraan. Ik vind zelf het 
verhaal van Point Roberts wel 
bijzonder. De grens tussen Canada 
en de Verenigde Staten is een 
liniaalgrens, grotendeels over de 49e 
breedtegraad. Zo is een aantal 
exclaves ontstaan. Point Roberts is 
een stukje van een schiereiland 
vlakbij Vancouver dat bij de VS hoort. 
Over land alleen te bereiken via 
Canada. De mensen daar zijn volle-
dig afhankelijk van Canada, wat nooit 
een probleem was of is. De scholen, 
winkels en veel voorzieningen zijn 
aan de andere kant van de grens. 
Maar toen kwam corona. Ineens was 
de exclave volledig afgezonderd en 
bleek hoe kwetsbaar grenzen zijn.’

Wat zegt dit jou over grenzen?
‘Grenzen zijn vaak tekentafel-
oplossingen. Ze komen voort uit 
onderhandelingen tussen mensen 
die niet in de betreffende gebieden 
zijn geweest. Zo ontstaan niet alleen 
hele vreemde enclaves, exclaves1 en 

andersoortige oplossingen, maar 
worden volken, gezinnen en families 
van elkaar gescheiden. En vaak is het 
nog een puur bureaucratische 
oplossing ook, want de mensen in 
grensstreken zelf hebben nauwelijks 
last van de grens. Ze spreken soms 
zel� dezelfde taal als de mensen aan 
de andere kant. Ze halen water bij 
dezelfde bron, of brengen hun 
kinderen naar dezelfde school.’

Zijn daar voorbeelden van?
‘Veel grenzen zijn overblij�elen uit 
een koloniaal verleden. Dat levert 
veel problematische aspecten op, die 
soms zel� grappig zouden zijn als ze 
niet een heel wrede en gewelddadige 
geschiedenis zouden hebben. Als je 
naar de kaart van Afrika kijkt vallen 
veel dingen op, maar vooral dat het 
verder redelijk rechtlijnige Namibië 
in het Noordoosten een gek uit-
steeksel hee�: de Caprivistrook. Die 
ligt daar, omdat de Duitse overheer-
ser in de onderhandelingen met 
Frankrijk en Engeland over de 
verdeling van dit deel van Afrika, 
graag een rechtstreekse verbinding 
wilde hebben met Duits-Oost-Afrika 
(dat delen omvatte van het huidige 
Tanzania, Rwanda en Burundi). Zo 
ontstond de Caprivistrook, die 
verbonden is met de Zambezirivier. 
De volken die er leven hebben 
helemaal niets met het thuisland 
Namibië, en het zijn vaak dezelfde 
volken die ook aan de andere kant 
van de grens leven in Botswana, 
Angola en Zambia. Het tragische van 
dit verhaal is dat het bijbehorende 
deel van de Zambezirivier vlak erna 
op de Victoriawatervallen stuit, en 
dus niet bevaarbaar was en is. 
De Caprivistrook is Afrika in het 
klein. De kolonialisten hebben Afrika 
naar believen verdeeld, zonder 
rekening te houden met wat zich 
a�peelt op het continent.’

Wat is je conclusie na het ophalen 
van al deze verhalen?
‘Ik stel alleen vragen. En onderzoek 
wat voorbeelden. Waarom zijn we 
als mensen zo verknoopt met het 
concept van de grens? Waarom 
moeten we zo duidelijk afbakenen 
wat van ons is en wat van de ander? 
Zeker als je ziet hoeveel problemen 
dat overal ter wereld oproept? Er zijn 
theorieën dat ‘de grens’ een concept 
is waarin de angst van de mens voor 
de ander naar voren komt. Ook kan 
het zijn dat de grens een religieuze 
achtergrond hee�, omdat er ooit 
gewerkt werd aan één continent 
onder één versie van het christen-
dom.’

Je eindigt het boek heel bijbels met 
een begin van een voorbeeld van 
een mogelijke werkbare vorm.
‘Ik noem het condominium als 
voorbeeld.2 Een eiland in een rivier 
op de grens van Frankrijk en Spanje 
wordt door beide landen geclaimd. 
Zij verdelen de macht over dat eiland 
keurig in tweeën. En er is nooit 
gedoe. Er moet bij gezegd worden 
dat er niemand woont en dat het 
eilandje minuscuul is. Maar ik zie 
mogelijkheden voor Jeruzalem. 
Jeruzalem als voorbeeld voor een 
plaats die meerdere landen, geloven 
en culturen claimen. Het is er 
bloedig en keihard, maar onderzoek 

laat zien dat er al echt samengeleefd 
wordt. Er werken veel Palestijnen in 
Israëlisch gebied, en er zijn gedeel-
ten waar de Palestijnse Autoriteit 
de baas is maar Israël de veiligheid 
waarborgt. En er zijn scholen in 
Oost-Jeruzalem met een Palestijns 
curriculum, terwijl Israël het er voor 
het zeggen hee�. 
Misschien onwaarschijnlijk, maar 
juist Jeruzalem zou een voorbeeld 
kunnen zijn.’ <<

loopt die grens zo? Ook bezocht ik 
de Vennbahn-enclaves. Een Belgisch 
fietspad over Duits grondgebied. 
Fascinerend, want waarom is het 
Belgisch grondgebied?’

Wat is het antwoord?
‘Het was ooit een belangrijk spoorlijn 
in Pruisen, toen nog helemaal Duits 
dus. Die bracht ijzererts van Luxem-
burg naar het Ruhrgebied. Na de 
Eerste Wereldoorlog werd bij het 
Verdrag van Versailles het land 
herverdeeld. De spoorlijn zou op vele 
punten de grens gaan oversteken. 
Het zou slecht zijn voor de handel 
als er om de paar kilometer een 
grenscontrole zou moeten plaats-
vinden. Toen werd besloten de 
spoorlijn helemaal aan België te 
geven. De Belgen hadden er verder 
weinig aan, want er werd na de 
Eerste Wereldoorlog vooral geëxpor-
teerd naar Frankrijk en niet naar 
Duitsland. Vervolgens raakte de lijn 
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‘Het Drielandenpunt is als God: de mens wordt er 
door aangelokt en tegelijkertijd door bedrogen.’

over grenzen en waarom ze er liggen

tekst Kalle Brüsewitz
foto’s publiek domein

–met–de–liniaal–

Grensstreken, Milo van Bokkum, 
uitgeverij Van Oorschot, € 25,–

1  Een exclave is een 
stuk land dat politiek 
gezien wel, maar geo-
grafisch gezien niet 
met het moederland 
is verbonden.
2  Een condominium 
is een staat van 
gedeelde soevereiniteit: 
een gebied waar twee 
autoriteiten de macht 
hebben.

Point Roberts, VS

Vennbahn, 
België-Duitsland
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Zaterdag 22 oktober 2022 zien we je graag in Dopersduin 
voor het Doopsgezind WereldWerk-festival! 

een container gaan we iets moois, iets nieuws maken. 
Iedereen mag van thuis zijn plasticafval van een week 
(schoon) meenemen. Tijdens het festival kan hieraan 
verder geknutseld worden. 
We gaan ook ‘op reis’ met Han Cuperus en Jelle Waringa 
naar Lesbos en Tanzania. Zij nemen ons mee en laten 
zien hoe wij op deze plekken een verschil kunnen maken. 
Zelf kun je een verschil maken door je oude jeans op te 
pimpen met denim developer Jens Paalman. Duurzaam en 
leuk!

Natuurlijk mag ook een hilarische pubquiz niet ont-
breken. Test in teams je kennis over duurzaamheid, vrede 
en gerechtigheid. Het jongerenprogramma wordt 
gemaakt door Esther van der Hoeven en Job Raedts. 
AKC’ers onder ons weten dan – met een serieuze 
ondertoon – hoe leuk dit wordt! 

  ong en oud maken daar een ‘wereld van verschil’. 
  Ons doel is de verschillen op de wereld kleiner 
  te maken. Rondom dit thema kun je weer van alles 
  verwachten: workshops, muziek, theater, samen 
  eten en bijkletsen. Na de coronajaren zijn we hier 
wel weer aan toe! 
Hoe maken wij een verschil? Hoe maken wij de verschil-
len op de wereld kleiner? En waarom doen wij dit 
eigenlijk? Iets drij� ons doopsgezinden en aanverwanten 
om ons in te zetten voor anderen, om deze wereld wat 
mooier te maken. 

Tipje van de sluier: in elk geval nodigen we bijzondere 
sprekers uit die hun visie op vrede in onze maatschappij 
geven, en hoe je het verleden in het heden kunt plaatsen. 
Binnenkort meer hierover. 
Ook gaan we een upcycle challenge doen. Van afval uit 

tekst Marijke Haisma – foto Maria Thalassinou

Wij maken het verschil

J
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De mouwen mogen ook worden opgestroopt, want 
er moeten tasjes met schoolspullen gevuld worden. 
Onze ambitie ligt hoog: we mikken op ca. 400 stuks.
We combineren het festival dit jaar met het verzenden 
van comforters en school-kits voor mensen in landen 
van oorlog.

Je bent welkom vanaf vrijdagmiddag 21 oktober vanaf 
17.00 uur in Dopersduin en je kunt tot en met zondag 

blijven. Op zaterdag vindt het festival plaats. Het is 
bedoeld voor jong en oud. Dus ouders, kom met je 
kinderen! En kinderen: neem vooral je ouders, vrienden, 
opa’s en oma’s mee! <<

Binnenkort volgt meer informatie, maar noteer de datum 
alvast in je agenda. Mocht je graag mee willen doen met 
de organisatie van het WereldWerk-festival, meld je dan 
bij Marijke Haisma: marijke@activeerjetalenten.nu
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westen van Oekraïne, en het andere 
in Zaporizja, een stad dichtbij de 
frontlinie. Verder worden mensen 
ondersteund met levensmiddelen 
en indien nodig met medicijnen. 
U zult begrijpen dat uw (financiële) 
steun nodig blij�. Daarom is uw 
bijdrage welkom op:

gevuld met schrijfblokken, pennen, 
een liniaal en andere schoolartikelen. 
De laatste 400 tasjes zullen op
22 oktober tijdens het WereldWerk-
festival in Dopersduin worden 
gevuld. 

Uiteindelijk wordt alles verpakt 
in dozen en naar Mission & Relief in 
Zevenhuizen gebracht. Deze trans-
porteur zorgt ervoor dat de container 
deskundig wordt gepakt en tegelijk 
met de container van de Zwitserse 
doopsgezinden naar Jordanië wordt 
verscheept. Het is de bedoeling dat 
de zendingen aankomen in de 
vluchtelingenkampen daar. <<

Oekraïne
Stand van zaken acties

De berichtgeving over de oorlog 
in Oekraïne staat misschien niet 
meer op de voorpagina’s van de 
dagbladen, maar de nood aldaar is 
nog steeds hoog. Dus blij� hulp 
broodnodig. De Europese doopsge-
zinde hulpwerkorganisaties werken 
samen met lokale partners. Hierbij 
is afgesproken dat de Oekraïense 
coördinatoren aangeven waar 
behoe�e aan is.
De afgelopen maanden is een aantal 
opvangplekken gecreëerd voor 
mensen die door de oorlogshande-
lingen huis en haard hebben moeten 
verlaten. Vanuit Europa worden twee 
van deze opvangcentra ondersteund. 
Het ene opvangcentrum is in 
Mukachevo in het relatief veilige 

nieuwe zending 
Comforters naar Jordanië

Het afgelopen jaar zijn in doops-
gezind Nederland en Duitsland 
comforters en tasjes gemaakt. 
Eind oktober worden deze spullen 
per container naar Jordanië ver-
scheept. Voordat dit daadwerkelijk 
plaatsvindt moet er nog wel het één 
en ander gebeuren. Wat Nederland 
betre� zullen in Joure 1000 tasjes 
worden gevuld met toiletartikelen 
als zeep, tandpasta en een handdoek. 

Verder worden in drie doopsgezinde 
gemeenten in totaal 1200 tasjes 

nl27 trio 0786 8803 33 
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk 
te Deventer, omschrijving: 
‘hulp Oekraïne’.
Vanuit de Nederlandse doopsgezinde 
broederschap is inmiddels ruim
€ 60.000,– bijeengebracht, waarvoor 
onze hartelijke dank. <<
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  ekende bijbelse plaatsnamen zijn erop 
  aangetekend, naast onuitsprekelijke namen 
  waarvan je niet wist dat ze in de bijbel 
  genoemd werden. Met kleuren worden de 
grenzen tussen verschillende rijken en stamgebieden 
aangegeven. Ze geven een ietwat vertekend beeld, want 
zulke duidelijke grenzen bestonden toen nog niet. 

Altijd is er wel een kaartje te vinden waarop de reis 
van Abraham* is ingetekend. Vanuit Ur in het zuiden van 
het huidige Irak lopen lijnen met pijltjes omhoog naar 
Charan (of Haran) in het noorden. Van daaruit in een 
vloeiende lijn weer omlaag via Karkemis, door Syrië, 
langs Aleppo – of in andere versies langs Damascus – 
naar Kanaän, waar het pijltje eindigt bij… Ja, waar eigen-
lijk? Soms bij Sichem, ten noorden van Jeruzalem. 
Dat komt overeen met Genesis 12:6, waar we lezen dat 
Abraham het land doortrekt tot aan de eik van More bij 
Sichem, waar hij zijn eerste altaar voor de Heer bouwt. 

Andere kaartjes laten Abraham verder trekken tot 
ergens bij Jeruzalem. Misschien bedoelen de tekenaars 
de plek tussen Betel en Ai, waar Abraham zijn tweede 
altaar bouwt (Genesis 12:8). Betlehem ligt ook ongeveer 
op het einde van het pijltje en zou theologisch een 
mooie symbolisch plek zijn: daar waar Abrahams 
bekendste nakomeling ter aarde komt als eindpunt van 
de reis. Mooi bedacht, maar zeer waarschijnlijk niet de 
bedoeling van de kaartenmakers, die immers willen laten 
zien hoe de reis van Abraham ‘echt’ verlopen is. 

Er zijn ook kaartjes waarop de reis van Abraham na 
de stop bij Sichem en Betel verdergaat, door de Negev-
woestijn (Genesis 12:9) rechtstreeks naar Egypte (Genesis 
12:10). Wáár in Egypte, daar slaan de kaartenmakers een 
slag naar, want de bijbel zegt daar niets over. Behalve dat 
Sarah terechtkomt in het paleis van de farao. Gelukkig 
loopt er ook weer een pijltje vanuit Egypte naar Kanaän. 

Het zou jammer zijn als de reis van Abraham en Sarah 
in Egypte was gestrand. Dan zou de bijbel ook een stuk 
dunner zijn geweest.

Kaartenmakers willen graag de reis van Abraham 
laten zien zoals die in de bijbel beschreven wordt. 
Hoewel zij doorgaans tot doel hebben om vooral de 
geografische kant van de reis te verduidelijken, worden 
zo ook de theologische aspecten van het verhaal ver-
helderd. De reis van Abraham symboliseert de reis van 
een mens naar zijn bestemming. Dat is tasten en zoeken, 
heen en weer gaan, de weg kwijtraken en het juiste spoor 
terugvinden. Cirkelen om de plek waar je thuishoort,
de plek waarheen God je roept. Die zoektocht wordt 
verbeeld in de lijntjes van Abrahams reis, van boven naar 
beneden, het beloofde land uit en weer terug erin. Wat 
dat betre� is het jammer dat veel kaartjes alleen de reis 
tekenen tot Abrahams eerste halteplaats in het beloofde 
land, alsof hij meteen wist waar hij moest zijn. Al die 
kronkelende lijnen daarna horen ook bij zijn zoektocht, 
die zijn leven lang duurt. 

Het begin van Abrahams reis is eigenlijk de reis van 
zijn vader Terach; Abraham en Sarah reizen met hem 
mee. Zo leggen ook de meeste mensen het begin van 
hun levensreis af, samen met hun ouders. Maar daarna, 
vanaf Genesis 12:1, wordt het Abrahams reis. God spreekt 
tot Abraham en roept hem om op weg te gaan naar het 
land dat God hem zal wijzen. Dat land is kennelijk 
Kanaän, want eenmaal daar aangekomen verschijnt 
God opnieuw aan Abraham en beloo� hij dat hij dit land 
aan Abrahams nakomelingen zal geven. Deze belo�e 
zal God meermaals herhalen.

Bestemming bereikt zou je denken, maar Abraham 
reist verder zuidwaarts. Op een gegeven moment reist 
hij Kanaän weer uit, naar Egypte, vanwege een hongers-
nood. Datzelfde zullen zijn kleinzoon en achterkleinkin-
deren later ook doen, maar die blijven aanzienlijk langer 
in Egypte hangen. Abraham wordt al vrij snel weer in 
de richting van Kanaän gestuurd, door de farao nota 
bene. Alsof die beter dan Abraham zelf weet waar diens 
bestemming ligt. En soms is dat ook zo: dat iemand die 
toevallig op je pad komt jou een zetje gee� in de goede 
richting. 

Nadat Abraham en zijn neef Lot de weidegronden 
hebben verdeeld, spreekt God weer tot Abraham. Hij 
moet goed om zich heen kijken, naar alle windrichtingen 
(Genesis 13:14). Weer klinkt de belo�e: dit is het land 
van jouw bestemming. God zegt hem om het land 

te doorkruisen, in de lengte en in de breedte. Het
is de opdracht om te onderzoeken wie hij is, waar zijn 
grenzen liggen en waar hij thuishoort. Opvallend is 
dat we direct daarna lezen dat Abraham zich vestigt bij 
de eiken van Mamre (Genesis 13:18). Hoe� hij niet meer 
te zoeken? Hee� hij zijn bestemming al helder voor 
ogen? Pas later zal Abraham weer in beweging komen, 
wanneer hij zijn neef Lot wil bevrijden die door vijanden 
gevangen genomen is. Tegenslag kan je ertoe zetten 
om grenzen te overschrijden, terwijl welzijn en geluk 
je juist genoegzaam op je plaats kunnen vasthouden. 

De levensreis van Abraham spitst zich steeds meer 
toe op zijn reis naar de toekomst. Een toekomst die 
God hem beloo� en die verbeeld wordt in een kind. 
De bestemming waarnaar Abraham op weg is, is niet 
slechts een goede en vruchtbare plaats om zijn eigen 
tent op te slaan. Zijn uiteindelijke bestemming overstijgt 
de grens van zijn eigen leven. Het gaat om een door-
gang naar een volgende generatie aan wie het geheim 
van God wordt doorgegeven. In Abrahams verhaal is 
dat een eigen kind, maar ieder kind, ieder die na ons 
komt, vormt die volgende generatie. Zo zijn wij allemaal 
schakeltjes in een ketting van generaties op weg naar 
onze bestemming met God. 

De reis van Abraham en van ieder mens hee� meer 
dimensies dan op een eenvoudig geografisch kaartje 
kan worden aangegeven. Daarom zit er tussen die 
kaartjes in de ka� een dik boek met een schat aan 
verhalen! <<

bijbel

B

Ze sieren menige bijbel, 
ingepast in de voor- 
en achterka�: 
geografische kaartjes 
van het oude Nabije Oosten 
in bijbelse tijden.

Cirkelen om de plek 
waar je thuishoort, de plek 
waarheen God je roept

tekst Carolien Cornelissen
foto’s Darla Bethea (achtergrond) 
& Wikicommons (plattegrond) 

Kaartjes 
en verhalen

* In dit artikel worden omwille van de duidelijkheid 
 de namen Abraham en Sarah gebruikt, hoewel ze 
 deze namen pas in Genesis 17:5 en 17:15 van God 
 krijgen en daarvoor Abram en Sarai heten.



Nederland is rijk aan verenigingen van mensen met 
liefde voor hun passie. Eén daarvan is de Vereniging 
Vrienden van de Voetveren.

‘Tijd om te onthaasten’

tekst Franka Riesmeijer – foto’s John Ruiter

Ik ben bezig om van al die veerpon-
ten nieuwe, frisse foto’s te maken. 
Een paar keer in het jaar maak ik 
daarvoor een lange fietstocht langs 
de pontjes. Ik zie dan de grote 
verscheidenheid aan veertjes, ont-
moet verschillende mensen en krijg 
overal iets van de dynamiek mee. Ik 
heb inmiddels zo’n honderd pontjes 
gehad en heb dus nog een steeds 
een flinke uitdaging voor de boeg. 
Maar als ik op een van mijn andere 
fietstochten zie dat er een pontje 
vaart als ik rechstaf sla, dan sla ik 
rechtsaf.’

Welk pontje is jouw favoriet? 
‘Oef, dat zijn er vele. De meeste 
sympathie heb ik voor het Haerster-

veer over de Vecht bij Zwolle. De 
markante initiatiefnemer en veerbaas 
Jacob Versteegh is vorig jaar over-
leden, maar vrijwilligers zetten 
de oversteek in zijn naam voort. De 
veerman of -vrouw klemt een klos 
op een touw en brengt al trekkend 
fietsers en wandelaars naar de 
overkant. Dat gebeurt dus met hand-
kracht en sinds jaar en dag voor 
60 eurocent per persoon.’ 

De vereniging wil pontjes behou-
den waar die voor de samenleving 
van belang zijn. Mooie formule-
ring, maar welk maatschappelijk 
belang hebben de veren?
‘Fietsers en voetgangers zijn op weg 
naar werk, huis, school, familie, 
vrienden, sport, kerk of club. Vaak is 
een pontje de kortste en meestal ook 
de veiligste weg. Een pont neemt 
weinig ruimte in, in tegenstelling tot 
een brug of een tunnel die boven-
dien een veel groter impact op de 
omgeving hee�. Sommige gemeen-
ten en recreatieondernemers probe-
ren opgeheven veerverbindingen 
weer nieuw leven in te blazen, of 
nieuwe verbindingen te realiseren. 
De reden is dat pontjes de lokale 
economie en het toerisme een boost 
kunnen geven. Veren knopen ver-
schillende fiets- en wandelroutes 
aan elkaar, zodat recreanten meer 
routemogelijkheden hebben. Dagjes-
mensen zoeken een terrasje of een 
vakantieadres en geven dus geld uit 
aan de lokale middenstand. 
Voor fietsers en wandelaars is een 
pontje vaak fantastisch, het hoogte-

Veren zijn ook schakels tussen 
woon- en werkplekken, thuis en 
school, regio’s, landschappen en 
leefgemeenschappen. Vaak heerst 
aan de andere kant van het veer een 
heel andere sfeer. Zo kun je tijdens 
een fiets- of wandeltocht dankzij 
pontjes allerlei verschillende indruk-
ken opdoen.’

Kies je je wandelingen en fiets-
tochten uit rond een pontje?
‘Onze website www.veerponten.nl 
biedt een overzicht van alle bijna 
340 auto-, fiets- en voetveren in 
Nederland en hun vaarschema’s. 

Kapitein van je eigen boot
punt van een fiets- of wandeltocht. 
In elk geval zijn pontjes de leukste 
wegen over het water.’ 

Waarom een pontje nemen, en niet 
gewoon een brug of een tunnel?
‘Bij een pontje ben je even van de 
weg af. Je hebt tijd om te onthaasten 
en je hebt snel contact met de 
schipper en andere passagiers, ter-
wijl de rest van de wereld doordraait. 
Een brug moet soms open voor een 
passerende boot en wordt, net als 
een tunnel, niet altijd als sociaal 
veilig of verkeersveilig ervaren.’

Welk type veerpont vind je het 
mooist – van de grote veren tussen 
het vasteland en de Waddeneilan-
den, tot de kleine trekveertjes en 
alles er tussenin?
‘De kettingveren waarop je jezelf 
naar de overkant moet draaien, zeg 
ik op voorhand. Totdat je erop staat, 
halverwege puffend opkijkt en ziet 
dat je nog een stukje moet… Dan 
zijn de elektrische veren, die jou met 
een druk op een knop naar de 
overkant brengen, een stuk makke-
lijker. In elk geval heb ik het lie�t 
een zelfbedieningsveer, omdat ik me 
dan voor even kapitein van mijn 
eigen boot mag wanen.’

Jullie vereniging en de voetveren 
worden bemensd door vrijwilligers. 
Hoe vinden jullie die?
‘Onze vereniging beheert niet de 
veerponten, dus hoeven we ons niet 
bezig te houden met de bemensing 
ervan. Wij richten ons op het behoud 

en versterken van het verennetwerk. 
Dat doen we door belangenbeharti-
ging, het lie�t in samenwerking met 
andere fiets- en wandelorganisaties. 
We geven laagdrempelige (vaar)
informatie over alle veren in Neder-
land. Verder werken we aan de 
kennisbank Eerste hulp bij veren en 
de versterking van onze lokale 
ambassadeurs.
Veel van onze leden wandelen en 
fietsen en voelen zich nauw betrok-
ken bij de pontjes, bijvoorbeeld 
omdat ze er bijna dagelijks gebruik 
van maken. Ook werkt een aantal als 
vrijwilliger bij een pontje. Andere 
leden zetten zich voor de vereniging 
in als bestuurslid, als lokale ambas-
sadeur, of als hulpkracht bij onze 
activiteiten. 
Natuurlijk zijn nieuwe leden en 
vrijwilligers altijd welkom. Belang-
stellenden kunnen ons vinden via 
onze website, nieuwsbrief, sociale 
media en onze stand op de Fiets- en 
Wandelbeurs in het voorjaar.’ <<

trekpont
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Bestuurslid/woordvoerder John Ruiter vertelt over zijn fascinatie voor voetveren 
en hun geschiedenis, en over zijn favoriete pontje.

Hoe is de liefde voor voetveren 
bij jou ontstaan?
‘Ik fiets veel, lie�t a�tanden van 100 
tot zo’n 150 kilometer. Als je lange 
a�tanden fietst, ontkom je in Neder-
land bijna niet aan het nemen van 
een pontje. Pontjes gaan over rivie-
ren, meertjes en kanalen. Ze liggen 
vaak op plekken waar de natuur 
mooi is, rust heerst en tijd niet lijkt 
te tellen. Als je net een trein mist of 
voor een stoplicht moet stoppen, 
foeter je. Maar vertrekt een pontje 
vlak voor je neus, dan wacht je even 
en benut je die tijd om van de om-
geving en het uitzicht te genieten. 

vlnr met klok mee
Rotsergaast-Oldelaamer
Haerst-Zwolle (Haersterveer)
Bremerbaai-Nunspeet
Fortmond-Veessen



‘Kunnen we blijven of niet?’
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vervolging aan het einde van de 
zestiende eeuw. De zeventiende 
eeuw luidde kansen in voor sociaal-
economische ontwikkeling in de 
nieuwe Republiek. De meeste 
religieuze minderheden konden min 
of meer veilig in de regio blijven. 
Toch is migratie in heden en 
verleden ook verweven met de 
geschiedenis van de Nederlandse 
doopsgezinden.

Zestiende-eeuwse Vlaamse doops-
gezinden vluchtten naar het noorden 
om vervolging door de katholieke 
Habsburgse regering te ontlopen. 
Er waren dan ook cultuurverschillen 
en theologische debatten tussen de 
Friese en Vlaamse doopsgezinden 
binnen de Republiek. 
 
Nederlandse doopsgezinden boden 
door de eeuwen heen hulp aan 
doopsgezinde vluchtelingen. In de 
zeventiende en achttiende eeuw 
pleitten zij bij de regering van de 
Republiek voor onderhandelingen 
met de Zwitserse autoriteiten, die de 
doopsgezinden daar nog vervolgden, 
om te zorgen voor een veilige door-
tocht uit Zwitserland. En in de 
twintigste eeuw, toen de Russische 
Revolutie uitbrak en er hongersnood 
was, boden de Nederlandse doops-
gezinden praktische en financiële 
hulp aan doopsgezinde gezinnen 
uit Oekraïne om zich elders te 
vestigen.

Een beetje kunstgeschiedenis
Migratie is ook relevant op het snij-
vlak van kunst- en doopsgezinde 
geschiedenis. Zo was bijvoorbeeld 
Karel van Mander een van de vele 
Vlamingen die in de zestiende eeuw 
naar het noorden vluchtten. Hij 
vestigde zich bij de doopsgezinden 
in Haarlem en had een succesvolle 
carrière als kunstenaar en schrijver. 
Van Mander is het meest bekend 
door zijn Schilder-Boeck (1604), maar 
hij schreef ook poëzieboeken, waar-
onder Dichten dat door mennonieten 
werd gebruikt voor devotionele doel-
einden en als hymnen. 

Migratie vormde ook de carrières 
van de Nederlandse doopsgezinde 
familie Uylenburgh: Gerrit Uylen-
burgh migreerde naar Krakau, Polen; 
zijn zoon Hendrick verhuisde later 
van Krakau naar Danzig, voordat hij 
zich in Amsterdam aansloot bij de 
Waterlanders. Hendrick opende een 
kunsthandel en atelier in Amsterdam 
waar later Rembrandt bij betrokken 
was, en Govert Flink (telg van een 
doopsgezinde familie) onder hem 
studeerde. Er waren ook verschil-
lende rondreizende kunstenaars
die een carrière als hof-portrettist 
maakten. Onder hen was de Duitser 
met Nederlandse wortels Balthasar 
Denner. Geboren in Altona bij 
Hamburg, was hij de zoon van een 
gevierd doopsgezind predikant 
aldaar. Denner werkte als portrettist 
door heel Europa. Omdat zijn vrouw 
Esther de Winter familie had in 
Nederland, had hij ook daar een 
klantenkring. 

haven te verkennen. Johann viel in 
de kolkende St. Lawrence rivier. Men 
vreesde het ergste, maar uiteindelijk 
kwam hij boven, zich stevig vasthou-
dend aan de zak Zweiback (typisch 
doopsgezind brood) die hij bij zich 
had. Die hield hem drijvend tot hij 
gered kon worden.

Wij hebben als gezin een paar keer 
de ‘Mennonite Memorial Landing 
Site’ bezocht, de plek waar de stoom-
boot aankwam. Tussen 1874 en 1880 
waren dat 65 families (7000 doops-
gezinden). Deze zogenaamde 
‘Kanadiers’ emigreerden voorname-
lijk om economische redenen, en 
waren uitgenodigd door Canadese 
regeringsfunctionarissen om de 
prairies te bewonen. De andere 
takken van mijn familie (Wiens, 
Voth, Krahn, Dyck) waren echter 
‘Russlanders’: doopsgezinden die 
langer in Oekraïne bleven en ver-
volgens als vluchteling ontsnapten 
aan de bolsjewistische revolutie, in 
de jaren 1920 of later. Nu, tijdens 
het honderdjarig jubileum daarvan, 
herdenken veel families hun voor-
ouders, zel� nu er opnieuw een 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne 
woedt. 

Doopsgezinden die bleven
In Nederland eindigde de religieuze 

M
Mijn grootvader, William Schroeder, had een passie 
voor de doopsgezinde geschiedenis. 

De zak 
met brood 
hield hem 
drijvend…

Doopsgezinde geschiedenis en migratie
Een wereld van verschil
Doopsgezinden kozen voor migratie 
om diverse redenen in verschillende 
contexten. Het kon gaan om behoef-
te aan fysieke veiligheid, een plek om 
het geloof (relatief ) vrij te beoefenen, 
of het verlangen naar meer econo-
mische stabiliteit. Als direct fysiek 
gevaar niet aan de orde was, was 
men vaak bezorgd om het behoud 
van het eigen wereldbeeld en ortho-
doxie. Een goed voorbeeld hiervan 
is de verhuizing van doopsgezinden 
uit Manitoba in Canada naar Mexico 
in de eerste hel� van de twintigste 
eeuw. Zij moesten in Canada in hun 
scholen lesgeven in het Engels, en 
de leerplannen werden gedeeltelijk 
bepaald door de autoriteiten. Er was 
geen fysieke dreiging, maar deze 
conservatieve groepen voelden wel 
een existentiële dreiging op het 
gebied van taal en religie.

Migratie maakt deel uit van ons 
Nederlandse doperse verleden, maar 
ook van ons huidige leven en van 
de toekomst. Migranten zijn lid 
van onze doopsgezinde gemeenten 
en bijbelkringen; doopsgezinden 
uit andere landen, op vakantie in 
Nederland, worden op zondag ver-
welkomd bij de koffie na de dienst. 
Ook is de geloo�traditie hier verrijkt 
door uitwisseling met internationale 
doopsgezinde bezoekers, netwerken, 
en congressen. 
Dichtbij of ver weg: we kunnen altijd 
sporen vinden om gezamenlijk te 
reizen! <<
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tekst & foto Nina Schroeder-van ’t Schip 

  ijn grootvader 
  schreef The Bergthal 
  Colony (1974) en 
  maakte nauw-
keurige kaarten van doopsgezinde 
migraties voor zijn boek The Menno-
nite Historical Atlas (1990). Hij ver-
telde ons vaak verhalen over onze 
gezinsmigraties: hoe de doops-
gezinde tak van wie we a�tammen 
uit de Lage Landen was verhuisd 
naar Polen en vandaar naar Oekra-
ine, voordat we in Canada terecht-
kwamen. In zo’n typisch ‘Neder-
lands-Russisch-Oekraïens’ doops-
gezind verhaal speelt migratie een 
grote rol, maar ook in de Nederland-
se doopsgezinde geschiedenis is 
migratie een belangrijk thema. 

Migratie als erfgoed 
Als kinderen hoorden we van opa 
vaak het dramatische verhaal van 
Johann Schroeder. Die verhuisde 
van de Chortiza-kolonie naar de 
Bergthal-kolonie, niet ver van het 
huidige Marioepol, waarna hij rond 
1870 met zijn gezin naar Canada 
emigreerde. Johann was heel sterk, 
maar ten tijde van de migratie al 
hoogbejaard en blind. Een jong 
familielid moest hem van het schip 
af helpen over de smalle loopplank, 
maar die rende uit nieuwsgierigheid 
te snel weg om de nieuwe aankomst-

seminarium

Dr. Nina Schroeder-van ’t Schip is kunsthistorica 
en onderzoeker op het gebied van doopsgezinde 
geschiedenis.



Op 15 juli overleed onze ads-collega Saskia 
Meerts, twee weken na haar 59e verjaardag. 
Ze was ziek, maar haar overlijden kwam 
niettemin als een schok.

Herinnering 
aan 
Saskia Meerts

Saskia kwam in juli 1988 in dienst 
bij de ads als assistente van de 
redactie van het toenmalig Algemeen 
Doopsgezind Weekblad (adw). 
In die tijd moest het adw worden 
getypt en Saskia kon dat razendsnel. 
Toen de computers op de ads hun 
intrede deden, kwam de leden-
administratie in haar takenpakket. 
Ook hee� zij jarenlang gegevens van 
gemeenten voor het Jaarboekje 
bijgehouden. De formulieren waarop 
secretarissen van kerkenraden met 
rode pen wijzigingen moesten aan-
brengen en vervolgens naar de ads 
terugsturen, werden door Saskia 
verwerkt. Later werd het papieren 
formulier vervangen door een 
digitaal exemplaar en verrichtte 
Saskia veel knip- en plakwerk om 
de gegevens goed in het Jaarboekje 
te krijgen. Haar frustratie was elk 
jaar groot, als zij na het uitkomen 
van het Jaarboekje toch nog een fout 
ontdekte.

Saskia’s werkplek was op de 
tweede verdieping van het ads-
bureau. Maar ze was ook regelmatig 
met toenmalig collega Fia Kaspers in 
het keukentje op de eerste verdie-
ping, waar zij tijdens het koffiezetten 
veel bespraken. Saskia was zorg-
zaam. Tijdens het koffiedrinken met 
alle ads-collega’s schilde Saskia vaak 
een appel en gaf Fia dan ook een 
partje. Ook naar anderen toe was ze 
vol aandacht. Ze werd door doops-
gezinden die op de ads-bureau 
vergaderden geroemd om haar 
heerlijke belegde broodjes. Meestal 
smeerde Saskia wat extra broodjes 
die ze daarna onder ons, ads-
personeel, uitdeelde. En als iemand 
van ons het land in moest, gaf Saskia 
hem of haar vaak een krentenbol en 
een pakje sap mee voor onderweg.

Wie aan Saskia denkt, denkt ook 
aan haar hondje Sky die ze naar de 
ads mee mocht nemen zodat hij niet 
de hele dag alleen thuis hoefde te 
blijven. Ze hield veel van dieren. 

Samen met het hondje van Fia, 
Bem-Bem, bla�e Sky er flink op los 
als er bij de ads werd aangebeld. 
Al schreeuwend riepen Saskia en Fia 
de hondjes dan tot de orde. Dat had 
niet altijd het gewenste resultaat. 
Toen Saskia er een grote hond bij 
kreeg, werd haar dan ook gevraagd 
die maar thuis te laten.

Saskia zette zich met toewijding 
in voor de ads. Veel doopsgezinden 
hadden contact met haar via de mail, 
aan de telefoon of op de ads. Ook 
hee� zij veel collega’s meegemaakt 
die kwamen en gingen. Veel van haar 
rokersmaatjes stopten met roken of 
gingen met pensioen. Zodoende 
stond ze de laatste jaren alleen te 
roken bovenaan de trap bij de ads-
voordeur. Veel bezoekers van de 
ads zullen dat gezien hebben. 
Tijdens de koffiemomenten kon ze 
smakelijk vertellen over de vele 
personeelsuitjes die ze had mee-
gemaakt, en uitbundig lachen als 
ze daar weer aan terugdacht. 
Lachen kon Saskia, maar ze had ook 
haar buien. Dan gooide ze met een 
knal haar kamerdeur dicht. Maar als 
ze het daarna kwijt was, was het ook 
weer over.

Saskia was het afgelopen half jaar 
ziek. Haar plotselinge ziekenhuisop-
name kwam als een schok. De opera-
ties die zij daarna onderging konden 
haar leven niet redden. Als ads-
collega’s zijn wij aangeslagen door 
het bericht. Wij zullen haar missen. 
Onze gedachten gaan uit naar 
Saskia’s zoon, haar verdere familie 
en vrienden. <<
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tekst Machteld Stam-Timmer

in memoriam

1 juli 1963-15 juli 2022


