De Band

We wensen u een goede zomer!
Vrijzinnigen Nederland – Hardinxveld-Giessendam
70e jaargang nr. 3 - 1 juni – 1 september 2019
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Voorjaarsconcert Flutamuze

Het was vol in de kerk op zondagmiddag 17 maart, waar Flutamuze
een sprankelend voorjaarsconcert gaf!

Schilderij van de vorige tentoonstelling van Jopie de Wijs,
Sliedrecht.
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Diensten, aanvang 10.00 uur
De wisseldiensten met Onze Roeping Getrouw in Sliedrecht starten
op 9 juni. Op deze dag is ook onze Regiodag in Wassenaar.
Vanaf 2 juni iedere zondag koffiedrinken.
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
1 sept.
8 sept.
15 sept.

dr. A.P.B. van Meeteren, Kunst in de Kerk
Regiodag Rijnmond in Wassenaar, zie uitnodiging
S’drecht: ds. H. Hartogsveld, ’s-Gravendeel
H’veld: ds. W. Lagrouw, Gouda
S’drecht: dr. A.B.P. van Meeteren
H’veld: ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht
S’drecht: ds. T. Huisman-Verspui, Rhenen
H’veld: dr. A.B.P. van Meeteren, extra collecte
Voor Stichting Vluchteling
S’drecht: dr. A.B.P. van Meeteren
S’drecht: ds. H. Hartogsveld, ’s-Gravendeel
H’veld: dr. A.B.P. van Meeteren
H’veld: Mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam
S’drecht: ds. H. Hartogsveld, ’s-Gravendeel
H’veld: ds. A.F.R. v.d. Meiden, Amsterdam
VVP-dag
H’veld: dr. A.B.P. van Meeteren, extra collecte
S’drecht: ds. H. Hartogsveld, ’s-Gravendeel
H’veld: mw. T. Huisman-Verspui, Rhenen
Einde zomerwisseldiensten
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Bloemendienst
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli
4 aug.
11 aug.
25 aug.
1 sept.
15 sept.

Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin
Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
Mw. E. Sluimer-Vervoorn
Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. M.A. de Groen-van den Berg
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. J. Blokland

Tel.
613256
630083
612441
614543
612475
613203
06-37374559
612002
616303

Autodienst
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
1 sept.
8 sept.

dhr. P. van 't Verlaat
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. E. Sluimer-Vervoorn
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. E. Sluimer-Vervoorn
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat
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612441
630083
612002
06-12830068
616303
612475
06-51296539
612441
630083
612002
06-12830068
616303
612475
06-51296539
612441

Alles van (w)aarde is weerloos
Anoeska en ik hebben de afgelopen dagen nogal wat te stellen gehad
met onze twee poezen. Janneke, de jongste van ons illustere duo,
had een paar loszittende tanden en die moesten eruit. Geen
ingewikkelde ingreep, maar het arme beest moest er wel voor onder
narcose.
Janneke is er behoorlijk ziek van geweest. Ze waggelde door het
huis, was misselijk en futloos. Heel sneu om te zien. En ook Sofie
was erdoor van slag. Ook zij was misselijk en at vrijwel niks. En dus
hadden we ineens twee poezen in de lappenmand.
Van alle kanten
leefden mensen
mee. We kregen
kaartjes, belletjes
en ook via
Facebook en
WhatsApp
stroomden de
berichtjes binnen.
Gelukkig ging het
na een tijdje weer
een stuk beter met
Janneke en Sofie.
En toen we dat deelden, leverde dat opnieuw veel reacties op.
Hartverwarmend.
Stil worden
En toen kwam het nieuws binnen dat meer dan 1 miljoen planten- en
diersoorten op aarde met uitsterven worden bedreigd. De natuur holt
achteruit. De afname van de soortenrijkdom gaat zelfs tien tot
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honderd keer sneller dan in de afgelopen tien miljoen jaar. Cijfers
om stil van te worden.
Hoe kan het dat we als mensen zo intens betrokken zijn op onze
aaibare huisdieren, terwijl we zo schijnbaar achteloos omgaan met al
het overige dier- en plantenleven op aarde? Het is schrikbarend
hoeveel leefgebieden we hebben geruïneerd. En dan de veeteelt.
Elke dag worden in Nederland 1,8 miljoen (!) dieren geslacht. Maar
ja, die dieren lopen niet bij ons in de huiskamer.
Daar denk ik de laatste tijd veel over na. We eten de aarde op met
onze manier van consumeren. En met ‘we’ bedoel ik vooral de
westerse wereld. Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Oostenrijkers
eten jaarlijks per persoon meer dan 100 kilo vlees weg. Nederlanders
zijn met 85,5 kilo per persoon ook bovengemiddelde vleeseters.
Vergelijk dat eens met de consumptie van de inwoners van India
(4,4 kilo per jaar) of Indonesië (11,6 kilo).
En de ‘vleesproductie’ is deels weer verantwoordelijk voor het
verdwijnen van natuurgebieden. Want voor 1 kilo vlees is gemiddeld
7 kilo graan nodig. En dus verdwijnen jaarlijks miljoenen hectaren
bos om plaats te maken voor het verbouwen van veevoer. Maar er is
ook steeds meer hout nodig voor zoiets als ‘biobrandstof’. Het zijn
processen om stil van te worden. Wat betekent dit voor de toekomst
van onze aarde?
Lucebert
Anoeska en ik waren laatst in Rotterdam. We liepen naar treinstation
Blaak. Vlak voor de trap naar beneden keek ik omhoog en zag de
bekende dichtregel van Lucebert bovenop Blaak 16: Alles van
waarde is weerloos. Alleen was de eerste letter ‘w’ kapot. Er stond:
‘Alles van aarde is weerloos.’
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Alsof het zo moest zijn, na het lezen van het nieuws over het
verdwijnen van onze soortenrijkdom. Onze aarde is weerloos tegen
onze bezitsdrang. Terwijl wij echt niet de enige zijn die recht hebben
op de aarde. Sterker nog, ook wij als mens zijn ontzettend
afhankelijk van de aarde en haar ecosysteem. Ook wij zijn immers
‘aarde’.
Wat nu? Misschien kunnen we te rade gaan bij wat we met een mooi
christelijk woord naastenliefde noemen, een term die door Jezus is
uitgebreid naar de zorg voor zwakkeren. Medemenselijkheid heet
dat ook wel. Misschien is het goed om dat begrip nog wat verder te
verruimen tot wat Hans Bouma aanduidt met medeschepselijkheid.
Maar ook de Afrikaanse filosofie heeft met Ubuntu een indringend
concept in huis voor een zorgvuldiger omgang met al wat leeft (zie
verderop in de Band). Beide benadrukken dat we deel uitmaken van
een geheel waar we onlosmakelijk mee verbonden zijn en waar we
dus extreem voorzichtig mee moeten zijn. Alles van aarde is
weerloos.
Aries van Meeteren
7

Contact met de voorganger
Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak
voor een vervolggesprek.
Aries van Meeteren

Aandachtscommissie
Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan
aandacht kunnen besteden.

Nieuwe leden en opzeggingen
Per 1 maart mochten we 2 nieuwe leden noteren:
Klaas en Jennie Blokland. We heten ze van harte welkom!
Het lidmaatschap is opgezegd door de heer en mevrouw Langeveld
van de Troelstrastraat 72.
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In memoriam Wim Cornelis
Op zaterdag 25 mei 2019 hebben we in de Parel Wim Cornelis
herdacht. Dokter Cornelis, zoals velen van ons hem kennen. Helaas
kon hij de laatste jaren niet meer naar de kerk komen, maar zijn
belangstelling voor onze geloofsgemeenschap was er niet minder
om.
We kennen Wim als een lieve, markante, veelzijdige en zeer
intelligente man. Hij zette zijn talenten in als huisarts, maar ook in
onze geloofsgemeenschap deden we nooit tevergeefs een beroep op
Wim, zoals onze voorzitter Lies memoreerde aan het begin van de
uitvaart.
Wim had de gave om met allerlei soorten mensen door een deur te
kunnen: rijk, arm, streng in de leer of juist niet. Voor Wim was de
een niet meer dan de ander. Als iemand zich voorstond op een
particuliere verzekering, zei Wim: ‘Particulier, is dat een ziekte?’
Collega-artsen hadden Wim gewaarschuwd voor de Hardinxvelders.
Hij moest als remonstrant goed op zijn woorden letten, drukten ze
hem op het hart. Maar, zo haalde hij zijn schouders op: “Als je
gewoon jezelf bent bij ze, dan weten ze wat ze aan je hebben en dan
is het goed. En niet beginnen over religieuze kwesties!”
En dat werkte. Hardinxvelders sloten Wim en zijn vrouw Elle al snel
in hun hart. En de liefde was wederzijds. Hardinxvelders zijn
hardwerkende en eerlijke mensen, vond Wim. En dat kon hij wel
waarderen. Hij heeft me heel wat anekdotes verteld en uit al die
verhalen bleek wel zijn liefde voor de mensen. En zijn inzet voor
hen.
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Hoe belangrijk Wim dat vond, bleek wel uit allerlei papieren die hij
me overhandigde. Daarop had hij uitgeschreven wat voor hem
wezenlijk was in het leven. En de kern ervan is te vinden in de
samenvatting van de wet, die we ook tijdens de uitvaart hebben
gelezen. Wim bracht die woorden uit het Marcusevangelie zelf
kernachtig terug tot: “Maak wat van je leven en zorg dat een ander
ook wat van z’n leven kan maken.”
Zo probeerde Wim in het leven te staan. En over meer hoefde het
wat hem betreft niet te gaan in de kerk. Geen woorden maar daden.
En daar had hij zijn handen al vol genoeg aan, vond hij zelf. Zoals
hij noteerde in 1994: “Met de geboden ‘Heb God lief boven alles en
je naaste als jezelf’, had ik al genoeg te doen.”
Wim zag zijn levensmotto terug in een dierbaar lied uit de oude
NPB-bundel. Hij en Elle zongen het al op hun bruiloft. En het was
Wims wens om dat lied ook op zijn uitvaart te laten zingen. We
moesten het lied zingen in een stevig marstempo, vond Wim. Wim
hield daar wel van, als oud-padvinder en scheepsarts bij de marine.
Het rijk, door U op aard’ gesticht,
o Christus, Gods gezant,
wordt door de vijand van het licht
belaagd aan alle kant.
Neem ons dan als Uw wachters aan,
die wakend voor Uw poorten staan,
en voer ons aan in deze strijd,
en maak ons tot Uw dienst bereid,
Uw dienst bereid - in dezen heil’gen strijd.

Wim bewaarde in de spreekkamer een militaire signaalhoorn. Wim
had daar als scout nog op geblazen. En aan het eind van de uitvaart
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speelde schoonzoon Bert daarop symbolisch het signaal ‘Lichten
uit’.
Aries van Meeteren
PS. Wim heeft in zijn studententijd in 1947 en 1948 met de
Utrechtse studentenroeivereniging Triton de nationale
universiteitsroeiwedstrijd Varsity gewonnen. Vorig jaar zijn alle
Varsity-winnaars geportretteerd in een prachtig koffietafelboek. En
ter gelegenheid daarvan is ook een filmpje van Wim gemaakt. Dat is
terug te zien op: https://player.vimeo.com/video/286742349

Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen een fijne dag toe:
12 juni
30 juni
3 juli
25 juli
8 aug.
17 aug.
23 aug.
26 aug.

mw. A.E. Kazen-van Dijk
dhr. R.P. de Groen
mw. A. Kraayeveld-Langedijk
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. D.A.C. Hupkens-Faasse
mw. A. Huisman-Dubbelman
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
mw. E. Sluimer-Vervoorn

In 2020: 130 jaar Vrijzinnigen in
Hardinxveld-Giessendam
Wie wil ons helpen met ideeën of de organisatie van het feest?
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Voor (een) even leven
eerst was er mijn leven:
adem, ruimte gekregen
plek om te bewegen
spellen om te spelen
eten om te eten;
leven om te leven
eten, spelen, bewegen, leven
voor mij was er leven
adem, ruimte gekregen
na mij komt er leven
eten om te eten
plek om te bewegen
even
leven
om te leven neem ik niet, maar leef ik leven, neem ik geen leven
om te eten, te spelen,
om even te bewegen,
om te leven, te beleven, om dat mijzelf te geven laat ik leven in
leven,
ben ik even niet verheven
we kregen
we geven
we zijn voor even
we zijn voor leven
Jesse Laport (stadsdichter van Arnhem)
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Regiodag Wassenaar 9 juni
Het bestuur van Vrijzinnigen NPB Wassenaar nodigt u van harte uit
voor de Regiodag van Vrijzinnigen Nederland, Regio Rijnmond, op
9 juni aanstaande.
Om 10.30 uur zal ds. Marthe de Vries voorgaan in de Pinksterdienst
in ons kerkgebouw aan de Lange Kerkdam 46 in Wassenaar.
Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk een kopje koffie en
omstreeks 12.30 uur bieden wij u een lichte lunch aan in onze
vernieuwde achterzaal.
Voor de liefhebbers is er na de lunch gelegenheid het programma
voort te zetten op het landgoed van Kasteel Duivenvoorde, Laan van
Duivenvoorde 4, 2252 AK Voorschoten.
Daar kunt u deel nemen aan een rondleiding door het kasteel. Deze
rondleiding is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en personen
die zeer slecht ter been zijn.
Aanvang rondleiding 14.00 uur tot 15.00 uur. Kosten voor de
rondleiding zijn 12,50 euro per persoon of gratis als u in het bezit
bent van een museum jaarkaart.
Ook is het mogelijk een rondleiding te volgen over het adellijk
landgoed eromheen, kosten hiervoor bedragen 5 euro p.p.
Wij hopen op uw aller aanwezigheid
De tijd om op te geven is voorbij. We gaan met drie personen.
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Kunst in de kerk – 2 juni
Nettalien Wolfs, Jeannette Meijeren en Ans Huizinga schilderen alle
drie al geruime tijd bij Atelier van Inspiratie onder leiding van
Neeltje Alblas in Gorinchem.
Voor ons is schilderen een fijne hobby. Soms schilderen we gewoon
wat we leuk vinden, maar aan het begin van het seizoen, in
september gaan we aan de slag met een bepaald onderwerp. Dit jaar
is het thema “Spiegeling” en wat we daarvan gemaakt hebben is te
zien in de Grote Kerk te Gorinchem van 11 mei t/m 10 juni 2019.
Zo hadden we vorig jaar het onderwerp Schoenen: “All you need is
Shoes” en voorgaande jaren “Insecten” en “Onderwaterwereld”.
Daar zien we in de Kerk met de Beelden enkele voorbeelden van.
Tussendoor worden ook bepaalde technieken bestudeerd en
uitgevoerd, zoals abstract schilderen, pointillisme en
glaceertechnieken.
Wij vinden het erg leuk om een kleine impressie van dit alles in de
Kerk met de Beelden te kunnen laten zien.
Ans Huizinga

Leeskring
We hebben een mooi seizoen achter de rug
met trouwe lezers en interessante boeken,
die na de bespreking van de deelnemers een
cijfer kijken.
De leeskring ligt even stil en we zijn hard
bezig met de nieuwe boekenlijst. Dan starten we weer op donderdag
5 september.
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Kerk en Vluchteling
vrijwilligers gezocht
Verschillende organisaties die in Hardinxveld-Giessendam voor
mensen met een verblijfsvergunning actief zijn, zoeken vrijwilligers.
Misschien is er voor u iets bij dat bij uw talenten past, waarin u
anderen kunt helpen en dienen. Velen hebben dit werk ervaren als
een verrijking!
Home-Start werkt breder, dus niet alleen voor de groep die hiervoor
werd genoemd.
De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het taalcafé in BovenHardinxveld.
-

-VluchtelingenWerk zoekt begeleiders huisvesting.
Home-Start zoekt vrijwilligers voor (opvoed)ondersteuning – ook
mannen welkom!
-

Uitgebreidere informatie, ook voor andere vacatures, vindt u op de
website van Servanda, www.servanda.nl – neem er eens een kijkje!

Intuïtief Schrijven ?
De workshop van 21 mei ging vanwege omstandigheden niet door.
We hope weer te starten in het nieuwe seizoen, de derde dinsdag van
september.
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Tijd
Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen
het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd
te bedenken hoe we nu leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd
niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd
we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind
Rutger Kopland

16

De mooiste jaren van Nederland
Lezing Han van der Horst 11 april 2019
Geconcentreerd rent Marilla Nienhuis
naast haar hoepel. Ze tikt ertegen met
een stokje om ervoor te zorgen dat het
ding blijft rollen over de net aangelegde
stoep van de Betuwestraat in
Amsterdam. We schrijven ergens
midden in de jaren ‘50. Het tafereel is
vereeuwigd door de beroemde fotograaf
Cas Oorthuys en is te zien op de kaft van
het boek van historicus Han van der
Horst, getiteld: ‘1950-2000. De mooiste
jaren van Nederland’.
Op 11 april jl., als Van der Horst bij ons
is voor een lezing over zijn boek, vertelt
hij dat hij in mei 70 wordt. Hij heeft dus de hele periode die hij
beschrijft zelf meegemaakt. Dat is te merken, want hij kleurt de
lezing met tal van persoonlijke foto’s en verhalen. Zo vertelt hij dat
hij vrijwel zeker is verwekt in een opklapbed op de zolder van zijn
opa en oma van moederszijde, waar zijn pasgetrouwde ouders
inwoonden. “En ik weet zeker dat enkele van u ook op een
opklapbed zijn verwekt.” Er was nu eenmaal een groot gebrek aan
woonruimte.
Han van der Horst loodst ons met tientallen dia’s door de tweede
helft van de twintigste eeuw. We halen herinneringen op aan
stripboeken van Dick Bos, oude buizenradio’s, de eerste
televisietoestellen, de Daffodil en tal van beeldbepalende politici.
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We zien Mopeds, Solexen, de Selvera’s, Anneke Grönloh, de Blue
Diamonds en de alweer bijna vergeten Fouryo’s die in 1964 in het
voorprogramma van de Rolling Stones stonden.
Minstens zo interessant zijn de grote lijnen die Van der Horst ziet als
hij terugblikt op de voorbije decennia. Het einde van de Tweede
Wereldoorlog bracht kortstondig een sfeer van bevrijding. Alles leek
anders te gaan worden. Maar de gedroomde doorbraak bleef uit en
oude structuren keerden terug, mede door het hardnekkige
wantrouwen tussen protestanten, katholieken en socialisten. Er
waren meer dingen die tegen zaten in de wederopbouwjaren. Denk
aan de strijd in Indië, de woningnood, de watersnoodramp en de
aanhoudend lage salarissen door de geleide loonontwikkeling.
Optimisme
Maar, zo onderstreept Van der Horst, het optimisme bleef groot.
Iedereen was ervan overtuigd dat het steeds beter zou worden. En
ondanks de problemen, was de vooruitgang inderdaad lange tijd
onstuitbaar. Nederland was één grote bouwput. En er werden aan de
lopende band uitvindingen gedaan die het leven aangenamer
beloofden te maken, zoals Sunil (voor ‘de witste was met het minste
werk’). En vergeet de opkomst van de ruimtevaart niet – the sky was
the limit.
Al halverwege de jaren ’50
kwamen de eerste barstjes in
dat beeld. Ontevreden
jongeren hingen rond op hun
mopeds (na een prijsvraag van
het Parool omgedoopt tot
‘brommers’). Deze nozems
vormden de eerste generatie
die niet langer dankbaar was
voor de vooruitgang waar hun
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ouders zo hard aan werkten. Ze hadden geen zin om te studeren, zegt
Van der Horst, en werkten in de fabriek.
Toch kwamen ook de nozems weer in het gareel. Allereerst doordat
ze een meisje vonden dat wilde settelen. Maar ook het loslaten van
de geleide loonontwikkeling in 1963 hielp mee. De lonen stegen
soms wel tien tot vijftien procent en al snel was Nederland geen
lagelonenland meer. Mensen konden zich de radio’s en televisies uit
de reclame nu ook werkelijk veroorloven. Van der Horst wijst nog
op een foto van het optreden van de Beatles in Blokker. Er is een
reclame te zien van Honda – betaalbare Japanse spullen begonnen
langzaam maar zeker de markt te overspoelen.
Conservatief
Door de toenemende welvaart hebben de zestiger jaren een linksig
imago gekregen: alles kon en alles mocht, leek het wel. Van der
Horst geeft toe dat hij dat beeld zelf ook lange tijd heeft gekoesterd.
Maar als hij er de verkiezingsuitslagen op nakijkt, dan valt hem op
dat Nederland in de jaren ’60 en ’70 opvallend conservatieve
kabinetten heeft gehad. Zo was het voormalig duikbootkapitein Piet
de Jong die Nederland als premier door het roerige slot van de
sixties heeft geloodst. Hij leidde een tamelijk conservatief kabinet
van KVP, VVD, ARP en CHU.
Natuurlijk is Nederland in de jaren ’60 wel degelijk veranderd.
Mannen gingen hun haar langer dragen, vertelt Van der Horst.
Verder veroverde de minirok het straatbeeld en de pil kwam
beschikbaar. “En als ik in 1964 tegen mijn vader had gezegd: ‘Pa, ik
ga samenwonen’, dan had hij me subiet het huis uitgezet (goed, ik
was dan ook pas 15) en vijf jaar later zou hij, als ik had gezegd: ‘Pa,
ik ga trouwen’, hebben gereageerd met: ‘Zou je niet eerst een tijdje
gaan samenwonen?’”
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Hoe is dat met elkaar te rijmen: een lossere moraal op het gebied van
zeden en nauwelijks veranderingen in het politieke landschap? Dat
komt volgens Van der Horst niet zozeer door het succes en de
voortvarendheid van de jongeren, maar door de flexibiliteit van
maatgevende figuren binnen de oudere generatie! Denk aan
monseigneur Beckers die, weliswaar in bedekte termen, de pil
toestaat, dominees die vrijzinniger worden en de teugels laten
vieren. “En zo brak in Nederland niet de revolutie uit, maar de
consumptiemaatschappij.”
Joop Atoom
Eigenlijk is Nederland in de jaren
zestig en zeventig een betrekkelijk
rechts land gebleven. Van der Horst
illustreert dat aan de hand van het
succes van de Telegraaf die in de jaren
’70 groeit van 250.000 tot 750.000
abonnees en daarmee op dat moment
de krant met de op-één-na-grootste
oplage is van het hele Europese
vasteland. Hij wijst ook op mariniers
die de Dam schoonvegen, Joop den
Uyl die reactorvaten aan Zuid-Afrika
wilde leveren (wat hem de bijnaam
Joop Atoom opleverde), het kabinet
Van Agt/Wiegel en niet te vergeten de
uitgesproken nationale afkeur van de rellen tijdens de kroning van
Koningin Beatrix.
En dan slaat de stemming om. Nederland krijgt in de jaren ’80 te
maken met individualisme. De kabinetten Lubbers zetten het mes in
de sociale zekerheid, de walkman (zelf luisteren naar je eigen
muziek) wordt populair en het idee dat we als maatschappij samen
ergens de schouders onder kunnen zetten erodeert. Zie de VVD-leus
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‘Gewoon jezelf kunnen zijn’ (1982) of omroep Veronica die roept:
‘Je bent jong en je wilt wat’. Het pessimisme dat ons land vandaag
de dag parten speelt, heeft zijn wortels in de jaren ’80, denkt Van der
Horst.
Pessimisme
We hebben al bijna 20 procent van de 21ste eeuw erop zitten. De
komende tijd moet Nederland af van fossiele brandstoffen en
overstappen op schonere energie. In de jaren ’50 hadden we dat zo
benaderd: “We staan voor een enorme uitdaging: we moeten ons
land opnieuw uitvinden. Maar als we er echt met z’n allen aan
werken, zullen we de transitie tot stand brengen!” En de overheid
zou de regie hebben genomen. Maar tegenwoordig klinkt het anders:
“U moet van het gas af. En u moet maar zelf een warmtepomp
kopen. Sluit er maar een lening voor af of verkoop de grond onder
uw huis aan de gemeente. Als u het niet voor uzelf oplost, dan zijn
de gebakken peren voor u.” We hebben het verleerd om gezamenlijk
een groot probleem aan te pakken, zegt Van der Horst.
Geen wonder dat we pessimistisch zijn. We voelen ons in de steek
gelaten. Wat is dan eenvoudiger om anderen de schuld van onze
problemen te geven, vraagt Van der Horst zich af. We wijzen naar
immigranten, de EU, de elite. Zij zijn verantwoordelijk. Als zij
verdwijnen, zijn onze problemen ook weg, geloven we. Liggen de
mooiste jaren van Nederland dus achter ons? Zo somber wil Van der
Horst niet zijn. We kunnen niet terug naar het verleden, maar wel
zorgen dat we vasthouden aan de verworvenheden van de voorbije
jaren.
Zo zijn wij nu zelf dat hoepelende meisje op de voorkant van het
boek ‘De mooiste jaren van Nederland’. Geconcentreerd bezig met
wat we om handen hebben, en geen idee van wat de toekomst
brengen moge. Maar met het boek van Van der Horst kunnen we
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wel terug kijken, herinneringen ophalen, verbanden zien en lijnen
trekken.
Aries van Meeteren

Afrikaanse filosofie
Afrika is de wieg van de mensheid. Meer dan 300.000 jaar geleden
moeten daar de eerste moderne mensen zijn ontstaan. We kennen
Afrika ook als het continent van indrukwekkende beschavingen,
zoals die van Egypte, Nubië, Carthago en Ethiopië (om er maar een
paar te noemen). Tegenwoordig is Afrika vooral in het nieuws
vanwege gruwelijke burgeroorlogen, hongersnood en vluchtelingen.
Dat is een gemiste kans voor ons, want het continent heeft ons
zoveel meer te bieden dan de berichtgeving ons voorschotelt.
Wist u dat Afrika een filosofische
traditie heeft die teruggaat tot de tijd
van Socrates? Ik niet. Ik heb er
kennis mee gemaakt dankzij het
boeiende boek Socrates en
Òrúnmìlà, geschreven door de
Nigeriaanse filosoof Sophie Bósèdé
Olúwolé (1935-2018). De ondertitel
luidt: ‘Wat we van Afrikaanse
filosofie kunnen leren’. En
inderdaad denk ik dat we bepaalde
inzichten van Afrikaanse filosofen
goed zouden kunnen gebruiken,
bijvoorbeeld bij het omgaan met
onze aarde.
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Afrikaanse filosofie
Eerst dit: wat is ‘Afrikaanse filosofie’? Het continent is zo
onmetelijk groot, met zoveel landen, volkeren, talen en denkwijzen
– hoe valt dat onder één noemer te brengen? Het eenvoudige
antwoord is: dat kan helemaal niet. ‘Westerse filosofie’ is ook
onmogelijk terug te brengen tot één principe of stelregel. Door het
toch te hebben over ‘Afrikaanse filosofie’ brengen we dus een
vergaande versimpeling aan. Toch is dat nodig om iets te begrijpen
van het grensverleggende van wat Olúwolé te vertellen heeft.
Olúwolé concentreert zich op de figuur Òrúnmìlà (spreek uit:
OrOENmiela). Door een vertaalfout is hij lang gezien als de god van
wijsheid, maar letterlijk wordt over hem gezegd dat hij iemand is
met de wijsheid van god. En dat maakt van hem een filosoof, meent
Olúwolé. Toen ze dat een keer opperde tijdens een conferentie werd
er gehakt van haar gemaakt. Ze kreeg te horen: Afrika kent helemaal
geen filosofie, alleen bijgeloof en volkswijsheden. Bovendien,
Òrúnmìlà heeft niets geschreven. Maar Socrates ook niet, wist
Olúwolé. Beide droegen hun wijsheid mondeling over. En ze
ontdekte meer overeenkomsten.
Òrúnmìlà en Socrates
Òrúnmìlà en Socrates leefden min of meer in dezelfde tijd, in de
vijfde eeuw v.C. Ze hadden allebei meer dan tien leerlingen, leefden
polygaam (en hadden mede daardoor heel wat te stellen met hun
hoofdvrouw), waren niet moeders mooiste en hadden kritiek op
collega-filosofen. Beide denkers namen een houding aan van nietweten en stelden vragen (wat wij de socratische methode noemen).
En ze waren niet bang voor de dood. Nog een saillant detail: de
vader van Socrates was een steenhouwer. De vader van Òrúnmìlà
wordt Jakuta genoemd, wat steenhouwer betekent.
Maar dan de verschillen. Socrates dacht in tegenstellingen. Iets is,
bij wijze van spreken, zwart of wit. Grijs bestaat niet in het
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socratische denken. En zo staan bij Socrates materie en geest
tegenover elkaar. In zijn voetspoor heeft dat ‘oppositioneel
dualisme’ in het westerse denken grote vormen aangenomen. Zo
heeft een ziekte óf een lichamelijke óf een psychische oorzaak, een
bepaald gedrag is óf aangeboren óf aangeleerd. Ik noem maar een
paar voorbeelden.
Een ander gevolg van dit westerse denken-in-tegenstellingen is het
ontstaan van het idee dat ‘ik’ tegenover ‘jou’ sta, als losse eilandjes
die elk hun eigen belangen moeten nastreven, desnoods ten koste
van elkaar. En denk ook aan het feit dat wij als mensen tegenover
(lees: boven) de natuur menen te staan.
Òrúnmìlà ziet tegenstellingen juist als uitvloeisel van hetzelfde. Dat
wil niet zeggen dat alles één pot nat is. Ook Òrúnmìlà denkt in
tweetallen. Maar dan niet als opposities. Het denken van Òrúnmìlà
kun je met een ingewikkelde term ‘complementair (=aanvullend)
dualistisch’ noemen. In feite betekent dit dat alles met elkaar
samenhangt. Materie en idee zijn niet los van elkaar te denken.
Mensen zijn lichaam én geest. Zoals Òrúnmìlà het zegt: “Goed zicht
vereist twee ogen, een veilige wandeling twee voeten en een goed
zittend achterwerk twee heupen.”
Een praktisch voorbeeld? Socrates zegt: “Zijn niet alle dingen of
goed of kwaad?” Bij Òrúnmìlà horen we: “Tegenspoed komt niet
zonder goede kanten. Goed en kwaad vormen een onscheidbaar
paar.”
Socrates kennen we dankzij de geschriften van zijn leerling Plato,
zijn tegenstander Aristophanes en historicus Xenophon. Maar
Òrúnmìlà zegt de meesten van ons niets. Hoe komt dat? Omdat zijn
uitspraken zijn opgenomen in wat wordt genoemd het Ifá-corpus,
een mondelinge verzameling spreekwoorden, mythen en poëzie. Ifá
wordt pas de laatste jaren verzameld en opgeschreven. En dat is niet
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zoals het hoort volgens de opvatting in het Westen: wijsbegeerte
werkt met boeken. En daarom is Ifá nooit serieus bestudeerd als
filosofie.
Ecologie
En dat is jammer, schrijft Olúwolé. Want het Afrikaanse
complementaire denken kan een waardevolle aanvulling zijn, zeker
daar waar het westerse denken dreigt vast te lopen. Neem nou
ecologie en mensenrechten. We komen er niet meer door alleen
onszelf in het middelpunt te zetten (‘ik’ tegenover ‘jou’). We zijn
mensen in gemeenschap, we leven in verbinding, met elkaar en met
de wereld om ons heen. Ecocentrisme in plaats van egocentrisme
dus.
Het Zuid-Afrikaanse denken heeft daar een mooi woord voor:
Ubuntu, een lastig vertaalbaar begrip dat zoveel wil zeggen als: een
mens is een mens dankzij andere mensen. Maar het begrip omvat
niet alleen menselijke relaties. Ubuntu gaat over het bestaan in de
meest brede zin en strekt zich uit tot heel Moeder Aarde. Ubuntu
gaat over het universum als heelheid. Ik denk dat meer aandacht
voor onze verbondenheid met al wat leeft geen kwaad kan in onze
tijd.
Sophie Bósèdé Olúwolé, Socrates en Òrúnmìlà: Wat we van
Afrikaanse filosofie kunnen leren. Ten Have, 2017. Dit boek is
afgelopen seizoen besproken tijdens een van de bijeenkomsten van
ons Themacafé.
Aries van Meeteren
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THEMACAFÉ – voor elk wat wils
Het bijtanken - onder het genot van een kopje koffie – was het
afgelopen seizoen goed bezocht We hebben een trouwe kern,
mensen die niet graag een aflevering missen.
De ochtend over Ubuntu, Afrikaanse filosofie, was heel interessant.
Een brede oriëntatie over het onderwerp gevolgd door vraag en
antwoord, gedeelde ervaringen en interessante discussies. Die
houden wij er in.
Het gesprek over de scheiding van kerk en staat hebben we nog niet
afgerond, want daarover is heel wat te praten. Mogelijk komt er nog
een ochtend over dit onderwerp.
Met ingang van september, de 2e donderdag, dat is 12 september,
gaan we door. We beginnen in ieder geval met het aandragen en
kiezen van onderwerpen.

Wie denkt er mee voor het
Themacafé?
Ons Themacafé beleeft volgend seizoen zijn vierde editie. Opnieuw
willen we elke tweede donderdag van de maand de meest
uiteenlopende onderwerpen bespreken. En er zijn al een paar
thema’s bekend: Moderne Devotie, Soefisme, Meister Eckhart en de
scheiding van kerk en staat (dit onderwerp deed vorige maand
zoveel stof opwaaien dat we er nog een keer voor gaan zitten). En
ook de Bijbelquiz keert terug.
Wie nu denkt dat alles in het komende seizoen al vastligt heeft het
mis. Er zijn nog genoeg donderdagochtenden oningevuld. Dus heeft
u een aardig idee voor een Themacafé, laat het weten! Tijdens de
eerste bijeenkomst, in september, inventariseren we alle ideeën en
maken we een lijstje voor alle afleveringen.
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12 september 2019
10 oktober 2019
14 november 2019
12 december 2019
9 januari 2020

10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur

13 februari 2020
12 maart 2020
9 april 2020
14 mei 2020

10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur

Tot ziens op het Themacafé,
Aries van Meeteren
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Scheiding kerk en staat
Meister Eckhart
Bijbelquiz
Soefisme (met Monica
Rietveld)
Moderne Devotie
-

Landelijk Bureau Vrijzinnigen
Na de verhuizing is het nieuwe adres: Paulus Borstraat 37, 3812 TA
Amersfoort, tel. 033-4689000. www.vrijzinnigen.nl.
Heeft u in het landelijk blad ook het artikel gelezen over het
Vrijzinnig Platform? Het onderwerp waarover zij met ons willen
spreken en denken is SUPERDIVERSITEIT. U kunt meedoen via
mail: vrijzinnig platform@vrijzinnigen.nl.
Het landelijk blad zoekt naar e-mail adressen van de leden die De
Vrije Ruimte digitaal willen ontvangen, Dit om papier en plastic te
besparen. Vindt u dat een goed idee? Geef dan uw e-mail adres door
aan bureau@vrijzinnigen.nl.

Privacy Statement
Ons privacy statement staat op onze website
www.kerkmetdebeelden.nl.
Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en adresgegevens gebruikt
worden voor administratie, pastoraat en verspreiding Band.
Eventueel voor nieuws over activiteiten, uitnodigingen voor
leeskring en lezingen via de mail.
Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet.)

Volgende Band
De volgende Band verschijnt rond 1 september.
Kopijdatum is half augustus.
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Agenda
1 september
5 september
12 september
17 september
29 september
3 oktober
10 oktober
15 oktober
27 oktober
Okt.-nov.
31 oktober

Kunst in de kerk
Leeskring
Themacafé
Schrijfworkshop
Streekdag Alblasserwaard in Sliedrecht
Leeskring
Themacafé
Schrijfworkshop
’s middags jubileumdienst Sliedrecht
Cursus spiritualiteit in moderne muziek, Ivo de Jong
Lezing Welmoed Vlieger over Meister Eckhardt

Gedicht van de dichter Van Schagen, voorgelezen door Jinne
de Waard in de dienst van 24 maart:
Als je oud wordt
dan word je vol tranen
neen – niet van verdriet
van iets, te groot voor woorden
achter de sterren – een verdriet
dat door zijn tranen heen lacht
soms zingt het
is dit nu God?
het licht is heel stil
alle dingen zijn heel stil
ik schrijf dit heel stil.
Amen
29

Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam
E-mail:
Website:
Voorganger:

info@kerkmetdebeelden.nl
www.kerkmetdebeelden.nl
Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens
noodgevallen
e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

De Band:

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu
1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september
redactie@kerkmetdebeelden.nl

Kopij data:
E-mail
Aandachtscommissie:

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

BESTUUR:

Voorzitter:
Secretaris:
Administrateur/
penningmeester:

Leden:

Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL
Sliedrecht, tel. 0184-612475
Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371
CB, 06 3737 4559, tilly@degroen.eu
Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of
NL11 RABO 0325 0333 74
beide ten name van de penningmeester NPB.
Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel.
06 8333 4406
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Huwelijk van Leonie Lanser en
Melle Koedijk op 10 mei

Een prachtige dag! Onze felicitaties zijn overgebracht door Lies,
Tonny en Liesbeth op hun gezellige feest.
We wensen jullie een mooie levensreis!
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Museum Paulina Bisdom van Vliet
een dagje uit: een eeuw terug in de tijd
Op 4 mei hebben we het museum in Haastrecht bekeken en gezellig
geluncht in Lekkerkerk met een groepje van 8 personen.
Mooi weer en fijn met elkaar.
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