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Vrijheid
Wat fijn dat we weer steeds meer vrijheid krijgen, dat de pandemie
het niet meer alleen voor het zeggen heeft. Vanaf 20 december
waren alle activiteiten geannuleerd en met Pinksteren, 23 mei,
waren we weer voor het eerst bij elkaar. Zo gaan we weer naar een
normalere situatie. We hopen de banden met familie en vrienden
weer te kunnen aanhalen. We wensen u een prettige zomer.
Tilly de Groen
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Kerkdiensten
De diensten zijn afwisselend in Hardinxveld-Giessendam, waar nog
geen koffiedrinken is, en in Sliedrecht, Kerkbuurt 157.
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
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13 juni
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S’drecht
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20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.
5 sept.
12 sept.
19 sept.

S’drecht
HaGi
S’drecht
HaGi
S’drecht
S’drecht
HaGi
S’drecht
HaGi
S’drecht
HaGi
S’drecht
HaGi
S’drecht

Ds. M. van Wassenaar, Gorinchem
Ds. H. Hartogsveld
Ds. A.P.B. van Meeteren
Extra collecte De Wilde Ganzen
Ds. Th. Huisman-Verspui, Rhenen
Drs. Z. Albada
Dhr. J. de Waard
Ds. A.P.B. van Meeteren
Ds. M. Ottens
Ds. H. Hartogsveld
Ds. A.P.B. van Meeteren
Ds. H. Hartogsveld
Hugo de Vries
Ds. H. Hartogsveld
Drs. Z. Albada
Ds. D. Peters
Ds. A.P.B. van Meeteren
Ds. H. Hartogsveld

Extra collecte
13 juni: De Wilde Ganzen
1 aug.: Leger des Heils
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Kerkdiensten volgens de regels
Wij hopen dat de lock down voor 1 juni wordt opgeheven.
Zo lang de Corona-regels gelden moeten we voorzichtig blijven.
In kerkdiensten, leeskring en themacafé willen we daaraan voldoen.
We geven ons tevoren op bij het bestuur, per telefoon of e-mail
We blijven thuis als we ons niet goed voelen
We houden overal anderhalve meter afstand
Er is een welkom, maar we geven geen handen
Bij binnenkomst ontsmetten we de handen
en we vermelden onze naam en telefoonnummer op de lijst
We nemen onze jas mee, de garderobe wordt niet gebruikt
We lopen naar binnen en gaan zitten
We zingen niet, er is muziek, we laten ons raken door het woord
We gaan ook weer één voor één naar buiten
Er is nog geen koffiedrinken
Toilet zo weinig mogelijk gebruiken
Zo gaan we door als toegestaan
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30 mei
13 juni
27 juni
11 juli
1 aug.
15 aug.
29 aug.
12 sept.

Bloemendienst

Tel.

mw. T. Keizer -Trapman
mw. J. Blokland
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

612002
616303
613256
630083
612441
614543
612475
613203

Autodienst
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.
5 sept.
12 sept.
19 sept.

dhr. K. Blokland
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
dhr. K. Blokland
mw. M.A. de Groen
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
mw. M.A. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
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616303
06-51296539
612441
612002
630083
616303
06-37374559
06-37374559
612441
612002
630083
06-37374559
616303
06-51296539
612441
612002
630083

De moed der wanhoop
U weet: de leefbaarheid van de aarde gaat me zeer aan het hart. Hoe
laten we onze planeet achter aan toekomstige generaties? Zijn wij
wel goede voorouders, om met de Australische filosoof Roman
Krznaric te spreken? Het ziet er niet goed uit, als je
klimaatwetenschappers moet geloven.
Om mij heen hoor ik, grosso modo, twee nogal uiteenlopende
reacties, die ik allebei goed snap. Enerzijds hoor ik paniek: “Help,
wij moeten de aarde redden!” Maar ik merk ook berusting: “Let go
and let God.” We kunnen niet alle klimaatellende op onze nek
nemen. Maar ja, als wij het niet doen, wie dan wel? “Let’s face it, if
we don’t change, we are f***ed”, zei Greta Thunberg eind mei nog
in haar nieuwe video.
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Maar zo optimistisch als Thunberg is over wat we kunnen doen, zo
somber is filosoof Ton Lemaire. Hij nam begin jaren ’90 het
voortouw. Vol goede moed. Hij vertrok naar de Dordogne als
‘ecologisch vluchteling’ en leeft daar sindsdien zo zelfvoorzienend
mogelijk in een poging de wereld te helen. Maar inmiddels
betwijfelt hij of de aarde nog te redden is.
“Ik wanhoop daar wel over”, zegt hij in Trouw, “Radicale
verandering stuit nog steeds op grote weerstand. Niemand wil zijn
concurrentiepositie kwijt. Dat zijn de sacrosancte markt en de
sacrosancte groei: die mogen vooral niet in gevaar komen. En dan
heb je tegenwoordig ook nog politici die alle milieuregels willen
terugdraaien.”
Misschien draait het wel om een balans. We moeten niet nalaten te
doen wat we kunnen, maar we ontkomen evenmin aan een soort
overgave. Er is een grens aan wat we zelf kunnen doen. Toch?
Dan lees ik een gesprek met de Amerikaanse schrijver Jonathan
Safran Foer: “Ik zeg niet dat we allemaal tot dezelfde conclusie
moeten komen en zeker niet dat we allemaal ethische perfectie
moeten nastreven. Het gaat erom dat we een reflectiemoment
inbouwen. Of je nu naar een menu staart, je boodschappentas in de
supermarkt vult of besluit om op vakantie te gaan. Hoe creëren we
dat ene moment, waarin we alles overzien en nadenken over de
gevolgen van ons handelen? Alleen dat moment kan al een groot
verschil in gedrag teweegbrengen. Er kleeft iets radicaals aan de
kleine handeling. [...] Het uitblijven van wetgevende oplossingen
mag geen rechtvaardiging zijn om niet zelf te handelen. Dit is in de
tussentijd het minste dat we kunnen doen. In plaats van
klimaatontkenners of de politiek als zondebok te gebruiken, kun je
beter in de spiegel kijken en jezelf confronteren met je eigen
hypocrisie. Niets zal sneller tot een wetgevend raamwerk leiden dan
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een cultuuromslag van onderop. Want de gebruiken van vandaag
zijn de wetten van morgen.”

De woorden van Safran Foer doen me denken aan wat Hannah
Arendt schrijft in haar boek Human Condition. We kunnen, zegt
Arendt, steeds opnieuw beginnen. En dat doen we niet in een
vacuüm. We doen wat we doen steeds te midden van andere mensen.
Die reageren daar weer op. Dat maakt elk nieuw begin tot iets
onberekenbaars. Er kan van alles gebeuren! Zelfs het ongedachte.
Dat houdt me overeind, ook als ik somber dreig te worden van
allerlei alarmerend klimaatnieuws: begin gewoon, al is het met de
moed der wanhoop. En hou vol. “Want de gebruiken van vandaag
zijn de wetten van morgen.”
Aries van Meeteren
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Verhuizing
In de afgelopen tijd is Gerda Brandwijk verhuisd naar Huize
Stijndeld, Kortendijk 72, Kamer 129, 4201 KW Gorinchem.
Wij wensen haar daar een goede tijd toe.

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 als dit weer
mogelijk wordt.
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.
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen alle goeds en een
fijne dag toe:
12 juni
3 juli
25 juli
8 aug.
17 aug.
23 aug.
26 aug.

mw. E.A. Kazen-van Dijk
mw. A. Kraaijeveld-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

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.)
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Open up!
“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst”, klinkt het in reclames voor beleggingsproducten waarin
iets wordt beloofd wat waarschijnlijk te mooi is om waar te zijn.
Vaak wordt de tekst behoorlijk versneld afgespeeld. Want ja, het is
een verplichte waarschuwing en de reclamemakers willen er niet
teveel aandacht op vestigen.
Misschien heb ik als nieuwslezer dat soort commercials te vaak
gehoord als ik in de spreekcel met mijn hoofdtelefoon op zit te
wachten tot ik aan de beurt ben. Maar ik moet er meteen aan denken
nu we onze samenkomsten weer hebben opgestart. Zou het de laatste
keer zijn geweest dat we ons gebouw hebben moeten sluiten
vanwege een pandemie? Ik hoop het!

Eigenlijk was het wel symbolisch dat onze eerste viering in maanden
samenviel met het weekend van het Eurovisie Songfestival. Dat
muziekfestijn in Rotterdam Ahoy had als thema ‘Open up’, weet u
nog wel? Een beetje wrang natuurlijk dat de eerste editie, in mei
2020, niet kon doorgaan vanwege de eerste coronagolf. Maar ja de
slogan was al bedacht in 2019.
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‘Open up’ moest een open blik naar de wereld uitdrukken en de
open manier waarop we communiceren, “open voor de ander, voor
meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek.”
Prachtig! Maar anno 2021 klinkt dat ‘Open up’ heel anders. Ineens
gaat het over het openen van onze samenleving.

Ik vind de slogan ook wel een mooi thema voor ons, als Kerk met de
Beelden. Zeker nu ook wij ons weer openen, naar de toekomst en
naar elkaar. Zo leven we bijvoorbeeld toe naar onze uitgestelde
jubileumviering in september, ook al zal die soberder zijn dan vorig
jaar de bedoeling was. We openen ons misschien ook weer iets vrijer
voor elkaar zonder dat we meteen corona-leeuwen en -beren op de
weg zien.
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Motto
Maar ‘Open up’ zou ook buiten corona-tijden een prachtig motto
kunnen zijn. Omdat we open willen staan voor de wereld waarin we
leven. Omdat we ons niet doof willen houden voor het appel dat op
ons wordt gedaan door een ander. Omdat we ons, aarzelend en zeker
niet altijd zonder vrees, openstellen voor dat wat ons ontstijgt, dat
wat groter is dan wij, en waaruit wij proberen te leven.
Het motto voor editie 2021 van het songfestival is trouwens officieus
veranderd in ‘Let's open up, again.’ Soms gaat dat ‘openen’ niet in
een keer. Soms proberen we het en stranden we. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar we
hoeven het niet bij één poging te laten. Ook wij openen ons
opnieuw.
Aries van Meeteren

Leeskring
De lockdown gaat naar het einde, maar de
situatie is nog niet zeker. Eén ding is wel
zeker: we willen graag doorgaan met de
boekenkring. De enthousiaste leden zullen
het daar zeker mee eens zijn!
De uitnodiging voor 3 juni is op het nippertje
verstuurd. We zullen dan alsnog het boek van Paolo Coelho: De
Alchemist bespreken. Tevens zullen wij de wijzigingen die de
bibliotheek heeft doorgevoerd met allen overleggen. We maken er
een gezellige ochtend van.
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Themacafé
Voorlopig gaan wij er van uit dat deze onderwerpen vanaf
september weer opgepakt kunnen worden op de 2e donderdag, dus
de 9e september.
Zenboeddhisme

Wat is het en wat kun je ermee?

De vroege kerk

Van huiskamer tot wereldkerk.

Godinnen –
geen Ja maar Ma

In den beginne waren er godinnen.

Groen christendom Hoe groen is de Bijbel eigenlijk?
Feodalisme

Oorsprong en doorwerking van een
maatschappij-inrichting

Daar kijken we naar uit!

God onder de mensen
Op de vraag naar God zijn in de loop van de eeuwen allerlei
antwoorden bedacht. Sommigen zien God als een kosmisch wezen.
Een persoon. Anderen kunnen daar niets mee en ervaren God als
natuur, energie of liefde. Wie zal het zeggen? Misschien is God wel
een ander woord voor het Leven zelf? Of staat ‘God’ voor de
roepstem van het mogelijke te midden van onmogelijkheden, zoals
ik eens las? Carel ter Linden zei in een interview in Trouw (22 mei
2021): “God is dat wat ons mensen heilig zou moeten zijn.” Ook
mooi, hoewel ik niet zo van het ‘moeten’ ben.
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Joan Osborne zong in 1995 “What if God was one of us?” En
daarmee voegt ze een interessant perspectief toe: “Just a slob like
one of us, just a stranger on the bus trying to make His way home?”
De forenzende God van Osborne zou zomaar kunnen opduiken in de
nieuwste bundel van schrijver/dichter Toon Tellegen, getiteld ‘God
onder de mensen’. “Soms is hij een kluizenaar, dan weer wordt hij
wegens wangedrag aangehouden of is hij een buitengewoon goede
balletdanseres”, staat op de achterkant van het boekje.
Het eerste verhaal valt met de deur in
huis. “God woonde in een kerk. Naar
alle tevredenheid, vond hij. Mensen
zochten hem daar op, konden het goed
met hem vinden. Maar op een dag
veranderde hij van gedachte. Hij hing
een briefje op de deur: ‘Ik ben even
weg. God.’” Dat is nog eens een
prikkelende opening. God is even
weg. Net als ooit de boktor in een van
de vele bundels dierenverhalen van
Tellegen. Wat nu?
De schrijver weet over God net zoveel
als ieder ander, noteert hij in het voorwoord. Dat is zo fijn aan God,
vindt hij. “Daarom kan ik vrijmoedig over hem schrijven, zonder
schroom, zonder wroeging, zonder angst, zonder spot […]” Wat
voor God levert dat op? Een tobbende mannelijke God. Zo blijkt het
briefje uit het eerste verhaal misleidend. God woont nog altijd in de
kerk, maar wil niet dat de mensen dat weten. En zo sterft hij in
eenzaamheid. Want, bestaat God nog wel als niemand meer aan hem
denkt?
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In het volgende verhaal leeft God overigens gewoon weer. Hij blijkt
te botsen, te struikelen en – “mijn inschattingsvermogen is mijn
zwakke punt” – in de sloot te vallen. Maar hij weigert om zich te
laten helpen. Hij wordt zelfs boos als mensen hem hulp aanbieden.
God vergist zich geregeld, is slechtziend, hardhorend en gevoelsarm,
besluiteloos en inspiratieloos. Hij oogt oud (maar is in één verhaal
juist heel jong) en houdt zich doof voor de nood van de wereld. Tot
wanhoop van de mensen die hem willen afstoffen.
Het punt van Tellegen lijkt te zijn
dat God is zoals hij is en dat de
mensen dat weigeren te accepteren.
Zij willen een God die er voor hén is
en hun alles geeft wat ze van hem
vragen. Maar God heeft daar geen
boodschap aan. Hij heeft aan
zichzelf genoeg. Of toch niet? God
luistert aan deuren, glimlacht tegen
een man die op hem wil lijken, wil
dood (maar dat lukt hem niet),
beantwoordt soms gebeden (en
krijgt vervolgens spijt). En hij wil
een godin.
Miscommunicatie
Het boekje beschrijft één grote
miscommunicatie. De mensen
begrijpen God niet en houden
eigenlijk helemaal niet van hem.
God wordt gek van ze. En
omgekeerd drijft hij mensen tot wanhoop met wat hij doet of zegt.
Het komt zelfs op enig moment tot een soort confrontatie. Mensen
verzamelen zich en zeggen tegen God: “Doe niet zo raar, God!”
“Wat moet ik dan doen?”, zei God na een korte stilte. “Niet raar!”
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God heeft geen idee hoe dat moet, maar besluit het te proberen. En
dan gaat werkelijk alles mis.
God lijdt onder alle torenhoge verwachtingen. Hij vindt het prima
als mensen niet meer in hem geloven en verspreidt het gerucht dat
hij helemaal niet bestaat. Wat een rust! God krijgt spijt van zijn
schepping (waarom had hij niet gewoon alleen muziek geschapen,
vraagt hij zichzelf af), maar kan die niet meer ‘ontscheppen’. Dan
vertrekt God en laat de mensen verweesd achter. Ze komen
vervolgens op gezette tijden bij elkaar, halen herinneringen op aan
hem en lezen elkaar voor uit zijn geschriften.
Weinig subtiel
Het is een donker boekje, met soms een wat weinig subtiele humor.
En toch heb ik het met plezier gelezen. Tellegen zet alles wat
mensen over God zeggen te weten op zijn kop of maakt het grotesk.
Dat werkt heerlijk relativerend en tegelijk, juist door alle absurditeit,
stemt het boek tot nadenken. Want wat beweren we eigenlijk
allemaal over God? Wat denken we allemaal over hem/haar/het te
weten? Wat voor kretologie hebben we allemaal opgetuigd in zijn
naam?
Ergens in het boek schrijft God een briefje: “Jullie zijn voortaan van
mij af.” Maar hij eist vervolgens nog wel iets: “En dat [is] dat
iedereen met onmiddellijke ingang en onvoorwaardelijk van een
mens zou gaan houden, nu het geen zin meer [heeft] nog langer van
hem, God, te houden.” En dan denk ik onwillekeurig aan de
samenvatting van de wet in de evangeliën waar het liefhebben van
God gelijk wordt gesteld aan het liefhebben van de naaste, die is
zoals wij zijn.
Aries van Meeteren
(Afbeelding: ‘God de Vader’, van Rafaël Gorsen, te zien in de
Basiliek H.H. Agatha & Barbara in Oudenbosch)
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Vriendschap: ‘…omdat hij het
was, omdat ik het was.’
In mijn krant van dinsdag 1 juni werd geschreven over Hannah
Arendt en over de kerkvader Augustinus. Een goed gesprek tussen
twee mensen kan alleen plaatsvinden wanneer beide deelnemers zich
volstrekt vrij voelen ten opzichte van elkaar. Aldus Arendt in haar
laatste, helaas onvoltooide boek, ‘Het leven van de geest’. Alleen als
de ander helemaal zichzelf mag zijn wordt een gedachtewisseling
zinvol en nuttig. Wanneer je rekening houdt met wat de ander alleen
maar wil horen wordt het geen gesprek maar het papegaaien van de
ander. Dan staat de uitkomst al vast en vindt er geen vernieuwing
plaats. Herhaling van de bekende standpunten is hetzelfde als
tekenen bij het kruisje. Als dat gebeurt in de Tweede Kamer spreken
we van coalitiedwang: het is belangrijker dat de regering blijft
zitten dan dat we werkelijk open, zakelijk en openhartig over het
landsbelang overleggen.
Augustinus was de eerste die de vrijheid van de ander terugbracht
tot een mooie, eenvoudige formule:
‘Ik wil dat jij bent.’
Dat bracht mij bij een geliefde tekst van Montaigne over
vriendschap. Hij noemde echte, belangeloze vriendschap iets wat
maar ‘eens in de drie eeuwen voorkomt’. Als persoonlijk voorbeeld
van ware vriendschap noemde Montaigne zijn korte vriendschap met
Etienne de la Boetie. Vanaf hun eerste ontmoeting voelden ze zich
‘volledig vertrouwd en verbonden met elkaar’. Dat hield in dat ze
verwante zielen waren. Dit stond volgens Montaigne ver af van wat
gewoonlijk onder vriendschap werd verstaan: een vriendschap ‘voor
een bepaalde gelegenheid, uit een bepaald belang, waardoor onze
geesten het wel (voor een poosje) met elkaar kunnen vinden’. Dat is
van tijdelijke aard, of geboren uit een tijdelijke behoefte. Dat is geen
belangeloze vriendschap. In dit kader schrijft hij dan de prachtige
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zin: ‘Als ik zou moeten zeggen waarom ik van hem hield, weet ik
daar geen antwoord op, dan slechts dit: omdat hij het was,
omdat ik het was.’
Dit is een mooi antwoord dat eigenlijk helemaal geen antwoord is,
en toch is het doeltreffend. Ik lees er iets in als: Hij was het
helemaal! Hij had datgene wat ik herken als wezenlijk. En hij vond
precies dat net zo wezenlijk als ik. Diepe herkenning en
zielsverbondenheid. En ik ben het graag met Montaigne eens.
Wanneer je dat vindt, wanneer je dat aantreft bij een ander mens, is
dat een uitzonderlijk iets, een gave uit de hemel, een groot cadeau.
Overigens meende hij dat een dergelijke verbondenheid alleen
mogelijk was met mannen. Vrouwen, zo meende hij, waren hiertoe
niet in staat. Tot zijn verontschuldiging zij opgemerkt dat hij leefde
aan het eind van de zestiende eeuw. Bovendien legde hij zijn oor te
luisteren bij de oude Romeinen uit het begin van onze jaartelling.
Zij, evenals de oude Grieken, stonden niet bekend om hun
vrouwvriendelijk denken en handelen. Een niet gering minpuntje,
helaas.
Nog eens het mooie antwoord van Montaigne. Omdat hij het was.
Bij zo’n bijzondere gave hoort de overgave. Omdat hij het helemaal
was volgde mijn volledige overlevering aan die ander. Ik kan me
helemaal vinden bij jou, mezelf terugvinden als het ware. Na de
(gebruikelijke) terughoudendheid bij vele andere mensen die ik
ontmoette, laat ik hier bij jou heel veel remmen los, durf ik mezelf te
zijn, mezelf te laten zien.
De ontmoeting met een zielsverwant brengt mij dichter bij mijzelf.
Misschien overdreef Montaigne een beetje toen hij zei dat zo’n ware
vriendschap misschien eens in de drie eeuwen plaatsvindt. Maar
uniek en kostbaar is zulke vriendschap zeker!
Drs. Z. Albada
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Je bent als fee (zacht
uitgedrukt)
volledig en totaal mislukt.

De mislukte fee
Er was er 's een moeder-fee.
En had ze kindertjes? Ja, twee.
Twee kleine feeënkindertjes
met vleugeltjes als vlindertjes.

Ga naar de koning Barrebijt
en zeg daar: Uwe Majesteit,
m'n moeder doet de groeten.
Ik ben een fee met sproeten.

Ze waren beiden mooi en
slank,
maar 't ene kind was
lelieblank,
zoals de feetjes wezen moeten
en 't andere kind zat vol met
sproeten.

Wellicht neemt koning
Barrebijt
je dan in dienst als
keukenmeid.
Die man heeft altijd wel
ideeën
voor min of meer mislukte
feeën.

De moeder was heel erg
ontdaan.
Ze waste 't kind met
levertraan,
met katjesdauw, met
tijgermelk,
ze doopte 't in een
bloemenkelk,
maar 't hielp geen steek, o nee,
o nee,
het was en bleef een
sproetenfee.

Het feetje ging direct op weg.
Het sliep 's nachts in de
rozenheg
en 't prevelde de hele tijd:
O Sire, Uwe Majesteit,
m'n moeder doet de groeten.
Ik ben een fee met sproeten.
En toen ze aankwam in de
stad
stond ze te trillen als een blad.
De koning opende de deur
en zei: Gedag, waar komt u
veur?

M'n dochter, zei de moeder
toen,
nu kan ik niets meer aan je
doen.
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En wit van zenuwachtigheid
zei 't feetje: Uwe Majesteit,
m'n moeder doet de groeten.
ik ben een spree met foeten.

Nu woont het feetje al een tijd
aan 't hof van koning Barrebijt
en niet als keukenmeid, o nee!
Ze is benoemd tot opperspree.

Wel, sprak de koning heel
beleefd,
ik zie wel dat u voeten heeft,
maar u bent, op mijn oude
dag,
de eerste spree die ik ooit zag.

Ze heeft een gouden slaapsalet
en gouden muiltjes voor haar
bed.
En alle heren aan het hof
die knielen voor haar in het
stof.

Toen heeft hij dadelijk gebeld
en 't hele hof kwam
aangesneld.
De koning zei: Dit is een
spree.
Iets héél bijzonders. Geef haar
thee
en geef haar koek. En geef
haar ijs.
Ze blijft hier wonen in 't
paleis.

Waaruit een ieder weer kan
lezen
dat men als fee mislukt kan
wezen
maar heel geslaagd kan zijn
als spree.
Dit stemt ons dankbaar en
tevree.
Annie M.G. Schmidt.
Uit: Ziezo. Querido, 2004.
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Bij: De Mislukte Fee
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Een hartelijke zomergroet voor allen!
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