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Positieve flow 
 

Beste mensen, 
 

Ondanks de vreemde en moeilijke periode van  
besmettingen, lukt het ons de trein in beweging te hou-
den. Met inachtneming van deze problematiek kunnen 

wij, door voorzichtigheid te betrachten, ons programma 
ten uitvoer brengen.  

 
We willen samen met u de “positieve flow” , waar onze 
Vereniging in verkeert, blijven vasthouden. De ontmoe-

ting en de gezelligheid welke hiermee gepaard gaan  
geven ons vleugels en inspiratie. 

 
In de Leuke Nieuwe Hanzestad willen we op 14 december 

‘s middags met elkaar de adventsviering houden. 
Een sfeervol programma zullen we dan afsluiten met een 

heerlijke maaltijd. 
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Om u voor de toekomst moed te geven, is het gedicht van 
Jules Deelder misschien wel toepasselijk. Nu niet alleen 

voor Arie, maar voor ons allemaal. 
 

“Voor Arie 
 

Lieve Arie 
Wees niet bang 

 
De wereld is rond 
en dat istie al lang 

 
De mensen zijn goed 

De mensen zijn slecht 
 

Maar ze gaan allen 
dezelfde weg 

 
Hoe langer je leeft 

hoe korter het duurt 
 

Je komt uit het water 
en gaat door het vuur 

 
Daarom lieve Arie 

Wees niet bang 
 

De wereld draait rond 
en dat doettie nog lang.“ 

 
We hopen u met velen te mogen begroeten  

bij de Adventsviering en bij alle andere  
gelegenheden. 

 
Namens uw bestuur, 

Bram Carsouw 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Vereniging van Vrijzinnigen 

Vloeddijk 62 
8261 GD  KAMPEN  

kerkdienst gemist: www.kerkdienst-
gemist/assets/ 

740410 
 

Voor een persoonlijk gesprek en/of 
inlichtingen over de vereniging, 
staan onderstaande personen u 

graag te woord: 

Voorganger: 
Ds. Anneke van der Velde  

038-4525172 
veld5834@planet.nl 

 
Voorzitter: 

Bram Carsouw a.i. 
 

Penningmeester: 
Henk Pippel 

06-27325123 
 

Algemene bestuursleden: 
Bram Carsouw, Piety van den Berg-

de Hoop, Janny Schuiling en Herman 
van der Leeden. 

 
Secretariaat: 

secr.vvvkampen.nop@gmail.com 
 

Wilt u meer weten over de  
activiteiten die wij gedurende het 

seizoen organiseren?  
Vraag dan onze programmabro-

chure aan of kijk op onze website 
voor de digitale en doorbladerbare 

versie. 
  

www.vrijzinnigkampen.nl  
Ook vindt u hier, in de kalen-

der/agenda alle activiteiten op rij.  
 

Deze uitgave kwam tot stand  
onder toeziend oog van  

Piety van den Berg - de Hoop. 

mailto:veld5834@planet.nl
mailto:secr.vvvkampen.nop@gmail.com
http://www.vrijzinnigkampen.nl/
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Een visioen… 
 

Als ik dit schrijf, ben ik me aan het voor-
bereiden op eerste Advent. Kerst duurt 
voor mijn gevoel nog lang… En eigen-
lijk.. - ik zeg het maar zoals het is - heb 
ik op dit moment van schrijven nog niet 
zoveel zin in Advent en Kerst.  
 
Het is ook bijna lachwekkend, om in het 
geweld van vuurwerk en rellen van de 
laatste dagen het eerste van vier kwets-
bare kaarsjes van Advent aan te steken. 
Bijna lachwekkend om te gaan dromen 
van nieuw licht dat zal komen, in deze 
donkere tijd van epidemie en polarisatie.  
Ik hoop dat we met Kerst niet in een al te 
donkere ‘lockdown’ zitten… 
 
Met 1e advent wordt vaak een gedeelte 
uit Jesaja 2 gelezen. Het gaat dan over 

het visioen dat de Messias komt, en dat 
dan de volken van de aarde zich verza-
melen op ‘de berg van de Heer’. Er staat:  
 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegijzers en hun speren tot snoeimes-
sen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken te-
gen een ander volk, geen mens zal meer 
weten wat oorlog is.   
 
Een ultiem visioen van vrede tussen de 
volken, die we mogen verwachten met 
de komst van de Messias, volgens Jesaja. 
De profeet schetst het samenkomen van 
de volken op de berg,  het omsmeden van 
zwaarden en speren tot gereedschap. Je 
ziet ze staan: soldaten uit alle uiteinden 
van de wereld, die hun wapens 
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omsmeden tot werktuigen. Ploegijzers 
en snoeimessen om iets goeds te beteke-
nen voor de mensheid. Om voedsel te 
produceren, huizen te bouwen, de na-
tuur te redden… 
Een heel ander visioen en een andere 
apocalyptische verwachting, dan de 
eindtijdverwachtingen en berekeningen 
die we de laatste tijd in het kader van co-
rona over ons heen gestort krijgen. 
 
Dit is niet een visioen van berusten dat 
het afloopt met de wereld, en dat ons de 
meest verschrikkelijke gebeurtenissen 
en rampen te wachten staan. Dit is een 
visioen dat mensen oproept over hun ei-
gen schaduw heen te springen, samen te 

werken, haat en nijd ach-
ter zich te laten en zich in 
te zetten voor de mens-
heid. 
 
Ik hoor u denken…  Prach-
tig, dat beeld van dat om-
smeden van de wapens, 
maar het is niet helemaal 
reëel, het is een té hoog-
dravend ideaal. En toch 
denk ik dat het werkelijk-
heid kan worden. Jezus 
heeft het ons voorgedaan. 
Gewoon, in het dagelijks 
leven. Hoe we dáár met el-
kaar omgaan.  
 
Hoe we dáár ploegijzers 
kunnen maken van 
zwaarden. Hoe we in het 
dagelijkse intermenselijke 
contact bijvoorbeeld de 
boosheid kunnen omsme-
den tot vriendelijkheid, de 
afstand kunnen omsme-
den tot toenadering, de 
verbittering tot hoop. Wij 
mensen kunnen in het 
kleine leven van alledag 
het licht, het kwetsbare, 
het goede, laten gebeuren. 
En daarmee wordt een 
groots visioen van Jesaja 

van 3000 jaar geleden, werkelijkheid. 
 
Ik heb er eigenlijk wel zin in, in Advent. 
Op weg naar Kerst. En ik hoop, dat als u 
deze ‘In de Marge’ leest, u ook kunt ver-
trouwen op het licht dat met Kerst gebo-
ren wordt. Ik wens u goede en gezegende 
dagen toe! 
 
Anneke van der Velde 
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Gabriël 
  
Een enkele keer wordt een engel bij 
zijn of haar naam genoemd in de 
Bijbel. Zo ook in de verhalen die in 
de adventstijd een rol spelen. Daar 
heet hij Gabriël. En hij verschijnt 
aan Zacharias en aan Maria. Niet 
alleen in de verhalen, ook in de 
kunst die naar aanleiding van deze 
verhalen is gemaakt komt hij veel en 
in vele gedaanten voor. De ene keer 
als een verblindend licht, de andere 
keer als zeer menselijke gestalte, bij-
voorbeeld in de gedaante van een 
‘jongeling’ of soms zelfs met bijna 
meisjesachtige trekken, of juist als 
een ‘heilige soort gevogelte’, zoals 
wijlen Toon Hermans hem noemde.   
  
Gabriël – een fraaie naam, waar ook 
het woord ‘gabber’ in zit, dat ‘makker’ 
betekent. ‘Gods makker’ zou je kun-
nen zeggen. Toon Hermans heeft dat 
jaren terug goed aangevoeld in zijn 
liedje ‘Mijn engel Gabriël’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=g
_6H9rDlkqM). Voor hem is Gabriël 
de engel van de nabijheid: “Zit ik in de 
piepzak, de rats of in de rouw, dan 
roep ik net als vroeger: ‘Gabriël, waar 
zit je nou?’”   
  
Een oproep die zoekt naar verbinding. 
Het past zo bij deze engel. Je hoort het 
terug in de woorden waarmee Gabriël 
Maria begroet: ‘de Heer is met je’. 
Woorden die doen denken aan de 
Godsnaam die Mozes te horen kreeg. 
Die even mysterieuze als nabije naam 
die we alleen als werkwoord kunnen 

vertalen: ‘ik ben’. Het besef het niet 
alleen te hoeven doen, maar nabijheid 
te ervaren.   
  
Zoals Maria het in haar schrik om de 
aankondiging van de geboorte tegelijk 
hoort dat ze het niet alleen hoeft te 
doen. ‘De Heer is met je!,’ hoort ze de 
engel zeggen. Of liever gezegd, ‘de 
Ruach van God zal over je komen’, de 
kracht van de Allerhoogste. Gabriël 
als engel die jou verbindt met Wie met 
je is.  
  
Wij mogen dan van engelen spreken, 
het Griekse woord angelos betekent 
eigenlijk gewoon bode of boodschap-
per. Martin Buber vertaalt dan ook 
steevast met Bote. Gabriël is in die zin 
vooral boodschapper tussen God en 
mensen. Met een vooruitziende blik 
benoemde paus Pius XII Gabriël al op 
12 januari 1951 tot patroon van men-
sen die in de telecommunicatie werk-
zaam zijn, van boodschappers dus ei-
genlijk. Boodschappers die er in ver-
binding met die naam Gabriël op zijn 
gericht om te zeggen ‘Ik ben met jou’ 
in plaats van boodschappers die dit 
medium gebruiken om te ventileren 
‘Ik ben tegen jou’ of ‘ik doe wat ik 
wil’. Dat zou in deze dagen pas een di-
gitale revolutie zijn…  
   
Ds. Harrie de Reus  

https://www.youtube.com/watch?v=g_6H9rDlkqM
https://www.youtube.com/watch?v=g_6H9rDlkqM
https://www.youtube.com/watch?v=g_6H9rDlkqM


  In de Marge, december 2021  
  

6 
 

Bethlehem. 2011. 
 
Dit is geen romantisch kerstverhaal.  
Het gaat over Myriam en Yousef die op 
het punt staan hun eerste kind te krij-
gen. Ze wonen in de heuvels in de buurt 
van Bethlehem.  Bethlehem is een Pales-
tijnse stad en wordt rondom afgegren-
deld door Israëlische grensbewaking, 
checkpoints genaamd. Om deze te pas-
seren heb je vergunningen nodig, die 
zijn voor iedere persoon anders: soms is 
het voor een bepaalde tijd van de dag, 
soms voor bepaalde persoon, soms al-
leen met een bepaald doel, vaak alleen 
voor één bepaalde weg die je mag ge-
bruiken. 
 
Myriam moet in het ziekenhuis bevallen. 
Hoe gaat dit in zijn werk... De baby dient 
zich twee weken te vroeg aan. Er is haast 
om het ziekenhuis te bereiken. De auto 
is deze keer niet te gebruiken. Er is net 
buiten het dorp een greppel in de weg 
gegraven van een meter diep, daar kun-
nen ze sinds een paar weken niet meer 
langs en omrijden betekent een reis van 
minstens drie uur over stenen en door 
kuilen. Het zal de ezel van Opa wel wor-
den, die kan goed over de stenen klim-
men die als roadblocks zijn neergelegd. 
Voorbij die wegversperringen kan My-
riam dan weer op zijn rug klimmen. Ook 
daar zit de weg vol gaten en is hier en is 
ongeplaveid. Het is de weg van de 

Palestijnse dorpen. In die dorpen is geen 
elektriciteit. Geen water en ook geen ri-
ool. De vuilnis van jaren ligt rondom de 
huizen en wordt zo nu en dan verbrand. 
Een scherpe brandlucht hangt dan over 
het dorp. Die lucht kan je gemakkelijk 
verraden en vuil verbranden is verbo-
den. Een verbod overtreden kan je je ver-
gunning kosten, en dan mag je bijvoor-
beeld niet meer buiten het dorp komen 
en kun je je kinderen niet meer naar 
school brengen. 
 
Het is te hopen dat de militairen op de 
checkpoint deze avond wat soepel zijn 
en de controle achterwege laten, want 
Yousef heeft geen vergunning meer om 
op deze tijd het dorp te verlaten. En voor 
een ziekenhuisbezoek had Myriam een 
vergunning moeten aanvragen. Dat 
heeft ze wel gedaan, maar het was er nog 
niet. Ze heeft er elke dag aan het loket 
navraag naar gedaan. Nee, die dingen 
worden niet over de post gestuurd. Post 
komt overigens sporadisch en wanneer 
een poststuk van de ene naar de andere 
postbox moet - op hetzelfde postkantoor 
-, kan dat al een paar weken duren. En 
de baby is even te vroeg, vandaar. Zo zal 
ze het bij het checkpoint vertellen, ze 
hoopt maar dat ze haar zullen geloven, 
Yousef heeft wel een vergunning om 
naar zijn werk te gaan, die wil hij niet 
verspelen, die heeft hij nu hij bijna vader 
is hard nodig. 
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Yousef denkt aan het huis waar ze zou-
den gaan wonen. Het was klaar. Ja, wel 
zonder vergunning gebouwd, maar dat 
kon niet anders omdat er geen dienst 
meer is die de bouwvergunningen voor 
zijn dorp regelt. Met de hulp van de hele 
familie, hebben ze een uitbouw aan het 
huis van zijn ouders gemaakt waar hij en 
Myriam zouden gaan wonen met de 
baby. Jammer dat de helikopters die 
rondvliegen om illegale bouw te regi-
streren juist zijn huisje hebben ontdekt. 
Een dienst voor het slopen van huizen is 
er wel. Ze hebben hem laten wachten tot 
het huis klaar was en zijn toen met een 
bulldozer gekomen en hebben het met de 
grond gelijk gemaakt. Hij maakt zich 
zorgen over de rekening die hij zal krij-
gen om de vernieling van zijn huis zelf te 
betalen. Ja, dat had hij kunnen voorko-
men wanneer hijzelf, eigenhandig, het 
huisje had afgebroken. Dat kon hij ge-
woon niet opbrengen. Ze wonen nu in 
een tent. 
 
Zonder problemen  komen ze de check-
point door. De militairen staan in het 
hokje en kijken hen na. Ze lachen wat, 
kijkt er één beschaamd? Ze lopen nu op 
de grote weg, daar is het wegdek goed 
begaanbaar, daar staan ook straatlan-
taarns. Dat komt omdat dit de Israëli-
sche weg is naar de nederzetting. Daar 
mogen zij als Palestijnen alleen met een 
vergunning  komen. Die heeft hij niet 
meer buiten zijn werktijden om. Die is 

hem afgenomen nadat hij zonder toe-
stemming een paar nachten op zijn werk 
aan de Israëlische kant van de grens was 
blijven slapen. Hij werkt als bouwvakker 
in de hoger op de heuvel gelegen Israëli-
sche nederzetting. Het was wel even 
slikken om juist daar te gaan werken. 
Daar verdient hij 10 euro per uur, thuis 
in zijn dorp soms maar 10 euro per dag, 
als hij al werk kan krijgen. De beslissing 
was snel gemaakt. Wanneer hij ’s avonds 
klaar is, gaat hij met de kleine lijnbus 
naar zijn dorp terug. Hij en zijn collega’s 
zitten dan opeengepakt, stil en somber 
voor zich uit te kijken. De volgende och-
tend om 5 uur gaan ze weer met net zo’n 
busje naar het werk terug. “Dat moet 
handiger kunnen,”  hadden ze in hun 
overmoed gedacht. Blijven slapen op de 
werkplek is een grote overtreding. Hij 
heeft het toch gedaan met een ploegje 
maten. Ze zijn buiten gaan slapen in een 
soort hutten die ze hadden gemaakt van 
bouwmateriaal . Waarom ook niet? Zijn 
grootouders sliepen ook onder de ster-
ren en het was best comfortabel. Ook dat 
werd ontdekt en dat is hem en zijn ma-
ten op een gevangenisstraf komen te 
staan. Na 2 jaar was hij weer thuis. Hij 
moet nu uitkijken, nog een overtreding 
er staat hem een echt zware straf te 
wachten. 
 
Yousef en Myriam komen in Bethlehem 
aan. Het is midden in de nacht. Het zie-
kenhuis is hel verlicht, maar er is 
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niemand in de receptie aanwezig. You-
sef pakt zijn mobiele telefoon en Myriam 
loopt voor het oog van de bewakingsca-
mera heen en weer. Daarop komt  ie-
mand van de beveiliging, een militair. 
Wat ze komen doen, zo midden in de 
nacht? Ze kunnen hun ID-kaart laten 
zien. Een groene. Ze zijn immers Pales-
tijnen? “Dat kan helemaal niet”, zegt de 
jongeman  in het uniform. Ze mogen 
hier helemaal niet zijn op dit tijdstip. De 
toegangstijd voor Palestijnen is van 
14.00 tot 15.00 ’s middags en daar houdt 
hij strikt de hand aan. 
 “Ja”,  zegt Myriam, “dat weet ik, maar 
hij niet”, en ze wijst op haar buik. “Hij is 
wat opstandig, hij houdt zich niet aan 
voorgeschreven regels, wanneer hij ze 
niet rechtvaardig vindt.”  
“Alweer zo’n Palestijns joch erbij”, mop-
pert de militair. Hij heeft zich de hele 
avond al staan vervelen. Deze baan be-
valt hem helemaal niet. Hij is opgeleid 
om terroristen te herkennen en uit te 
schakelen. Daartoe is hij ieder moment 
van de dag zwaar bewapend; zelfs in bed 
ligt zijn machinegeweer naast hem. Nu 
staat hij al weer vier maanden kaartjes-
controleur te spelen op een checkpoint. 
Binnenkort wordt hij overgeplaatst om 
te voorkomen dat hij een band met vaste 
passanten krijgt. Hij heeft om zich heen 
gezien dat er collega’s zijn die overal en 
in iedereen een terrorist menen te her-
kennen. Vanuit verveling en frustratie 
kan gemakkelijk paranoïde gedrag 

ontstaan. Hij heeft gezien dat collega’s 
om de verveling te doden, mensen be-
gonnen te treiteren, ze tegenhielden 
zonder reden, ze uren lieten wachten, ze 
onmogelijke vragen stelden, lacherig of 
juist bedreigend. Hij weet van aan aantal 
vrouwen die een kind baarden op de 
checkpoint, omdat de doorgang werd 
geweigerd. Hij moet er niet aan denken. 
Wanneer dit meisje nog langer moet 
wachten, zou  hij de pineut kunnen zijn. 
Hij heeft bij zijn Eerste Hulp opleiding 
wel geleerd wat hij moet doen bij vroeg-
tijdige bevallingen, maar daar heeft hij 
geen zin in. 
“Loop maar door”, zegt hij tegen My-
riam. Yousef houdt hij tegen. Als hij hem 
door laat gaan, komt hij zelf in de pro-
blemen. Yousef begint te schreeuwen en 
duwt de militair opzij. Dan komt er ver-
sterking. Binnen hebben de collega’s op 
de monitor gezien wat er gebeurt. Ze ko-
men uit de warmte van hun beschutte 
onderkomens  vandaan en in één enkele 
greep worden Yousefs armen op zijn rug 
gedraaid en staat hij met zijn gezicht te-
gen de muur. “In de bus ermee”, roept 
een collega. “Ga jij dan mee? Je hebt nog 
even dienst, die van mij zit er bijna op”, 
zegt de militair die Yousef aanhield. 
“Nee, doe jij dat maar.”  Ze overleggen 
even, maken wat ruzie. Beiden hebben 
geen zin in extra uren werk. De militair 
beent naar Yousef toe, maakt zijn han-
den los en geeft hem een duw in de rich-
ting van Myriam. “Lopen jij”, beveelt hij. 



  In de Marge, december 2021  
  

9 
 

Yousef beheerst zich zoals hij alle dagen 
doet. Beheerst de checkpoint door, zon-
der opmerkingen vernederingen door-
staan, zonder verzet wachten. Bevelen 
opvolgen, je riem uit je broek halen, vele 
malen per dag, iedere keer weer wan-
neer je een checkpoint doorgaat. Zakken 
legen en wachten tot een stem uit een 
microfoon je zegt door te lopen. Dit be-
vel volgt hij ook op en hij loopt op My-
riam af. Ze slaat haar armen om hem 
heen. “Wacht maar op de volgende gene-
ratie”, zegt ze. “Hij komt.” Onze Isha. 
 
 
 
 
 

 
 
Bronnen: Mijn eigen ogen en oren tijdens een 
oriëntatieperiode in Palestina in 2011, onder 
verantwoordelijkheid van Cristian Peacema-
ker Teams.  (en een beetje uit de film: “Vijf-
sterrenhotel.”) 
  
Door: Cathien Steen, met dank aan Kawther 
Al-Baz. (Org. Plant een Olijfboom). 
 
Foto en tekst: Cathien Steen. 
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De weg van de hoop
 
 
Diep in onszelf dragen we hoop: 
 
als dat niet het geval is, 
 
is er geen hoop. 
 
 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
 
en hangt af 
 
van wat er in de wereld gebeurt. 
 
 
Hoop is niet te voorspellen of voor-
uit te zien. 
 
Het is een gerichtheid van de geest. 
 
een gerichtheid van het hart, 
 
voorbij de horizon verankerd. 
 
 
 
Hoop 
 
in deze diepe krachtige betekenis 
 
is niet hetzelfde als vreugde 
 

 
 
omdat alles goed gaat 
 
of bereidheid je in te zetten 
 
voor wat succes heeft. 
 
 
 
Hoop is ergens voor werken 
 
omdat het goed is, 
 
niet alleen omdat het kans van sla-
gen heeft. 
 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 
 
evenmin overtuiging dat iets goed 
zal aflopen 
 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is, 
 
afgezien van de afloop, 
 
het resultaat. 
 
 
 
Widhjantimala Held-Brandsma 
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Erik Jan Tillema Over ‘wat is vrijzinnigheid?’ 

‘Alternatieve geloofsovertuigingen? 
Dan werd je de kerk uitgeflikkerd!’ 

 
Door Alex de Jong @ Attest Communicatie 

 
‘Vrijzinnig geloven, wat is dat eigenlijk? ‘Hoe langer je erover nadenkt, hoe moeilijker 
het wordt om er een antwoord op te formuleren’, meent Erik Jan Tillema, beleidsmede-
werker van de VVP Nederland. Op dinsdag 17 november gaf hij een lezing over dit on-
derwerp in Levensbron. Tijdens deze avond draaide hij zijn korte documentaire ‘Vrij-
zinnig hervormd; van kroeg tot kerk’. Het toont in een notendop de geschiedenis van de 

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). 
 
 
 ‘Wat doe je als je vindt dat jouw dominee te 
streng in de leer is? Dan ga je zelf iets rege-
len’, vertelt Tillema. ‘Aan het begin van de 
twintigste eeuw woedde er een hevige ge-
loofsstrijd in de Hervormde kerk, tussen or-
thodoxen, die streng in de leer waren, en 
vrijzinnigen die meer ruimte in het geloof 
wilden hebben.’ Die ‘kerkelijke burgeroor-
log’ was naar zijn zeggen het gevolg van een 
emancipatiegolf onder orthodoxe gelovigen; 
die wilden meer macht in de kerk ten koste 
van vrijzinnigen. ‘Zij streefden een ‘ware 
kerk’ na, waar geen ruimte was voor halve - 
dus vrijzinnige - geloofsopvattingen. Het 
was voor hen een heilige strijd om de 

vrijzinnigen uit de ware kerk van Christus te 
werpen.’  
 
Belangenorganisatie 
‘Als vrijzinnige wil je wel lid zijn van de 
kerk, maar niet van een kerk waar de ortho-
doxie de lakens uitdeelt’, klinkt het. ‘Vrijzin-
nigheid - altijd al een grote geloofsstroming 
binnen de kerk - gaat zich dan organiseren. 
In een soort belangenorganisatie binnen de 
hervormde kerk.’ We zien hem in de docu-
mentaire bij de Martinikerk in Bolsward, ‘dat 
gezien kan worden als de verborgen plek van 
de vrijzinnige belangenorganisatie’. ‘De do-
minee die hier stond, dominee Niemeyer, 
richtte in 1904 een vereniging van vrijzinnig 
hervormden in Friesland op.’ In de jaren na 
1904 ontwikkelde deze VVH zich tot een 
landelijke organisatie met wel meer dan 
driehonderd plaatselijke verenigingen. 
Overal in Nederland.  
 
‘Om het even ingewikkeld te maken’, gaat 
hij verder, ‘die vrijzinnigen organiseerden 
zich op verschillende manieren. In Noord-
Holland was de vrijzinnigheid behoorlijk 
groot en behoorlijk invloedrijk.’ En hij haalt 
als voorbeeld de grote kerk van Naarden 
aan. ‘Hier vormden die vrijzinnigen een 
meerderheid. Dus aan een strijdende belan-
genorganisatie was hier niet zoveel be-
hoefte.’ Er ontstond een vereniging, de VH 
Naarden, ‘maar die was vooral actief binnen 
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de gemeente’. ‘Zij probeerde het gedachten-
goed te verspreiden door lezingen te organi-
seren.’ Overigens was in die tijd een kwart 
van de hervormde gemeentes vrijzinnig, 
weet Tillema. ‘Maar woonde je als een vrij-
zinnige in een orthodoxe gemeente, dan had 
je pech. Dan was er geen ruimte voor jouw 
geloofsopvattingen.’  
 
Kerkdienst in kroeg 
‘Vrijzinnigen die zich in die gemeenten gin-
gen organiseren, deden dat vaak buiten de 
kerk om. Het meest extreme geval vinden we 
in het Drentse Koekange. De VVH organi-
seerde hier eigen kerkdiensten in de plaatse-
lijke kroeg, de enige plek waar ze terecht 
konden. Voordeel was natuurlijk wel dat je 
na de dienst makkelijk kon koffiedrinken. Of 
een biertje nemen.’ 
Veel succesvoller ging het er in Arnhem aan 
toe, vertelt hij, waar de vrijzinnigen ‘zelf 
kerkje gingen spelen’. ‘Ze gingen zelf kerk-
diensten beleggen, zamelden geld in voor 
hun eigen voorganger en ze kochten uitein-
delijk een eigen gebouw. Ze redden zich hier 
prima.’ 
 
Overigens: ‘Je kunt niet zomaar een kerk 
binnen een kerk beginnen. Ook de her-
vormde kerk heeft haar regeltjes’, zo vertelt 
Tillema in de documentaire. ‘Het is prima 
als je zelf iets doet, maar je hebt niet zomaar 
de status van kerk.’ Kortom: de aangekochte 
kerk mocht door de vrijzinnigen geen kerk 
genoemd worden. Het was een ‘verenigings-
gebouw’. Kerkdiensten kregen de naam 
‘godsdienstoefeningen’ en een dominee 
werd een ‘voorganger’ genoemd. ‘Met dat 
woordenspel konden de vrijzinnigen wel le-
ven.’ Enige probleem was ‘de doop’. ‘Dopen 
is een sacrament en dat mag alleen plaatsvin-
den in een officieel kerkgebouw.’ Nu waren 
er in Arnhem genoeg kerken, maar daar wa-
ren de vrijzinnigen niet welkom. Tillema: 
‘Geen groot probleem, natuurlijk, want ge-
lukkig zijn er nog vrijzinnige dominees in de 
omgeving; bijvoorbeeld in de hervormde ge-
meente van Spankeren. Dus gingen de vrij-
zinnige Arnhemmers daar naartoe; dertig ki-
lometer heen, dertig kilometer terug. Tja, je 

moet er wat voor over hebben’, lacht hij. 
 
Gouden jaren dertig 
‘De jaren dertig zijn de gouden jaren van de 
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Er 
waren meer dan honderd afdelingen, meer 
dan dertigduizend leden. De vereniging 
bloeide. Sommige verenigingen organiseer-
den kerkdiensten - zoals in Arnhem -, andere 
verenigingen boden lezingen aan - zoals in 
Naarden -, maar bijna alle verenigingen or-
ganiseerden jeugdwerk. En dat vrijzinnige 
jeugdwerk werd bekend onder de naam Vrij-
zinnig Christelijke Jeugd Centrale, de VCJC, 
een begrip in vrijzinnig Nederland, want alle 
leden van nu zijn vroeger bij de activiteiten 
van de VCJC geweest.’ Hij toont foto’s van 
de  Besthmenerberg in Ommen. Ook komt er 
een filmpje uit de oude doos langs. ‘Hier or-
ganiseerde de CVJC pinksterconferenties, 
zomerkampen; waar duizenden jongeren 
naartoe kwamen, ze kampeerden hier, er wa-
ren toneelvoorstellingen, lezingen, muziek-
activiteiten. Hier werd de vrijzinnige jeugd 
gevormd’, vertelt hij en sluit het stukje af 
met: ‘En er werd ook wat afgevreeën.’ 

 
Verzuiling 
De VVH ontwikkelde zich in een verzuild 
Nederland. ‘We hebben allemaal wel ge-
hoord van de katholieke zuil en de liberale 
zuil, maar de vrijzinnige zuil was minder be-
kend.’ Nu stelde die ook minder voor, zo 
geeft hij toe. ‘Maar de VVH werkte hard aan 
de oprichting van die zuil, samen met andere 
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vrijzinnige organisaties, zoals de Remon-
stranten, Doopsgezinden en de protestanten-
bond. Die zuil is er niet helemaal gekomen, 
daarvoor waren de vrijzinnigen ook te klein, 
maar er zijn goede pogingen ondernomen. 
Een goed voorbeeld daarvan is de eigen om-
roep, de Vrijzinnig Protestantse Radio Om-
roep (VPRO). Zo kon je luisteren naar vrij-
zinnige preken op de radio en hoefde je niet 
meer naar de kerk.’ De ‘vrijzinnige zuil’ 
kwam vooral in Den Haag goed van de 
grond, zo blijkt. ‘Je had hier vrijzinnige 
scholen, en de VVH organiseerde zeer veel 
activiteiten. Van de wieg tot het graf was je 
hier voorzien.’ 
 
Naoorlogs Nederland  
‘De oorlog legde het verenigingsleven in 
het hele land grotendeels stil’, vertelt hij. 
‘Na de oorlog veranderde er erg veel. Ne-
derland was gehavend uit de strijd geko-
men. Het was de tijd van de wederopbouw. 
En dat gold ook voor de kerk.’ Voor de oor-
log woedde er ‘nog die hevige geloofs-
strijd’, maar, zo stelt hij: ‘Als je iets moet 
opbouwen, is het handig om de strijdbijl te 
begraven.’ Dat gebeurde in heel veel plaat-
sen. Sterker nog: ‘De vrijzinnigen die zich 
altijd buiten de kerk hadden georganiseerd, 
kregen weer een plekje binnen een kerk.’ 
Niet van de ene op de andere dag (‘er moest 
lang over vergaderd worden’), maar in de 
jaren vijftig en zestig zien we dat in veel 

plaatsen de VVH’s worden om-
gevormd tot zogenoemde ‘wijk-
gemeenten van bijzondere aard’. 
‘Dat betekent dat ze officieel on-
derdeel zijn van de hervormde 
kerk. Hey, dan kunnen ze hun 
gebouw dus nu wel een kerk 
noemen, de voorganger een do-
minee… en ze mogen dopen.’ 
 
‘Had je in de jaren dertig nog al-
ternatieve geloofsopvattingen, 
dan werd je de kerk uitgeflik-
kerd, maar vanaf de jaren vijftig 
en zestig is er veel meer ruimte. 
De gouden jaren breken aan, zou 
je denken. Maar helaas… het 

ging eigenlijk steeds slechter met de VVH’, 
zo klinkt het. ‘Het succes van de VVH is dat 
ze ergens voor moest opkomen, ze had iets 
om voor te strijden. Maar in de jaren zestig 
was de strijd grotendeels gestreden.’ Tel 
daarbij op de ontkerkelijking die om zich 
heen begon te slaan, en de teerling leek ge-
worpen. ‘Het aantal leden nam fors af, er 
ontstonden financiële problemen, en plaatse-
lijke verenigingen werden opgeheven. Met 
de VVH ging het niet goed. En dat terwijl de 
vrijzinnigheid juist bloeide in de hervormde 
kerk; alleen niet meer in georganiseerd ver-
band.’ 
 
Nieuwe opmars aanstaande? 
Tegenwoordig heet de hervormde kerk de 



  In de Marge, december 2021  
  

14 
 

protestantse kerk en de Vereniging van Vrij-
zinnig Hervormden is omgedoopt tot de Ver-
eniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP), 
maar ze is niet verdwenen. ‘Ze is misschien 
nog wel meer dan ooit een belangenorganisa-
tie, maar dan met heel weinig leden’, vertelt 
Tillema. ‘Maar aan het gedachtengoed ligt 
het niet. Dat blijkt wel uit verkoopsuccessen 
van boeken met titels als ‘Geloven in een 
god die niet bestaat’, ‘Wat doe ik hier in 
godsnaam’ en ‘Liberaal Christendom’; alle-
maal vrijzinnige titels die recent zijn ver-
schenen.’ 
‘Het probleem van de VVH is misschien wel 
dat ze te succesvol was’, denkt Tillema. 
‘Toen ze in 1904 werd opgericht, kon je in 
de kerk maar beter niet zeggen dat je vrijzin-
nig was. De VVH heeft er hard voor gestre-
den, zodat je dat tegenwoordig wel kunt zeg-
gen. Ik ben vrijzinnig, ik ben lid van de kerk 

en dat kan ik zeggen dankzij het werk van de 
VVH!’ 
 
Hoe ziet de toekomst van de VVP eruit? Zal 
ze blijven krimpen en uiteindelijk verdwij-
nen? Of keren die gouden jaren terug? Want 
men heeft het erover dat de protestantse kerk 
steeds orthodoxer wordt. Die geaccepteerde 
plaats van vrijzinnigen kan in het geding ko-
men. En dat merk je vooral in de meer be-
houdende delen van Nederland, zoals hier in 
het Zuid-Hollandse ’s Gravenzande. Dit is de 
Biblebelt, hier zijn de kerken orthodox en die 
orthodoxie wordt ook steeds machtiger. Mis-
schien zorgt dat weer voor een nieuwe ge-
loofsstrijd tussen de twee stromingen.’  
 
(Foto’s bij dit artikel zijn gemaakt tijdens de 
CVJC-bijeenkomsten in 1950 (Vinkeveen en 
Haaksbergen), door Harry Pot en Van Oorschot).  
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Gewogen woorden: Allerhoogste 
Sybren Gerlofsma 
 
Na een oproep om als leden bij te dragen 
aan de inhoud van 'In de marge', heb ik 
toegezegd voortaan bij elk nummer te 
zorgen voor een overweging bij in het 
oog springende woorden uit de (christe-
lijke) religie. Bij deze eerste keer viel 
mijn keuze op het woord 'Allerhoogste'. 
Voordat iemand denkt dat ik wel erg 
hoog inzet, laat ik weten gewoon te heb-
ben gezocht bij de eerste letter van het 
alfabet. Als oud-boekverkoper hecht ik 
nu eenmaal aan alfabetische volgorde. 
 
Een bijzonder woord eigenlijk, dat 'Al-
lerhoogste'. Op school leerden we de op-
klimmende reeks hoge - hogere - hoog-
ste, waarbij de laatste ook wel superla-
tief wordt genoemd. Je zou 'Allerhoogste' 
een hyperlatief kunnen noemen, een 
unieke vorm die onze mensenwereld 
overstijgt. 
 
Naast het Nederlands kent ook het Duits 
woorden met het aangehechte voorvoeg-
sel 'Aller-'.  In het Engels en Frans ma-
ken ze gebruik van een los ervoor ge-
voegd woord: 'Most High' en 'le Très-
Haut'. 
 
Ons woord wordt gebruikt als aandui-
ding voor het/de Allerbelangrijkste in de 
christelijke godsdienst en wordt door 
haar aanhangers vaak God of Heer ge-
noemd. In de Statenvertaling van de bij-
bel (1637) komt het woord ruim 50 keer 
voor, waarvan 43x in het eerste testa-
ment. Latere vertalingen hebben 'Aller-
hoogste' gehandhaafd, hoewel in enkele 
gevallen is gekozen voor omschrijvingen 
als 'God-in-den-hoge', 'de Hoogste', 'de 
Verhevene' en zelfs 'de Bovenste'. De 
aanduiding wordt zowel zelfstandig als 
bijvoeglijk gebruikt, dus als 'de Aller-
hoogste' en als 'de allerhoogste God'. 

De Allerhoogste is nadrukkelijk geen 
naam of kenmerk, maar een omschrij-
ving die voortkomt uit ontzag, uit het 
besef dat we DEZE op geen enkele wijze 
kunnen definiëren. Ook bij de vrijzinni-
gen leeft dit besef: we weten dat elke aan 
de Allerhoogste toegeschreven eigen-
schap een menselijke poging is om te be-
heersen, om vast te leggen en in te kap-
selen in ons beperkte denkkader. 
Omdat veel door mensen geformuleerde 
eigenschappen van 'God' of 'Heer' zijn 
gestold tot vaste dogma's, kiezen vrijzin-
nigen liever voor aanduidingen die op 
voorhand ons begrip te boven gaan, zo-
als de Aanwezige, de Eeuwige, de Ene en 
de Nabije. Daarnaast wordt soms geko-
zen voor omschrijvingen die aangeven 
wat de Allerhoogste nu juist niet is, zoals 
Oneindige, Onkenbare en Onnoembare. 
De aanduiding 'Levensbron' past goed in 
dat rijtje. 
 
Grondwoorden 
De Hebreeuwse grondwoorden voor Al-
lerhoogste, zijn afleidingen van het 
woordje EL, een algemene aanduiding 
voor een godheid (zoals ook Al en Allah). 
In het eerste testament van de bijbel 
wordt EL geïdentificeerd met de (aller-
hoogste) god van Israël. In het oorspron-
kelijk Griekse nieuwe testament is 
huphistos (hoogste) het grondwoord 
voor Allerhoogste. 
 
Tot slot 
Bij wijze van woordgrapje zou ik kunnen 
besluiten met alvast de allerbeste wen-
sen voor het komend jaar mee te geven. 
Het lijkt me beter om het bij dat toewen-
sen toch maar houden op de zegen van 
de Allerhoogste, ook voor 2022. 
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In een droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een 
engel. Ik vroeg: ‘Wat verkoopt u hier?’ 
‘Alles wat u maar wilt’, zei de engel. 
‘Oh’, zei ik, ‘echt waar? 
Ik wil vrede op aarde,  
Geen honger en armoede meer, 
Gezondheid en onderdak, 
Vrijheid en respect voor iedereen.’ 
‘Wacht even’, zei de engel, ‘u begreep me verkeerd. Wij verkopen 
hier geen vruchten, alleen maar de zaden, die u zelf kunt zaaien.’ 
 

(bron: onbekend). 
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ZOMAAR IN WIJHE 
 
Gerrit en ik met de Camper op vakantie in 
Nederland. We zoeken mooie plekjes op, het 
liefst aan het water. Zo kwamen we bij het 
dorpje Wijhe terecht aan de IJssel en vonden 
een perfecte plek met een prachtig verge-
zicht over de IJssel. Gerrit ging water tanken 
en het toilet legen en ik kreeg de opdracht 
onze plek te bewaken. Daar kwamen twee 
dames met een schitterende Camperbus. Ze 
draaiden bijna onze plaats op en wuifden me 
weg, maar bedachten zich gelukkig en kwa-
men toch maar naast onze plek staan. 
 
De dames kwamen uit IJhorst bij Staphorst 
en leken wat droevig. Ze vroegen me of ik 
een glaasje wijn met hen wilde drinken. 
Daar was ik juist aan toe, een geweldig aan-

bod. Ze vertelden dat ze met vrienden en vriendinnen de as van hun overleden 
vriend gingen uitstrooien op zijn geboortegrond achter de dijk. De overleden vriend 
had voor zijn sterven, voor de vrienden een etentje afgesproken bij het nabijgelegen 
restaurant om tot slot het glas te heffen op de vriendschap in het leven. Dat aan de 
bocht aan de IJssel. Daar waar hij in zijn jeugd altijd was gaan vissen. 
 
De dames kwamen ontroerd terug en vertelden de details van het uitstrooien van de 
as. Uit de urn hadden allen een kopje as geschept met daarin bloemzaden o.a. Ver-
geet-me-nietjes vermengt. Een ontroerend gebaar. Zo blijft zijn leven op zijn ge-
boortegrond voortbestaan.  
 
De vriend, een alleen gaande homofiele man, blijft zo doorleven en in de herinnering 
levend. We hebben nog uren met zijn vieren over het leven en alles daaromheen ge-
sproken. Een bijzondere ontmoeting zomaar in Wijhe aan de IJssel. 
 
Piety 
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Gebed bij de herfst  
    
God van de seizoenen, voor 
alles is er een tijd;  
er is een tijd voor sterven 
en een tijd voor opstaan.  
Wij hebben moed nodig om 
veranderingen aan te dur-
ven.  
  
God van de herfst,  
de bomen nemen afscheid 
van hun groen,  
 Ook wij hebben onze mo-
menten van loslaten, met al 
de onzekerheden en risico's 
daaraan verbonden.  
Help ons los te laten als dat 
van ons gevraagd wordt.  
  
God van de gevallen bla-
deren die een kleurrijk pa-
troon vormen op de grond: 
ook ons leven heeft zijn ei-
gen patroon.  
Als wij de ontwikkeling van 
onze groei overzien, laat 
ons daaruit dan lering trek-
ken.  
  
God van mistige herfstda-
gen en heldere november-
nachten, mysterie en won-
der zijn altijd aanwezig in 
ons leven. Telkens weer 
moeten we uw krachtda-
dige aanwezigheid erkennen.  
Dat we daaruit kracht en sterkte 
putten.  
  

Ds. Harrie de Reus  
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Voor het eerst een merel horen zingen. 
Het eerste wilde viooltje gevonden. 

De kastanjes in bloei. 
 

Het eerste speenkruidbloempje gezien. 
De eerste zwaluw waargenomen. 

Voor het eerst gegeten zonder lamp. 
 

Bloeiend Klein Hoefblad gevonden. 
Voor het eerst een koekoek gehoord. 

Het eerste gras gemaaid. 
 

De kersenbomen bloeien. 
De peren in bloei. 

De appels in bloesemtooi. 
 

De eerste aardbeien. 
De aalbessen rijp. 

De kersen rijp. 
 

De haver op het veld rijp. 
De eerste peren. 

De laatste maaltijd zonder lamp. 
 

De eerste appels. 
De eerste druiven. 

Het laatste bad in de open lucht. 
 

Het vertrek van de zwaluwen. 
Het laatste gras gemaaid. 

Voor het eerst de kachel aan. 
 

De eerste rijp. 
De laatste roos. 

De eerste sneeuw gevallen. 
 

Jules Deelder 
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Kom Op Adem!  
Elke werkdag van 10:00-13:00 in de Bovenkerk 
 
Misschien heb je de vlag al eens zien wapperen bij de Bovenkerk. De vlag van Op 
Adem! Als je die tegenkomt, elke werkdag van 10:00-13:00 betekent dat, dat je er te-
recht kan voor een kop koffie, warme chocolademelk of thee. En meer nog: voor een 
gezellig gesprek (met anderen of met een pastor), of een goede vraag die je graag 
even deelt. Of, als je wilt: gebed ontvangen of een kaarsje aansteken, stil worden tus-
sen de eeuwenoude gewelven. Kortom: warmte en een luisterend oor staan voor je 
klaar, élke werkdag.  
 
Elke dag is er een andere Kamper pastor ‘stadspastor van de dag.’  
Op www.op-adem.nl is te vinden wanneer welke van de in totaal twaalf pastores je 
die dag welkom heet. Ook vind je daar meer informatie over dit Boven-kerkelijke 
initiatief. Kom je ook even Op Adem? 
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Even bijpraten met Anneke van der Velde 

 
Als u om wat voor reden dan ook eens een gesprek met mij wilt, of gewoon eens wilt 

bijpraten: neem dan gerust contact met mij op! Dan maken we een afspraak. 
 

Anneke van der Velde; veld5834@planet.nl; 06 52680894/ 038 4525172
 
 

 

http://www.op-adem.nl/
mailto:veld5834@planet.nl

