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Hartverwarmend begin  

van ons nieuwe seizoen 
 

 

De Startzondag was hartverwarmend; met een op-

komst die het aanvankelijk beschikbare aantal zit-

plaatsen overschreed. Veel bekende gezichten en 

ook vele nieuwe. Een goede start is het halve werk. 

De viering was geestverwarmend. Zoveel inzichten in 

het thema: “Vrij”. De aansluitende lunch was maag-

verwarmend. En zo werd een warme zondag afgeslo-

ten. 
 

Ook bij de activiteiten gingen we gelijk goed van 
start. Bert Wallet had maar liefst zeventien be-

zoekers, waarmee de eerste filosofie-sessie zeer 
geslaagd was. Monumentendag kende 73 

nieuwsgierige bezoekers. Dat belooft een ge-
slaagd seizoen te worden. 

  

Victor Michielse                  
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Veel te laat heb ik je liefgekregen 

schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw 

veel te laat heb ik je liefgekregen. 

Binnen was je, ik was buiten 

en ik zocht je als een ziende blinde 

buiten mij, en uitgestort als water 

liep ik van je weg, verloren 

tussen zoveel schoonheid die niet jij is. 

Toen heb je geroepen en geschreeuwd, 

door mijn doofheid ben je heengebroken. 

Oogverblindend ben je opgedaagd 

om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 

Geuren deed je en ik haalde adem, 

nog snak ik naar adem en naar jou. 

Proeven deed ik en sindsdien dorst ik, 

honger ik naar jou. Mij. Lichtgeraakte, 

heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 

lichterlaaie naar je toe, om vrede. 

(Augustines, Ontboezemingen X, 27.) 

De Vrede van Christus 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

wijs Jij ons de goede wegen, 

Wil in de woestijn het manna zijn, 

omgeef Jij ons met jouw zegen. 

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden, 

wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 

nabij ons in donkere tijden. 

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

en geef geloof en vertrouwen; 

Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

Omgeef Jij ons met jouw zegen. 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 

en zet ons op nieuwe wegen. 
Alex van Ligten in ‘Zangen van zoeken en zien’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colofon 

Vereniging van Vrijzinnigen 
Vloeddijk 62 

8261 GD  KAMPEN 
www.vrijzinnigkampen.nl 

 
kerkdienst gemist: 

www.kerkdienstgemist/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: 

Victor Michielse 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com 

06-43835403 
 

Secretaris: 
Henk Pippel 

secr.vvvkampen.nop@gmail.com 
06-27325123 

 
Algemene bestuursleden: 

Bram Carsouw, Piety van den Berg en 
Janny Schuiling. 

 
Wilt u meer weten over de  

activiteiten die wij gedurende het 
seizoen organiseren?  

Vraag dan onze programmabrochure 
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. 
Wij zijn ervan overtuigd dat  

ook u er het een en ander zult  
aantreffen dat uw interesse wekt.  

http://www.vrijzinnigkampen.nl/
mailto:veld5834@planet.nl
mailto:secr.vvvkampen.nop@gmail.com
mailto:secr.vvvkampen.nop@gmail.com
http://www.vrijzinnigkampen.nl/
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Nieuwe spiritualiteit en verbinding 

Door Anneke van der Velde, voorganger Vereniging van 

Vrijzinnigen 

Meestal schrijf ik voor ‘In de Marge’ een wat pasto-

raal getint stukje. Deze keer kies ik voor een wat in-

houdelijker bijdrage. Er is onlangs een rapport ver-

schenen van het Sociaal Cultureel Planbureau over 

Christenen in Nederland1. Dat heeft ook betekenis 

voor onze Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen, 

denk ik. Met dat rapport kunnen we beter duiden 

wat er bij ons gaande is, en hoe we dat ook toekomst 

kunnen geven. 

 

Eerst de ontwikkelingen die in het rapport worden ge-

schetst. Prof.dr. Joep de Hart schetst er vier.  

Ontkerkelijking 

In de eerste plaats de ontkerkelijking die er gaande is in Nederland. Al sinds het jaar 

2000 zeggen elke dag gemiddeld 267 mensen hun kerklidmaatschap op. Het aantal 

kerkgangers daalt momenteel met 37.000 per jaar. En ze vergrijzen: de gemiddelde 

leeftijd van kerkleden neemt jaarlijks toe met 4,5 maand. Driekwart van de Nederlan-

ders geeft te kennen dat de kerken weinig of niet aansluiten bij de eigen visie op de 

zin van het leven; driekwart betwijfelt of de kerken in staat zijn antwoord te geven op 

de belangrijke spirituele vragen van deze tijd; tweederde zegt weinig of geen ver-

trouwen in de kerken of religieuze organisaties te hebben. 

Toenemend aantal christenmigranten 

Een tweede ontwikkeling is de opkomst en groei van migrantenreligies in ons land. 

De toestroom van christenmigranten is groter dan die van moslims. De groep chris-

tenmigranten groeit aanzienlijk sneller dan de groep moslims. Tussen 1996 en 2015 

arriveerde 1,2 miljoen migranten met een christelijk geloof in Nederland. 

 

Groei atheïsme 

Het percentage atheïsten is in de periode tussen 2000 en 2018 gestegen van 16% naar 

 
1 Ik heb voor dit artikel geput uit het tijdschrift ‘Handelingen’, 2019/3 
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29%. Het percentage Nederlanders dat weinig tot geheel geen fiducie zegt te hebben 

in de toekomst van de kerken, nadert inmiddels de 75%. De kloof tussen atheïsten en 

religieus Nederland wordt breder, de breuk met de kerk radicaler. 

Alternatieve spiritualiteit  

Er is nog een vierde ontwikkeling. Dat is het ontstaan van een veelkleurig milieu van 

alternatieve spiritualiteit. Allerlei noties daaruit zijn inmiddels gemeengoed bij veel 

mensen, blijkt uit het rapport. Zoals dat er in elk van ons een echte, authentieke kern 

is te vinden, onbedorven door cultuur, geschiedenis en maatschappij. Dat je moet ver-

trouwen op je innerlijke stem en je je bij beslissingen het best kunt laten leiden door 

je intuïtie. Dat de zin van het leven ligt in jouw innerlijke ervaring en de ontwikke-

ling van jouw individuele vermogens. Dat je religie zelf bijeen moet zoeken in de 

wijsheid van allerlei tradities en ideeën. Het gaat hier om een ‘zoekspiritualiteit’. 

Onze Vereniging 

Tot zover het rapport. Als ik kijk naar wat er gebeurt bij onze Vereniging van Vrij-

zinnigen, dan past dat denk ik in de vierde ontwikkeling. We zijn in de Levensbron 

op zoek naar het geheim van het leven, en we putten uit verschillende wijsheidstradi-

ties. Waarbij we ons bewust zijn dat we zelf staan en ons verbonden weten met  de 

christelijke traditie. Dit wordt ook wel ‘nieuwe spiritualiteit’ genoemd, en in een ver-

gelijking met traditionele religie zo weergegeven:  

 

Religie Nieuwe spiritualiteit 

Andermans gezag centraal (dogma’s) Eigen ervaring centraal 

Gesloten Open voor andere tradities 

Belemmerend Bevrijdend 

Collectief Individueel 

Verticale transcendentie Horizontale transcendentie 
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Een schema simplificeert, 

maar in grote lijnen geeft het 

wel ongeveer weer hoe men-

sen in de Levensbron ‘gelo-

ven’. Wat ons bindt, is ons 

vrije, individuele zoeken… De 

één gelooft daarin meer verti-

caal, de ander meer horizon-

taal.  We zijn ieder op weg op 

onze levensreis, zoeken en 

vinden onze inspiratie, en de-

len die met elkaar. Dat is 

mooi, en steeds meer mensen 

voelen zich daarin ook aange-

sproken. Daarbij is het de uit-

daging, het individuele zoeken 

te verbinden aan gezamenlijk-

heid en omzien naar elkaar. 

Want we willen ook graag een 

gemeenschap zijn. Niet een 

kerk, waar je dooplid dan wel 

belijdend lid bent, maar toch 

wel een Vereniging van men-

sen die de ‘nieuwe spirituali-

teit’ in Kampen gaande houdt. 

Daarvoor is menskracht nodig 

en mensen die zich verbinden 

aan de Vereniging (ook al 

blijven ze ook gewoon lid van hun eigen kerk). Want anders lopen we het risico een 

plek van ‘individuele voorbijgangers’ te worden. Ook mooi, maar juist in de verbin-

ding van een gemeenschap komt zoveel meer mee dat van waarde en betekenis is! 
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‘Bij vrijheid moet ik altijd aan de oorlog denken’

Anneke vroeg ook mij om wat over 

vrijheid te zeggen. Ik kan niet aan 

vrijheid denken zonder de oorlog 

erbij te halen. Vrijheid kun je pas 

echt voelen als je onvrijheid hebt 

gevoeld en meegemaakt. 

 

Ik ben van 1934, dus zongen we als 

kleine jochies vlak voor de inval nog: 

“Hollandse soldaten, die gooien met 

granaten, die schieten met machine-

geweer, die schieten al die rotmoffen 

neer.” Wat een enorme teleurstelling 

toen die barbaren even later vlak bij 

ons huis via de Wipstrikkerallee 

Zwolle binnen marcheerden.  

 

We woonden in een buurt waar veel 

moffen de beste huizen hadden inge-

pikt. Als gereformeerde jongetjes 

werd ons bij “pikken wat je pikken 

kunt” geen strobreed in de weg ge-

legd. Het motto was “dat mag ‘m niet 

hinderen, als de moffen maar minde-

ren”. Geen van de vele anti-moffen 

versjes die ik toen heb geleerd kun je 

met googelen terugvinden. Ze waren 

te hatelijk, denk ik. “In de minne-

maneschijn, bombarderen zij Berlijn 

en dat vinden alle Nederlanders fijn”, 

klinkt niet zo liefdevol. En voor het 

in de praktijk brengen van het slot 

van een liedje “Als ik ze zie, dan 

schrijf ik ze op, dan krijgen zij een 

kale kop, met een hakenkruis erop”, 

zou de regering nu excuses moeten 

aanbieden. 

 

Diepe blijdschap 

Kortom, de afgenomen vrijheid werd 

bij mij en m’n vriendjes omgezet in 

haat en er vervolgens met liedjes uit-

gezongen. Wij snakten inderdaad 

naar “de dag dat de laatste Germaan 

zonder Sieg, zonder Heil naar z’n 

Heimat zou gaan’. Toen op 13 april 

1945 de in Zwolle gelegerde moffen 

deze wens hadden vervuld en de Ca-

nadezen de volgende dag via dezelf-

de Wipstrikkerallee Zwolle binnen 

marcheerden, kwam er zo’n ontzet-

tend diep blijheid- en vrijheidsgevoel 

over dit toen elfjarige jongetje dat ik 

het nu nog volledig kan navoelen. Zo 

heb ik vrijheid nooit meer gevoeld, 

dieper kan niet. 

Helaas wekken de zeer waardevolle 

herdenkingen van nu dat gevoel niet 

op. Daarvoor moet ik terugdenken 

aan toen. Toen zong de hele Zwolse 

schooljeugd op het Grote Kerkplein 

over “Zwolle blij, Zwolle vrij” ...   

 

Terugdenkend lopen de rillingen 

weer over mijn rug: VRIJHEID! 

 

Gerrit Rietberg 

 

 

 

 
(bron: Stadsarchief Kampen) 

 

https://wellmeetagain.nl/cache/mhImages/images.kampen.17280-hoofd-artikel.Picture%201x1000.png
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Vrijheid en  

tolerantie (*) 

Door Sybren Gerlofsma 

 

In onze samenleving zijn best veel 

vrijheden in de grondwet geregeld. Zo 

kennen we vrijheid van meningsui-

ting, van spreken, van vereniging, van 

vergaderen en vrijheid van gods-

dienst. Bij deze laatste zijn we vrij in 

het beleven en vormgeven van onze 

omgang met de Eeuwige, de Onnoem-

bare. Het woorddeel 'vrij' in 'vrijzin-

nig' heeft hier direct mee te maken. 

Vrijzinnig betekent bij ons: vrij zijn 

om met de zinnen - met het verstand - 

religieuze zaken op ieder moment kri-

tisch te heroverwegen. 

 

Vrijheid blijkt niet vanzelfsprekend te 

zijn. Steeds opnieuw wordt ze bedreigd, 

vaak zó sterk dat er sprake is van on-

vrijheid. Zó sterk dat er in de Bijbel 

meer staat over bevrijding dan over vrij-

heid.  

 

Vrijheid beknot 

In elke samenleving, binnen elk ver-

band, bestaat de kans dat mensen aan de 

eigen vrijheid meer ruimte bieden dan 

het meest haalbare voor elk toelaat. 

Vrijheid kan dus door mensen op onge-

wenste wijze worden beknot. 

  

Maar ook in zichzelf blijkt ze te zijn 

begrensd, omdat de vrijheid van de een 

ophoudt waar die van de ander begint. 

Dit heeft geleid tot een 'gulden regel', 

die we al bij Herodotus tegenkomen. 

Zo'n 500 jaar later kreeg deze regel een 

plaats in de Bergrede (Matteüs 7:12).  

In de vertaling van de NBV luidt deze 

‘Behandel anderen steeds zoals je zou 

willen dat ze jullie behandelen’. Het is 

mogelijk dat de tegeltjesversie ‘Al wat 

gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 

een ander niet’ bij enkelen bekender in 

de oren klinkt. 

 

Samenspel 

De mate van vrijheid heeft dus alles te 

maken met de ander. Bij dit samenspel 

tussen mij en de ander worden grenzen 

van de eigen vrijheid afgetast en tegelijk 

afgewogen in welke mate we de ander 

vrijheid van handelen gunnen. We zien 

hier dat vrijheid eveneens te maken 

heeft met tolerantie. Het Latijnse 'tole-

rantia' betekent zoiets als 'het geduldig 

verdragen'. 

 

In de Tien Geboden, volgens mij de 'tien 

regels voor een leven in vrijheid', wordt 

duidelijk om welke elementaire zaken 

het bij vrijheid gaat. Daarnaast bieden 

ze naar mijn mening een verbinding bij 

wijze van antwoord op de tweeslachtig-

heid binnen het christelijke vrijheidsbe-

grip met aan de ene kant 'ruimte van de 

christelijke vrijheid' en anderzijds de 

zogenoemde 'vrijheid in gebondenheid'. 

De Tien Geboden staan daarom terecht 

op het programma. Ze vormen geen te-

genstelling tot, maar juist een verhelde-

rende uitwerking van wat we onder vrij-

heid kunnen verstaan. 

 

Mijn wens is dat we ook het komend 

seizoen in deze vrijheid samen mogen 

en kunnen blijven zoeken naar nieuwe 

inzichten, zonder deze in beton te willen 

gieten of te willen bevriezen tot de enig 

mogelijke waarheid. 

 

* Dit artikel is een bewerking van mijn 

bijdrage aan de startzondag op 8 sep-

tember jl. 
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Filosofisch Café Vrijzinnig Kampen: VRIJHEID 

 
Door Bart Wallet 

 

Vrijheid. Er is nauwelijks een an-

der begrip denkbaar dat zozeer ons 

leven en onze drang typeert, dan 

het woord vrijheid. Op internet le-

veren de woorden ‘vrijheid’ en 

‘vrij’ samen zo’n 133 miljoen hits 

op. En tja, toch maar even gekeken 

bij de woorden ‘liefde’ en ‘lief’, en 

waarachtig, die winnen het, zoals 

altijd - in dit geval zelfs stevig - met 

zo’n 163 miljoen hits. Het is bijna 

metaforisch dat als de liefde wint, 

de vrijheid in het gedrang komt.  

 

Toen ik begon na te denken over dit 

onderwerp overviel mij een gevoel 

wat te vergelijken is met de opdracht 

om het Louvre in één dag te bekijken. 

Dan kom je prachtige kunstwerken 

tegen. Je wilt ze beter bekijken, de 

schoonheid op je in laten werken, 

ondergaan in de stemming die het 

oproept. Maar er is geen tijd voor. Zo 

was het ook met het nadenken over 

wat filosofen over vrijheid geschre-

ven hebben. Elke filosoof was het 

waard om ruimschoots aandacht te 

krijgen. Vaak was er de herkenning, 

de herkenning van de worsteling om 

het wezen van ons bestaan in woor-

den uit te drukken. Ik heb een keuze 

moeten maken uit de lange reeks van 

filosofen die hun zegje gedaan heb-

ben over het vrijheidsbegrip. De keu-

ze is min of meer willekeurig, want 

elke doordenking van elke filosoof 

over vrijheid is het waard om over na 

te denken, zoals elk kunstvoorwerp in 

het Louvre het waard is aandachtig te 

beschouwen. Ik heb voor de vier 

avonden die we met elkaar hebben 

gekozen voor Immanuel Kant, John 

Mill, Friedrich Nietzsche en Jean-

Paul Sartre.  

 

Ze komen uit twee verschillende ma-

nieren van filosoferen, John Mill uit 

de Angelsaksische of Analytische 

filosofie en de drie anderen uit de 

Continentale filosofie. De namen 

zeggen het al: De Angelsaksische 

filosofen komen uit de Engels spre-

kende landen en de Continentale filo-

sofen voornamelijk uit Duitsland en 

Frankrijk. De Angelsaksische of 

Analytische manier van filosoferen is 

een exacte, wetenschappelijke manier 

om met heldere en logische argumen-

ten begrippen en vraagstukken te be-

schrijven. De Continentale manier 

van filosoferen is meer gericht op de 

mens in het algemeen. Die filosofen 

richten zich meer op actuele en poli-

tieke onderwerpen, het menselijk be-

staan en de zin en betekenis van het 

leven. De structuren die bij de Angel-

saksische filosofen gemeengoed zijn 

missen we deels bij de Continentale 

filosofen. Je kunt bijvoorbeeld niet 

zeggen dat Nietzsche, Sartre of Mi-

chel de Montaigne er een gestructu-

reerde filosofie op na hielden. Ze 

schreven over van alles en nog wat. 

Dat maakt die filosofie, omdat we 

onszelf daar als mens in herkennen, 

ook voor niet ingewijden interessant.  

 

In onze moderne samenleving hebben 

we de vrijheid verbonden aan onze 

primaire behoeften en aan de grond
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rechten van de mens. Artikel 1 van de 

Universele Verklaring van de Rech-

ten van de Mens neemt als funda-

menteel uitgangspunt dat alle mensen 

vrij zijn geboren en gelijk zijn in 

rechten en waardigheid. Ongetwijfeld 

hebben zij hun oor te luisteren gelegd 

bij de Verklaring die tijdens de Fran-

se Revolutie opgesteld was en waar 

in bijna dezelfde bewoordingen het 

onvervreemdbare recht op vrijheid 

was vastgelegd. 

Dat uitgangspunt van vrijheid had 

echter al een langere geschiedenis. 

 

In de Engelse Magna Carta van 1215 

wordt al uitgegaan van de vrijheid 

voor de burger. De burger mag niet 

worden belemmerd om te gaan en te 

staan waar hij wil. En uiteraard komt 

de kerk in dit document om het hoek-

je kijken: De kerk moet vrij zijn en 

haar rechten mogen niet worden ge-

schonden. In onze geschiedenis ken-

nen wij het Plakkaat van Verlatinghe 

uit 1581, waarin Philips II werd afge-

zet als heerser. Deze akte kan be-

schouwd worden als het uitroepen 

van vrijheid en onafhankelijkheid. 

Dit Plakkaat stond in 1776 model 

voor Thomas Jefferson bij het opstel-

len van de onafhankelijkheidsverkla-

ring van de Verenigde Staten.  

 

Hoewel de Rechten van de Mens met 

de daarbij behorende vrijheid op ve-

lerlei gebieden gepresenteerd worden 

als een Universele Verklaring, is het 

niet zo dat alle landen deze Verkla-

ring hebben getekend. Een aantal is-

lamitische staten weigerde deze Ver-

klaring te onderschrijven. Heden ten 

dage gaan er binnen die kringen, 

voornamelijk vanuit de Organisatie 

van de Islamitische Conferentie 

(OIC), die 57 islamitische landen ver-

tegenwoordigt, stemmen op om de 

universele mensenrechten op de 

schop te nemen. De universele gel-

digheid wordt bestreden met het ar-

gument dat het om een seculier con-

cept gaat van joods-christelijke origi-

ne, dat op gespannen voet staat met 

de eigen islamitische traditie. Kort 

gezegd: de sharia, die de perfectie 

Gods is, gaat boven westerse culturen 

en ideeën, die niets anders zijn dan 

mensenwerk. Paul Cliteur noemt die 

onvoorwaardelijke geloofsgehoor-

zaamheid de goddelijke bevelsthe-

orie.  

 

Als we het over vrijheid hebben, be-

geven we ons op het grensvlak van 

psychologie en filosofie. Die gebie-

den hebben vaak overlappingen.  

Wanneer zijn wij als mens vrij? Zijn 

wij ooit vrij? Kunnen wij ooit vrij 

zijn? Om daar een antwoord op te 

kunnen geven zouden we het begrip 

vrijheid moet opsplitsen in vier soor-

ten van vrijheid.  

 

1. De fysieke vrijheid: Het is de vrij-

heid die je hebt om te gaan en staan 

waar je wilt. Het is de vrijheid om te 

doen en te laten wat je wilt. Het is 

een materiële en financiële vrijheid. 

Je wordt niet belemmerd door het 

gebrek aan middelen om dat te berei-
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ken. Die vrijheid is ook niet dat je 

doet wat je wilt, maar daar je KUNT 

doen wat je wilt. Die vrijheid heeft 

grote keuzemogelijkheden.  

 

2. De emotionele vrijheid: Het is de 

vrijheid dat je je gevoelens kunt ui-

ten, dat je contact kunt aangaan met 

wie je wilt, dat je er een eigen me-

ning op na kunt houden zonder dat je 

je daarbij bedreigd voelt door de me-

ning van anderen. Die vrijheid houdt 

ook keuzevrijheid in: je kunt er ook 

voor kiezen om een rijk innerlijk le-

ven te hebben en er geen behoefte 

aan te hebben om dat te delen.  

 

3. De mentale vrijheid: Het is de vrij-

heid van de gedachtekracht. Het na-

denken over je eigen denken. Sta ik 

wel vrij in het leven? Kunnen mijn 

handelingen en overtuigingen de 

toets der innerlijke kritiek wel door-

staan? Het is de vrijheid van gedach-

ten te veranderen, misvattingen te 

erkennen en het eigen functioneren 

kritisch onder de loep te nemen.  

 

4. De spirituele vrijheid: Het is de 

vrijheid om je leven in te richten naar 

wat je waardevol en zinvol vindt. De 

vrijheid om je leven zodanig beteke-

nis te geven dat je aan het eind van je 

leven blij bent met het leven dat je 

geleid hebt. Het meest gegeven ant-

woord op de vraag aan oude mensen 

waar ze spijt van hebben is: Dat ik 

niet gedaan heb wat ik had willen 

doen.  

 

Wat betekent dit nu in zijn onderlinge 

verbanden? Dat een mens tegelijker-

tijd vrij kan zijn en gebonden. Er zit-

ten miljoenen mensen in de gevange-

nis vanwege hun geloof of overtui-

gingen. Zij zijn fysiek niet vrij, maar 

zij zijn wel spiritueel vrij. Dat een 

mens kan denken vrij te zijn, maar 

toch vast zitten in patronen. Dat in-

stanties buiten jezelf voor een be-

langrijk deel bepalen hoe jij je leven 

inricht: de familie, de kerk, geestelij-

ke leiders, goeroes, tradities en onge-

schreven regels. Wat zijn mijn drijf-

veren? Waarom doe ik wat ik doe? 

Wil ik diep van binnen eigenlijk een 

ander leven? Inderdaad, vrijheid is 

niet vanzelfsprekend.  

 

Tijdens de eerste avond behandelden 

we het gedachtegoed van Immanuel 

Kant (1724-1804). De eerste van de 

vier filosofen die met hun filosofi-

sche vragen de avonden zullen vul-

len. De vragen die tijdens deze avond 

werden besproken: 

 

1 Zijn wij in onze vrijheid gebonden 

aan morele wetten? 

1 Kunnen wij wel autonoom leven? 

2 Begrenst de cultuur waarin wij le-

ven onze vrijheid? 

3 Hebben dieren rechten, zijn er 

grenzen en waar liggen die 

dan?  

4 Moeten wij dwingend mensenrech-

ten opleggen aan andere cultu-

ren en volkeren?  
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THUIS IN DE KOSMOS. EVOLUTIE ALS BRON VAN ZINGEVING 

een lezing door Taede Smedes bij de Vrijzinnige gemeente in Hattem 

 

 
 

Dr. Taede A. Smedes is godsdienstfilo-

soof en theoloog. Hij heeft gewerkt aan 

de universiteiten van Nijmegen, Leuven 

(België), Leiden en Groningen en is ge-

specialiseerd in discussies op het gebied 

van de verhouding van theologie/ geloof 

en natuurwetenschap en van theïsme en 

religieuze vormen van atheïsme. Sinds 

2015 werkt hij als freelance onderzoeker 

en publicist. Hij houdt lezingen en ook 

treedt hij regelmatig op als gesprekslei-

der. Hij schreef verschillende boeken. 

Zijn meest recente boek is Thuis in de 

kosmos: Het Epos van Evolutie en de 

vraag naar de zin van ons be-

staan. (2018) 

Het Epos van Evolutie is het weten-

schappelijke verhaal over de evolutie van 

het leven op aarde en hoe die samenhangt 

met de evolutie van het heelal. Dit epos 

is ook een zingevend verhaal. Een ver-

haal dat religieus, verbindend werkt. Ie-

der van ons, als individu en als soort, is 

ingebed in dat evolutionaire proces dat 

ons overstijgt en dat onze bestaansbron 

is. We zijn op een intieme manier ver-

bonden met de rest van het leven op aar-

de. En dat leven op aarde is weer intiem 

verbonden met de evolutie van het uni-

versum als geheel. Dat kan, voor wie 

daar vatbaar voor is, een bron zijn van 

religieuze gevoelens van ontzag, ver-

wondering en eerbied. En dat schept 

ruimte voor ontmoeting met het sacrale. 

Smedes stelt dat de mens in het epos een 

speciale plaats inneemt als het organisme 

waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is 

gekomen. Een indringend essay dat, ge-

inspireerd door wetenschappelijke, filo-

sofische en religieuze inzichten, een ra-

dicaal andere manier voorstelt om naar 

mens en wereld te kijken die tegemoet 

komt aan hedendaagse existentiële en 

ethische vragen. 

Datum: dinsdag 15 oktober 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats De Marke te Hattem 

Entree € 7,50 

  

http://tasmedes.nl/books/
http://nl.aup.nl/books/9789462987081-thuis-in-de-kosmos.html
http://nl.aup.nl/books/9789462987081-thuis-in-de-kosmos.html
http://nl.aup.nl/books/9789462987081-thuis-in-de-kosmos.html
http://nl.aup.nl/books/9789462987081-thuis-in-de-kosmos.html
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Zandverhalen in Elburg 
 

 
 

Na de culturele tour in Ruurlo vorig 

jaar, bleven we dit jaar wat dichter bij 

onze roots. Religie. Op 21 juni 2019 

hadden we weer ons jaarlijkse uitje. 

 

Het organisatiecomité had het doel snel 

gevonden. Het werd de Bijbel in zand-

vorm. Bovendien erg dicht bij huis: El-

burg. In twee grote hallen zijn scènes uit 

de Bijbel uitgebeeld door ‘beeldhou-

wers’. Met 24 deelnemers togen we via 

een door Henk van Marle bedachte route 

in eigen auto’s naar Elburg. 

 

Om elf uur waren we allemaal aan boord 

voor een rondvaart over een gedeelte van 

het Veluwemeer, de randmeren. Met een 

kopje koffie genoten we van de activitei-

ten langs de oever. Om twaalf uur meer-

den we weer aan in Elburg, waar ons een 

heerlijke lunch werd aangeboden in de 

‘Zandhallen’. Vervolgens kon iedereen in 

eigen tempo de tentoonstelling bezichti-

gen. Het was een hele belevenis. 

 

 
 

Als besluit van ons dagje uit gingen we 

nog even op het terras van ‘At Sea’, waar 

we onder het genot van een drankje de 

dag evalueerden. Iedereen werd vervol-

gens weer naar huis gebracht na een ge-

zellig dagje uit.  

 

Rijders bedankt voor jullie medewerking. 

 

Victor Michielse
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Koffie in de polder 

 

Door Henk Pippel 

 

 
 

 

Op maandagochtend 23 september was er weer “koffie in de polder”. Een gezel-

lig samenzijn van leden in ’t Voorhuys te Emmeloord, onder het genot van een 

kopje koffie, thee en wat lekkers. 

 

Nadat Anneke een viertal mooie herfstgedichten had voorgelezen, vertelde mevrouw 

Mulder-Ydens dat ze ook een gedicht bij zich had. Een gedicht dat indertijd door een 

broer van haar opa was geschreven. Een zekere meester Ydens. 

 

Haar opa was in de tweede helft van de 19e eeuw geboren, dus het gedicht zal van 

eind 19e begin 20e  dateren. Zij wilde het graag voorlezen. Het mooie gedicht werd 

goed ontvangen en het idee werd geopperd om het op te nemen in “in de Marge”, zo-

dat het gedicht ook onder de aandacht van andere leden en belangstellenden gebracht 

kon worden. Mevrouw Mulder-Ydens vond het goed, zodat haar getypte versie om-

gezet kon worden naar een digitale versie. 
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“De zanger, 

 

Hij ging die avond vroeg op pad, 

Want hij moest zingen in de stad. 

Het was in een kerk, maar hij wist niet 

waar, 

Hij dacht: ik vraag het de koster maar. 

Maar de koster zei: U bent abuis, 

Dat lied van U hoort hier niet thuis. 

Hier doet de dominee het werk, 

Want hier zingt de hervormde kerk. 

De zanger ging maar weer op pad, 

Want er zijn meer kerken in de stad. 

Hoor: klokgelui, het maakt hem sterk. 

Loopt U maar door, zei de pastoor, 

Hier zingt altijd ons eigen koor. 

Uw lied is niet voor dit publiek, 

Want deze kerk is katholiek. 

Elke kerk heeft zo zijn eigen klank en 

kleur, 

En zijn plaats in de moderne tijd. 

Elke kerk heeft zo zijn eigen kerke-

deur, 

Met zijn uitzicht, op de eeuwigheid. 

De zanger liet geen zucht, geen traan, 

Maar er moest een andere kerk bestaan. 

Doch het adres wist hij niet meer, 

En ook geen richting en geen leer. 

Hij denkt: och kom ik loop maar door, 

Ik kom vanzelf wel waar ik hoor. 

Het kerkvolk sprak: U loopt verkeerd, 

Want deze kerk is gereformeerd. 

Wel zeven kerken ging hij langs, 

Maar nergens gaf men hem een kans. 

Toen dacht hij: maar dat hindert niet, 

Ik, Pak mijn gitaar en zing mijn lied. 

Hij zong: de huizen liepen leeg, 

En uit elke straat, uit elke steeg, 

Liep ’t volk te hoop, op het grote plein, 

En elk zong mee met het refrein. 

Want al heeft elke kerk zijn eigen deur, 

En zijn eigen plaats in elke streek, 

Zing vandaag tezaam een lied van lief-

de, 

Voor de zondag en de hele week. 

Veel stromen storten zich in de oceaan, 

En niet een vraagt de ander, waar kom 

jij vandaan. 

Wilt gij wat groots doen, wilt gij wat 

groots, 

Leer dan tezamen gaan, allen tezamen 

gaan” 

  



  In de Marge, oktober 2019  

  

15 
 

Fier het leven 
 

Door Doety Visser 

 

Toen ik het verzoekje van Anneke 

kreeg om mee te willen denken over 

het thema ‘Vrijheid’, had ik twee ge-

dichten: ‘Recht op vrije meningsui-

ting’ en ‘Fier het leven’. Beide spre-

ken mij erg aan.  

 

Mijn eerste ingeving was om Recht op 

vrije meningsuiting te delen. Onze oud-

ste dochter Carla was bij mij en las 

beide gedichten. Haar spontane reactie 

was: ‘Waarom doe je dat andere ge-

dicht niet?’ dit naar aanleiding van on-

ze gesprekken. 

 

Anneke vroeg me om er bij te zeggen 

wat het met me doet op dit moment in 

mijn leven. Omdat vrijheid zo vanzelf-

sprekend is voor ons, maar ik mij niet 

altijd vrij voel. Misschien te laf? Te 

bang? Geen keuzes kunnen maken? 

Daarover hebben we het niet zoveel. 

Het staat natuurlijk niet in verhouding 

tot wat er met vrijheid in de wereld aan 

de hand is. Toch denk ik dat vrijheid in 

jezelf voelen en toelaten een begin kan 

zijn. Zoals in mijn kindertijd: geboren 

in 1945, net na de oorlog. We hadden 

niet veel. Ik groeide op in vrijheid. Zo 

voelde dat toen. Mijn ouders hadden 

net de oorlog meegemaakt. De 5 mei 

vieringen liepen we mee in de optocht. 

Wat een feest. Er werd veel gezongen 

en gedanst. Iedereen was tot alles toe in 

staat om van niets iets te maken. Dat 

besef ik nu veel meer. Gesproken werd 

er minder en dat besef komt ook later. 

Over je gevoelens sprak je niet en je 

ging vanzelfsprekend twee keer mee 

naar de kerk. Later leerde ik Johan 

kennen en ook bij hen thuis was er 

weinig plaats voor meningsuiting. Dat 

heeft uiteindelijk geresulteerd in onze 

keuze voor de Vrijzinnigen. Hier zijn 

we heel warm ontvangen en opgeno-

men. Deze warmte en belangstelling 

hebben we ook zo gevoeld tijdens de 

ziekte en na het overlijden van Johan. 

Tot op de dag van vandaag. Bijzonder. 

Hiervoor ben ik heel dankbaar! 

 

Geboortedag 

Zaterdag 31 augustus, de geboortedag 

van Johan, hebben we de as verstrooi-

ing als familie/gezin gedaan. Wij von-

den het een mooie gelegenheid om dit 

in Harlingen op de pier in de Wadden-

zee te doen. Hier zijn we opgegroeid en 

er liggen dierbare momenten met 

mooie herinneringen. 

 

De as dreef weg met de bloemen. Een 

klein hoopje as bleef liggen met één 

bloemetje, wachtend op de vloed. Jo-

han is vrij.  

 

Onze keuze bij de vrijzinnigen geeft 

mij lucht en in gesprekken heb ik niet 

steeds meer het gevoel anderen te 

kwetsen. Ik weet dat dit mijn persoon-

lijke beleving is en dat het voor ande-

ren, waaronder mijn broers en zussen, 

heel anders kan zijn.  
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Voor mij spreekt dit gedicht hoe ik 

graag zou willen zijn. Laat de vrijheid 

toe in jezelf zodat je anderen kunt in-

spireren.  

 

 

 

 

 

 

 

‘Vrijheid’ 

 
Ik wil vrijheid voelen 

In mijn hele lijf 

Niet leven als een standbeeld 

Niet staan alleen maar stijf 

 

Ik wil schreeuwen en zingen 

Naar de lucht en naar de zee 

En genieten van het alles 

Dans je met me mee? 

 

Ik wil mensen verbazen 

En spelen met iedereen 

Ik wil alles echt meemaken 

En kijken onder elke steen 

 

Niemand kan mij stoppen 

Ik haal er alles uit 

Eten, drinken, lachen, zingen 

Ik lach, ik huil, ik fluit. 

 

Mijn glimlach en mijn tranen 

Alles voelen en meemaken 

God, wat is dit heerlijk, 

Schreeuw het leven van de daken! 


