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Redactie 

Het Septembernummer 2022 van Vrijzinnigen Oost Twente en 

Vrijzinnigen Aan de Regge staat onder redactie van Jeanne Traas en 

Anki Veltien.  

 

Wij willen graag uw medewerking in de vorm van een reactie, een 

verslag van een activiteit, verhaal, gedicht o.i.d.  Het adres is:  

 

Anki Veltien-Witteveen 

Hofsteestraat 16 

7447 HT Hellendoorn, tel: 0548 655580 

Email: anki_veltien@hotmail.com 

 

De redactie behoudt zich het recht voor om zo nodig wijzigingen of 

correcties in de tekst aan te brengen. 

 

 

Van de bestuurstafel 

Zomertijd, vakantietijd. Vaak een rustige tijd, omdat allerlei 

activiteiten stilvallen. Rust was er niet overal, onder andere 

gesymboliseerd door omgekeerde vlaggen. Ook corona lijkt even 

afstand te houden, maar blijft naar het zich laat aanzien een 

gegeven om rekening mee te houden. Dit najaar hopen we na 2 jaar 

van onderbreking de activiteiten door te kunnen laten gaan zoals 

gepland. Mocht een bijeenkomst niet doorgaan dan zullen we ons 

inspannen om iedereen tijdig te informeren via mail, telefoon of 

Whatsapp. 

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we het uitvoerig 

gehad over de toekomst van Oost-Twente en Aan de Regge. 

Geen nieuw onderwerp. De nauwe samenwerking tussen Aan de 

Regge en Oost-Twente is een gevolg van eerdere gesprekken over 

een invulling van de komende tijd. 

Het is duidelijk dat enkele bestuursleden, waaronder voorzitter, 

secretaris en penningmeester de komende tijd, in 2023 en 2024, 

niet meer herkiesbaar zijn. 

Dat heeft dus consequenties voor zowel Aan de Regge als Oost-

Twente. 
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Dit is de reden waarom het bestuur voor beide verenigingen een 

extra ledenvergadering heeft gepland. 

Voor Aan de Regge op zondag 2 oktober om 11.30 uur, dit is 

aansluitend op de viering. 

De ledenvergadering voor Oost-Twente vindt plaats op vrijdag 7 

oktober om 14.30 uur in het Kulturhus. 

In de loop van september ontvangen de leden een praatpapier met 

verdere toelichting en gesprekspunten. 

Menno Keizer 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan 

de Regge worden gehouden in de 

Henricuskapel (HK) in 

Verzorgingscentrum De Parkstede, te 

Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij 

anders vermeld. De ingang van de kapel 

is aan de Oosterhofweg bij de 

huisnummers 48-152. 

 

Activiteiten/bijeenkomsten van 

Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het 

Johanneskerk/Kulturhus (JK) 

Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede 
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Bijeenkomsten Oost-Twente en Aan de Regge 4 september 

t/m 31 december 2022. 

 

 

Datum Tijd en 

Locatie 

Soort bijeenkomst Spreker Muziek 

4-9 10.30 

Twekkelo 

Wandeling bij 

theehuis ‘t Oorbeck 

  

11-9 10.00HK Kapeltreffen Harm 

Knoop 

 

     

2-10 10.00HK Viering Marianne 

Visch                   

P Jan 

Lammers                                              

  Aansluitend 11.30 u 

ledenvergadering 

AdR 

  

     

7-10 14.30 

Kulturhus 

Ledenvergadering 

Oost-Twente 

  

23-10 11.00HK Najaarslezing Hans 

Legrand 

 

     

13-11 10.00HK Gedachteniszondag 

AdR+OTw                

Nicoline 

Swen                     

P Jan 

Lammers 

     

11-12 

(zo) 

14.30 JK Adventsbijeenkomst 

AdR+OTw                 

Nicoline 

Swen                                        

 

25-12 10.00 JK Kerstviering             Nicoline 

Swen                    

O Martin 

Koning                                                                                                                                                           
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Spirituele wandeling zondag 4 september 10.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als start van het nieuwe seizoen is er op zondag 4 september een 

Spirituele wandeling. We starten om 10.30 uur vanaf de 

parkeerplaats bij “Theetuin Op ’t Oorbeck”, Gerinkhoek 31 in 

Twekkelo. Nicoline Swen begeleidt de wandeling. 

Het thema is: “De aarde zit boordevol hemel” (gedicht van  

E.Browning). Rond 11.30 zijn we terug bij de Theetuin. Dan kunnen 

degenen, die niet meewandelen aanschuiven en ook genieten van een  

kopje koffie/thee. 

 

Opgave uiterlijk 29 augustus bij  

• Ellie Moonen eam.moonen@kpnmail.nl / 074-2500746 

of  

• Menno Keizer secr.aanderegge@gmail.com / 06-14034460 

 

Brandend braambos 

De aarde zit boordevol hemel 

en elke struik, hoe gewoon ook, 

staat in lichterlaaie van God. 

Maar enkel hij die het ziet 

doet zijn schoenen uit. 

De rest zit er omheen 

en plukt bramen. 

 

mailto:eam.moonen@kpnmail.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
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Najaarslezing 

 

Deze wordt gehouden op zondag 23 oktober om 

11.00 uur in de Henricuskapel. 

Hans Legrand zal in het kader van zijn 

promotieonderzoek een lezing houden over de 

‘Theologie van de religieuze zoeker’ 

Twee vragen/uitgangspunten staan centraal: 

• ‘Hoe kom/je tot een eigentijdse ethiek?’ 

en 

• ‘Hoe kom je tot een vrijzinnige religieuze 

levensbeschouwing/levenshouding?’ 

 

 

 

Thema Najaar 2022  

 

“Denken en schrijven over onze eigen 

biografie” 

 

Het thema Biografie = schrijven over de 

levensloop, is een rijke bron om uit te putten. 

Zeker als je een dagje ouder wordt, heb je veel 

ervaring opgebouwd. “Wie vele jaren leeft heeft 

veel te vertellen”. Zou U iets kunnen/willen 

vertellen over een moment uit uw leven waarop U 

opeens wist: “Zó wil ik het vanaf nu gaan doen, 

want zó ben ik!” Het gaat dus over een moment waarop U heel 

duidelijk werd geconfronteerd met Uw eigen, unieke individualiteit. 

Tegenover “de anderen”. Wie durft de uitdaging aan?  

 

Velen van u zijn weer aan de slag gegaan met dit thema en wij konden 

mede daardoor weer een gevarieerd ledenblad samenstellen voor dit 

laatste kwartaal van 2022.  

Dank,  

Jeanne Traas en Anki Veltien 

 

 

 



 

8 
 

Biografie 

Rond de langste dag 

liep ik met een paar 

mensen bij kasteel 

Slangenburg, in 

Doetinchem. Bijna 

verscholen tussen het 

gras ligt daar een 

labyrint aan de voet 

van het kerkje. En 

terwijl we op het bankje 

ernaast theedronken 

en zaten te kletsen, 

liepen we één voor één 

naar het middelpunt 

van het labyrint en 

weer terug. Het is 

wonderlijk wat zo'n 

labyrint met je kan doen. Wat ik mij dit keer weer eens realiseerde 

was dat de weg naar binnen niet de vorm heeft van een slakkenhuis, 

maar dan weer dicht langs de kern en even later veel verder daarvan 

af naar binnen slingert en weer terug. Dat herken ik uit mijn eigen 

leven. In juni had ik een overvolle agenda en op een morgen zat ik 

om 5 uur achter mijn bureau om af te maken waar eerder geen 

gelegenheid voor was. Het lukte allemaal op tijd, gelukkig wel, maar 

het was meer transpiratie dan inspiratie. Op andere momenten, als 

er voldoende ruimte in mijn agenda is om bijvoorbeeld even te 

wandelen, komen de ideeën en woorden bijna vanzelf. Voor mij is 

buiten zijn en lopen zo belangrijk om bij mijzelf te blijven (of te 

komen). En hoewel mijn werk veelal draait om àndere mensen, lukt 

dàt pas goed als ik daarbij dicht bij mijzelf ben. En soms lukt het dan 

zelfs om 'piketpaaltjes te slaan'. Zo heb ik jaren geleden besloten op 

zondagmorgen geen toga te willen dragen. Ook niet bij gastbeurten 

op plaatsen waar dat wèl de gewoonte is. Voor mij is dat een heel 

wezenlijk punt. Waarom? Anders dan in sommige andere kerken 

gebruikelijk is, heb ik geen preek of verkondiging. Want ik heb noch 
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de wijsheid, noch de waarheid in pacht. In een overdenking neem ik 

de toehoorders mee in mijn gedachtegang. En natuurlijk heb ik 

bepaalde kennis over o.m. exegese en geschiedenis en hoop ik dat 

mijn verhaal mensen iets geeft. Maar niet omdat ik zou weten hoe 

G*d(?) het bedoeld heeft. Kortom, mijn verhaal is misschien wel 

nergens zo persoonlijk als juist tijdens een viering. Het idee van een 

toga waarbij de persoon terugtreedt en het ambt 'spreekt', past daar 

voor mij niet bij. Het moment dat ik deze beslissing nam, weet ik nog 

goed. Een 'gewone' dag, niets bijzonders, en toch plotseling een diep 

weten: 'Zo wil ik het en niet anders!'  

Nicoline Swen-Fischer 

 

 

 

Een warm bad  

 

“Mijn eerste warme 

herinneringen na een 

moeizame en langdurige 

schooltijd was het moment 

waarop ik mijn eerste 

stappen zette in het 

afdelingskeukentje van het 

K.J.Z. (Koningin Juliana 

Ziekenhuis) in Hengelo. 

De sfeer en de 

samenwerking voelde als 

een warm bad. Ik zou de verpleging nooit meer verlaten: ik haalde 

mijn A-diploma en zou na mijn huwelijk werkzaam blijven in de 

wijkverpleging. 

  

Nu ik ouder ben, waardeer ik mijn schoolopleiding vooral door mijn 

interesse in de Nederlandse letterkunde, gedichten en boeken. Deze 

kunnen mij boeien en geven inhoud aan de oude dag.” 

Dini van Bemmel 
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Aan tafel voor Brood en Wijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik neem U mee naar Scheveningen, waar ik een deel van mijn jonge 

jaren heb gewoond. 

 

In het Westbroekpark aldaar, waar iedere zomer een 

rozententoonstelling wordt gehouden, staat een prachtig kunstwerk, 

gemaakt door Berry Holslag. (Haags kunstenares, 1947). Het heet: 

“Het gesprek”. Een man en een vrouw aan tafel, die met elkaar 

praten. Je kunt gewoon niet om dat beeld heen. 

 

Dat beeld fascineert me, het ontroert me zelfs. Voor mij is en blijft 

het essentieel dat mensen met elkaar blijven práten. Maar hoe speelt 

het dan een rol in mijn biografie? 

    

Daarvoor ga ik eerst even terug naar de tijd dat ik, 15 jaar oud, op 

catechisatie ging bij een hele serieuze dominee. Dat hoorde bij onze 

opvoeding, op catechisatie leerde je immers wat over het Christelijk 

Geloof. Op een van die bijeenkomsten, die viel in de Lijdenstijd, 

probeerde de dominee ons de betekenis uit te leggen van het Laatste 

Avondmaal. Helaas werd ik niks wijzer van die uitleg. Ik was kennelijk 
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nog niet rijp voor de Heidelbergse Catechismus! Toen ik thuiskwam, 

zei ik tegen mijn vader: “Ik wil eigenlijk niet meer naar catechisatie”. 

Mijn vader, liefhebbend, én vrijzinnig van instelling, gaf toen het in 

mijn ogen wijze antwoord: “Dat is goed, maar dan schrijf je een 

keurige brief naar de dominee, om hem te vertellen van je keuze”. Ik 

ben hem nog altijd dankbaar voor die reactie. En ik schreef de brief, 

die ik na goedkeuring door mijn vader verzonden heb. Het was alsof 

ik de volgende boodschap meekreeg: “Ga eerst maar eens een potje 

léven. Volg je nieuwsgierigheid, ga leren en studeren, en dan zul je 

zeker wel iets vinden waar je voor wilt kiezen”. 

 

Later ben ik heel nieuwsgierig geworden naar de verhalen die door 

alle godsdiensten van de wereld verteld worden. En die ons iets leren 

over ons leven samen op deze planeet. Tenslotte kon ik er in mijn 

beroep veel gebruik van maken. “Hoe houden we dit bestaan op 

deze wereld een beetje menselijk?” werd volgens mij wel de 

belangrijkste vraag. 

 

Op zekere dag zocht ik een voorbeeld, want ik moest een dienst 

voorbereiden, en ik stuitte op een prachtig verhaaltje-van-alledag, 

dat mij opeens meer verduidelijkte rond het evangeliegedeelte over 

het Laatste Avondmaal. 

 

“In de Rue Jacob, in Parijs, is een bakkerswinkel waar veel mensen 

hun brood kopen. De eigenaar is een goede bakker, maar het is niet 

daarom dat de mensen uit die wijk daar graag hun brood kopen. Ze 

worden vooral aangetrokken door de oude vader van de bakker, die 

meestal meehelpt om brood te verkopen. De vader van de bakker is 

een grapjas. 

 

Sommige mensen zeggen: “Hij is niet goed wijs! “ 

Maar anderen zeggen: “Hij is wijs!” 

Enkele mensen zeggen zelfs: “Hij is een profeet! “ 

 

En als ze het tegen hemzelf zeggen, dan zegt hij: “Ach, onzin…….” 

 

De oude bakker weet, dat brood er niet alleen is om verzadigd te 

worden, en juist dat spreekt de mensen aan. Bijvoorbeeld de 

buschauffeur Gérard, die op een dag in de bakkerij komt. 
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“Wat kijk je bedrukt”, zegt de oude bakker tegen de buschauffeur. 

“Ik ben bezorgd over mijn dochtertje” antwoordt Gérard, “ze is 

gisteren uit het raam gevallen, van de tweede verdieping”. 

 

“Hoe oud is ze?” Vraagt de oude bakker.  “Vier jaar”, antwoordt 

Gérard. 

 

Dan neemt de oude bakker een stuk van het brood dat op de 

toonbank ligt, breekt er twee stukken af en geeft het ene stuk aan de 

buschauffeur. 

 

“Laten we dit brood samen eten”, zegt de oude bakker tegen Gérard, 

“ik wil aan jou en aan je dochtertje denken”.  De buschauffeur heeft 

nog nooit zoiets beleefd, maar hij begrijpt direct wat de oude bakker 

bedoelt, als hij het stuk brood overhandigt. Ze eten allebei hun stukje 

brood, en ze zwijgen en denken aan het kind in het ziekenhuis. 

 

Eerst is Gérard nog alleen met de oude bakker. Dan komt er een 

vrouw de winkel binnen. Voor ze iets kan zeggen, zegt de oude 

bakker: “Hier, eet met ons van het brood, het dochtertje van deze 

man is uit het raam gevallen. Het kind is vier jaar. De vader moet 

weten dat wij zijn zorgen delen.“ 

En de vrouw eet samen met hen van het brood. 

Zo was het vaak, daar in de broodwinkel in de Rue Jacob, waar de 

oude bakker de klanten bediende……. 

 

“Hoe houden we dit bestaan een beetje menselijk?” was de vraag. 

Wat kunnen we toch doen? Een gedicht van de Nederlandse dichteres 

Elma van Haren geeft ook nog een antwoord op die vraag: 

 

Een tafel 

“Het geeft niet waar, 

– weiland of woestijn – 

en de mensen schuiven aan 

om de tafel gaan zitten, 

dát is het begin…….. 

 

Elma van Haren (1954) 
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Dáar ga ik voor! Dat kunnen we blijven stimuleren. Om de tafel gaan 

zitten kan het begin worden van verandering!  Eerst een open gesprek 

met elkaar voeren, en onze ervaring van verdriet en vreugde 

uitwisselen, délen van brood en wijn, erkenning uitspreken over 

elkaars lijden, en altijd blijven experimenteren, en samen blijven 

zoeken naar nieuwe, creatieve oplossingen. 

Ik denk dat dat kwaliteit kan opleveren waar we op voortkunnen! 

U begrijpt nu vast waarom ik dat beeld “Het gesprek” zo mooi vind! 

Jeanne Traas-Hageman, augustus 2022 

 

 

 

Biografie/Levensloop 

Wat vertelt mijn biografie mij 

over mijzelf, wanneer begint 

een biografie eigenlijk?  

Levensloop vind ik trouwens 

een veel mooier woord. 

Biografie doet aan Biologie 

denken en dat is een 

wetenschap. Levensloop 

doet denken aan een 

wandeling door het leven, 

langs gebaande en 

ongebaande wegen, in zon 

en regen, met harde wind en 

een duwtje in de rug. Zo wil 

ik het leven ook ervaren, en 

dat al van jongs af aan.  

Ik loop door het leven, ik ren 

niet. Ik heb geen haast, het 

gaat toch al vlug genoeg. Ik 

hoef ook niet alles te zien wat 

er is in dit leven, daar is toch 

geen tijd genoeg voor en 

misschien krijg ik hierna nog 

wel weer een kans. Dingen 

die op mijn pad komen pak 

ik op of ik loop er omheen en soms moet ik er doorheen. Als het mij 

Uit serie BKNLGR-Quiltjes 2010-2021 
 Anki Veltien  
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wat doet, neem ik het mee, zo niet, dan mag een ander het oppakken 

en er wat mee doen. Ik pluk ook niet alle bloemen uit een veld vol 

“plukbloemen”, een ander mag er net zo goed van genieten.  Ik geniet 

van de mensen en de dingen om me heen, ik geniet ook van een 

avond krimi kijken. 

 

Waar ik ook van kan genieten, zelfs zo, dat ik tijd en plaats vergeet: 

lapjeswerk! Ieder lapje heeft zijn geschiedenis (biografie), en al die 

lapjes aan elkaar vertellen zulke mooie verhalen. Net als ieder mens 

die op deze wereld rondloopt, heeft ook iedere quilt z’n eigen 

geschiedenis, biografie, levensloop. En net als al die mensen 

verschillend zijn, zijn er ook praktisch geen twee dezelfde quilts 

(lapjesdekens). 

  

Afgezien van het “nuttige” lapjeswerk heb je ook kunst-lapjeswerk 

(Art Quilten), dat is zo mogelijk nog unieker dan de dekens. Hierin 

kun je je originaliteit en creativiteit nog beter kwijt. “Schilderen met 

lapjes” doet het fenomeen tekort, want iedere stof, iedere draad, 

iedere knoop, ieder steekje, heeft z’n eigen kenmerken en hoe je het 

met elkaar verwerkt (verweeft) is steeds weer een enorme 

verrassing.  

   

Om deze dingen allemaal te zien en te verwerken, is tijd nodig en 

daarom loop ik niet zo hard: dan mis ik de clou. Soms moet iets 

“hangen”, je moet eraan voorbijlopen, je moet erbij weg kunnen 

dromen. En als je dan jouw oplossing hebt gevonden voor het 

probleem is dat Eureka! 

 

Dat is voor mij ook het leven: dat wat je aandacht trekt ook aandacht 

geven, doorgronden en met die opgedane “kennis” weer verder gaan. 

En dat geldt voor alles: mensen, dieren, natuur, kunst, literatuur, 

geschiedenis, religie, ALLES.  

Anki Veltien 
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Stap voor Stap 

 

Een moment in uw leven, waarin u wist: 

Zo wil ik het vanaf nu gaan doen, want zo ben ik 

 

Zo luidde de toelichting op het thema ''Biografie'', toen de redactie 

van dit blad verzocht om een bijdrage voor dit nummer te leveren. 

Deze toelichting maakte het voor mij niet eenvoudiger om hieraan 

gehoor te geven, alleen al omdat mij, ook bij nadere beschouwing, 

niet direct zo'n moment voor de geest kwam. 

 

Toch bleef het onderwerp wel hangen, immers het is een interessante 

vraag om over te filosoferen: Hoe zou mijn biografie eruitzien? 

Omdat het in eerste instantie een autobiografie betreft (een biograaf 

is voorlopig nog niet in beeld) moet ik zelf dus aan de gang en 

bovendien de vraag beantwoorden: is er één moment, zo belangrijk, 

zo bepalend voor de rest van mijn leven dat ik kan zeggen dat het 

mij heeft gevormd en ik vanaf dat moment wist hoe het verder met 

mij moest? 

In elk geval het moment waarop ik wist hoe ik ''het'' (wat dat dan ook 

moge zijn) zou gaan doen. Misschien zou ik vanaf dat moment ook 

wel weten hoe ''het'' zat. 

 

 

Ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die inderdaad één moment in 

hun leven kunnen aanwijzen waarvan zij (eventueel achteraf) kunnen 

zeggen dat zij toen wisten wat ze de rest van hun leven wilden doen, 

en het idee hadden dat ze wisten hoe, of zelfs wie, zij zelf waren. 

 

Dit doet mij dan denken aan ''bekeringsverhalen'', waarbij er 

inderdaad één duidelijk moment is waarin veel, zo niet alles, duidelijk 

wordt. 

Overigens kunnen die bekeringsverhalen in twee richtingen gaan, 

zowel bekering tot geloof als bekering tot: nu geloof ik helemaal niets 

meer. 

Daarvan zijn genoeg voorbeelden te vinden in de archieven van de 

uitzendingen van ''Adieu God'' van Thijs van den Brink. 

 

Nee, bij mij ging de ontwikkeling van Wie ben ik toch langzaam, stap 
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voor stap. 

Het is niet gemakkelijk aan te geven wie of wat daar nu een 

beslissende invloed op heeft gehad. 

Het zijn kleine, soms toevallige feiten en gebeurtenissen die achteraf 

belangrijk zijn geweest. 

Ik wil hiervan twee voorbeelden te geven. 

Het spectrum is natuurlijk veel uitgebreider: het begint met je ouders 

en opvoeding, maar ook partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden, 

ze spelen allemaal een rol. 

Maar aangezien het hier niet gaat om mijn hele biografie beperkt ik 

mij tot deze twee. 

 

In de eerste plaats is daar het boek 

(de autobiografie) van ds J.J. Buskes 

getiteld ''Hoera voor het leven''. Ik 

kan het helaas niet meer vinden in 

de boekenkast (uitgeleend?)  maar 

ik zal het ergens in de tweede helft 

van de jaren zestig gelezen hebben. 

Ds Buskes, (1899-1980) begonnen 

als Gereformeerd predikant, kwam 

in conflict met de kerk doordat hij 

het eens was met prof. Geelkerken, 

die in 1926 beweerde dat de slang 

in het paradijs niet daadwerkelijk 

gesproken had. Een kerkscheuring 

was het gevolg. 

Buskes ging mee met de 

Gereformeerde Kerken in Hersteld 

Verband, maar ging in 1943 over 

naar de Hervormde Kerk, als 

predikant voor evangelisatie onder 

arbeiders. 

Hij werd steeds meer bekend als de rooie dominee, werd in 1945 lid 

van de SDAP(later de PvdA) en bleef als pacifist en anti-kapitalist zijn 

hele leven een dwarsligger binnen de kerken. 

Zijn ideeën hebben gezorgd dat de in mijn jeugd heersende opvatting 

dat je als gereformeerde op de Anti Revolutionaire Partij diende te 

stemmen, al snel door mij niet meer werd gedeeld. 
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De doorbraak gedachte van Buskes en de manier waarop hij dat 

beargumenteerde maakte voor mij de weg vrij naar het stemmen op 

niet-christelijke partijen. 

 

Toch was nog lang niet het moment aangebroken waarop ik mij zou 

losmaken van de Gereformeerde kerk.  

In Amsterdam, waar ik nog woonde, kon je aardig shoppen in diverse 

kerken en altijd wel ergens het geluid vinden, dat je graag wilde 

horen.  

Steeds weer, zowel in Amsterdam als in Voorburg, waar ik mijn eerste 

aanstelling als leraar economie kreeg, als later in het Oosten van het 

land (wel niet in Nijverdal, maar dan toch in Wierden – de Hervormde 

Kapel) kwam ik mensen (meest predikanten) tegen die het verhaal 

zo vertelden dat ik er mee uit de voeten kon. 

Dat betekende altijd dat zij de nadruk legden op de horizontale lijn 

uit de Bijbel en veel minder aandacht hadden voor de verticale lijn. 

Maar uiteindelijk was dit nog niet ver genoeg.  De jaren negentig 

waren aangebroken en theoloog Harry Kuitert van de Vrije 

Universiteit baarde opzien met steeds weer nieuwe boeken, waarvan 

het meest bekende ''Het algemeen betwijfeld christelijk geloof '' in 

1992 negen drukken beleefde. 

Daarna volgen er nog meer boeken, die steeds een stapje verder 

gaan, 

Maar dit boek heeft toch wel de meeste invloed gehad op mijn weg 

naar de vrijzinnigheid en mijn uiteindelijke overstap naar Vrijzinnigen 

aan de Regge.En daar mocht ik meehelpen lezingen te organiseren 

en sprekers uitnodigen die ''Hetzelfde anders zien'‘: ook een boek van 

Kuitert uit 2005. 

Zo konden we Klaas Hendrikse twee keer verwelkomen (de 

atheïstische dominee, helaas al in 2018 overleden) en Carel ter 

Linden voor een lezing over zijn boek: ''Wat doe ik hier in 

GODSNAAM? 

 

Ook in niet religieus opzicht waren het ''ontmoetingen'', persoonlijk 

zowel als via boeken, die mij op een spoor zetten waarbij ik mij goed 

voelde. 

Dit waren al groepen binnen de studentenbeweging in Amsterdam, 

juist ook aan de Vrije Universiteit, die vraagtekens zetten (zacht 

uitgedrukt) bij het functioneren van de westerse kapitalistische 



 

18 
 

samenleving. 

Het meedoen aan discussies daarover, zeker binnen een toch vrij 

traditioneel ingerichte economische faculteit, waar ik nu eenmaal 

studeerde, heeft zeker invloed gehad op de uiteindelijke keuze van 

afstuderen en later ook beroepskeuze. 

En uiteraard zijn het dan ook bepaalde economen, binnen en buiten 

de VU-gemeenschap, die een stempel drukken op mijn denken. Eén 

naam die hier genoemd kan worden is die van Jan Tinbergen. (1903-

1994). Begonnen als natuurkundige, maar als maatschappelijk 

betrokken lid van de SDAP steeds meer geïnteresseerd in en begaan 

met economische problemen (crisisjaren 30) specialiseerde hij zich in 

de wiskundige economie, die hij ging toepassen op de problemen van 

ontwikkelingslanden.  

Voor de tweede wereldoorlog was hij al adviseur van de Volkenbond, 

daarna o.a. topadviseur van de VN voor ontwikkelingsplanning en 

directeur van het Centraal Planbureau. 

En dan krijgt hij in 1969 ook nog eens de Nobelprijs voor Economie. 

Steeds weer ging hij daar aan de slag waar zijn talenten het meest 

nodig waren. 

En aan de VU kreeg ik weer les van Hans Linneman, een leerling van 

Tinbergen. 

 

Maar ook later zijn het ook vaak mensen uit je omgeving, bijvoorbeeld 

collega’s, waarmee je samenwerkt, die je inspireren om een bepaalde 

weg in te slaan. 

En als de betaalde arbeid achter de rug is, is het niet moeilijk als 

vrijwilliger ook weer ‘'passend werk'' te vinden. 

 

Dus, wat mij betreft is niet aan te geven welke gebeurtenis of 

ontmoeting er geweest is, waardoor je achteraf kan zeggen: Dàt was 

HET moment. 

Er waren vele momenten in het verleden en wellicht zijn ze er in de 

toekomst ook nog. 

 

Het gaat dus in etappes, zou je kunnen zeggen, steeds weer kom je 

in een andere levensfase waarin je weer dingen ontdekt, die wel 

passen in eenzelfde patroon, maar toch iets nieuws toevoegen aan je 

bestaan. 

 



 

19 
 

Een mooi beeld daarvan 

vond ik in een een gedicht 

van Herman Hesse. 

 

Deze zomer, kwamen we in 

het Zwarte Woud toevallig 

terecht in het dorpje Calw, 

fraai gelegen aan de rivier 

de Nagold. 

Herman Hesse (dichter, 

schrijver en schilder, 1877-

1962) werd daar geboren en 

hoewel hij daar niet veel 

heeft gewoond, kwam hij 

graag in zijn geboorteplaats.  

Je kunt hem letterlijk 

tegenkomen op de brug over 

de Nagold, in de vorm van 

een standbeeld. (Zie foto) 

 

Ook vind je in het dorp 

allerlei citaten uit zijn werk 

en in parken staan 

kunstwerken, geïnspireerd op zijn gedichten. 

 

Eén van die gedichten heet ''Stufen” (letterlijk: Treden). Ook dit is te 

vinden in Calw bij een kunstwerk dat een trap uitbeeldt. 

Het hele gedicht ademt de sfeer van levensfasen, die worden 

afgesloten, maar waarna steeds weer iets nieuw gaat beginnen. Ook 

zit hierin de gedachte dat niets vast en zeker is, maar er steeds weer 

ruimte moet zijn voor nieuwe ideeën en, mogelijkheden. 

De Duitse tekst is zeker niet eenvoudig en ik heb mij dan ook maar 

eens gewaagd aan een eigen vertaling, met de nadruk op eigen. 

 

Het genootschap’ ‘De Blauwe Bloem'' heeft een ook een vertaling 

uitgegeven van een aantal gedichten van Herman Hesse onder de titel 

‘'Prooi van heimwee''. Verkrijgbaar bij de Slegte. 

Hierin vinden we ook een goede vertaling van Stufen (Treden) 

Gerrit van den Brink 
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 STUFEN 
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede 
Lebensstufe, Blüht jede Weisheit 
auch und jede Tugend zu ihrer Zeit 

und darf nicht ewig dauern 
    
Es muss das Herz bei jedem 
Lebensrufe Bereit zum Abschied sein 
und Neubeginne   
Um sich in Tapferkeit und ohne 
Trauern  

In andre, neue Bindungen zu geben.
   
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne,    
Der uns beschützt und der uns hilft 
zu leben.   

 
Wir sollen heiter Raum um Raum 
durchschreiten,   
An keinem wie an einer Heimat 
hängen     

Der Weltgeist will nicht fesseln und 
engen,  

   
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, 
weiten.    
Kaum sind wir heimisch einem 
Lebenskreise    
Und traulich eingewohnt, so droht 
Erschlaffen;    

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und 
Reise    
Mag lähmender Gewöhnung sich 

entraffen.    
              
Es wird vielleicht auch noch die 

Todesstunde    
Uns neuen Räumen jung entgegen 
senden,    
Das Lebens Ruf an uns wird niemals 
enden wohlan denn, Herz, nimm 
Abschied und gesunde!  
 

LEVENSFASEN 
Zoals een bloem verwelkt en net zoals de 
jeugd niet blijft, komt weer een nieuwe 
fase in het leven. 
Die bloeit zoals de wijsheid en de deugd, 
maar ook  verdwijnt, want niets zal 
eeuwig duren. 

 
Als dan het hart geroepen wordt te 
streven naar afscheid nemen en opnieuw 
beginnen. 
Met opgewekt gemoed, op zoek naar 

avonturen: 

Betreedt dan in vertrouwen nieuwe 
wegen. 
Elk nieuw begin heeft toverkracht 
vanbinnen die steunt en stimuleert en 
laat bewegen. 
 
We zullen vrolijk ons in nieuwe ruimten 

gaan begeven 
En niet verbinden aan één vaderland 
De wereldgeest schept ruimte in een 

groot verband 
 
Zodat wij stap voor stap op hoger plan 
gaan leven. 

Wij zijn zo snel gewend eenzelfde 
levenswijze te volgen in een leven 
zonder kleur. 
Maar wie klaar is te vertrekken en bereid 
te reizen 
Die voelt de vrijheid en is vrij van sleur. 

 
Misschien zal ook nog in ons laatste uur 

De jeugd ons nieuwe vergezichten 
sturen. 
De roep des levens zal immers altijd 
duren: 
Hart, neem wel afscheid, maar doof niet 

het vuur! 
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Door wié en wát ben ik “die Ben” 

Anki vroeg mij om een stuk(je) te schrijven voor het ledenblad van 

de Vrijzinnigen aan de Regge. Wie, wat, op jouw levenspad heeft 

indruk gemaakt én is je bijgebleven, waar je denkt te zijn wie JIJ 

bent.  

In het eerste jaar van de lagere school, werd er een enorme aanslag 

op mijn vrije tijd gedaan. Dus liep ik vaak weg van school en dan naar 

onze buurman Willem, die boer was en veel interessanter bezigheden 

te bieden had.   

Maar toch kreeg ik de smaak van “kennis vergaren” te pakken. Na de 

lagere school wilde ik naar de Ambacht School, maar helaas: ik was 

te jong! Dan maar de MULO, hoefde ik geen tussenjaar te volgen én 

na één jaar alsnog mijn “kop kunnen volgen”. Aldus gedaan, ondanks 

afraden van directeur Offenberg, maar mét de raad van de vrome 

Mevrouw Russcher: “Bennie, doe wat je hart je ingeeft” 

Dit advies heb ik tot nu toe altijd gevolgd. De eerlijkheid gebiedt me 

te zeggen dat het ook wel eens mis ging, vooral wanneer hart en 

“hersens” niet synchroon draaiden. In de jaren dat ik vertoefd heb in 

Rotterdam, Lutjebroek, Rijssen, Nijverdal, Hengelo en Hellendoorn 

was het soms wel vallen, maar ook weer opstaan.  

Met veel fijne mensen heb ik kennis gemaakt. Goede raad van 

mensen en brede interesse van mijn eigen kant hebben er zeker toe 

bijgedragen dat ik ben zoals mijn ouders, een gewoon, hardwerkend 

mens, waar je van op aan kunt. Ik ben “die Ben”, doe maar gewoon, 

dan word je vanzelf bijzonder!  

Ben Veltien  

 

 

 



 

23 
 

Kunst en Religie 

Een klein onderzoek naar 

de mystiek van creativiteit 

 

“Al gaande leer ik waar ik 

naartoe moet” 

Theodore Roethke (1908-

1963), dichter 

 

Wie wel eens schrijft weet 

aan het begin niet hoe het 

eindresultaat er precies uit 

zal zien. Teksten ontstaan 

zin voor zin, woord voor 

woord. En wie 

beroepsmatig geschreven 

heeft weet dat het echte 

schrijven pas begint als de 

eerste versie af is. Dan 

komt het redigeren wat 

doorgaans twee keer zo 

veel tijd vergt als het 

neerpennen van de eerste 

versie. 

 

Wat we als schrijver evenmin weten is waar onze teksten vandaan 

komen. Ze ontstaan in ons hoofd maar hoe dat proces precies werkt 

gaat buiten ons om. Het komt wel eens voor dat ik teksten teruglees 

die ik geruime tijd geleden geschreven heb. Meestal denk ik dan ”Heb 

ík dat gemaakt?”. Schrijven is, net als schilderen en andere creatieve 

vakken, een mystieke bezigheid. 

En dat is al heel lang zo.  

 

Onze verre voorouders maakten zo'n 30.000 (!) jaar geleden al 

grottekeningen van dieren uit die tijd. Ze hoopten door dit te doen 

waarschijnlijk op een succesvolle jacht. Ik stel me voor dat de jagers, 

of misschien wel de hele stam, zich vóór een jachtpartij oplaadde aan 

de afbeeldingen.  

 

Alle mensen zijn anders maar er is maar 
één zon, één liefde. 
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Later, toen de taal zich verder ontwikkelde, kwamen daar de verhalen 

bij. Die verhalen hadden dezelfde functie als de grottekeningen, het 

overdragen van kennis over hoe te leven. Een beroemde vertelling is 

de Mahabharata, een belangrijk religieus epos uit India en een van 

de twee hoekstenen van het Hindoeïsme. Deze vertelling werd 

eeuwenlang mondeling doorgegeven en is pas later op schrift gesteld. 

En, net als alle religieuze geschriften, staat ook dit epos vol 

paradoxen, teksten die elkaar tegenspreken of voor velerlei uitleg 

vatbaar zijn. 

 

Zowel de grottekeningen als de verhalen kunnen we beschouwen als 

kunstwerken. Ook een kunstwerk is nooit eenduidig. Wie een literair 

werk leest zal er altijd iets anders uithalen dan een andere lezer en 

voor de één zullen de ogen van een geschilderd portret belangrijker 

voelen dan de achtergrond. Of andersom. De een houdt van Bach en 

de ander van Berlioz. Het is die vrijheid die kunst belangrijk maakt.  

 

Kunst verrijkt de geesten van mensen. 

 

Maar het kan ook anders. 

Zo ontstond het idee voor dit thema tijdens een recente busreis. 

Terwijl de bus voortzoefde over de snelweg maakte ik wat schetsen 

in een klein notitieboekje dat ik bijna altijd bij me heb. De man aan 

de overkant van het gangpad in de bus keek ondertussen aandachtig 

naar mijn gekrabbel. Hij zat schuin achter me dus zijn aandacht 

ontging me. Tot ik hem hoorde zeggen: “Mooie tekeningen. Kun je 

daar rijk mee worden?”. Ik draaide me om en keek hem aan. Het was, 

zo te zien, een serieuze vraag die me wel aan het denken zette. Wordt 

de zon rijk als ze op een mooie zomeravond in warm oranje tinten 

ondergaat? Of de merel als die op een goed zichtbaar plekje in onze 

tuin een concert geeft?  

 

Toegegeven, er zijn mensen rijk van kunst geworden. Maar dat zijn 

zelden de kunstenaars. Er zwerven veel heilige boeken over de wereld 

maar het geld dat ze opleveren komt niet terecht bij de scheppers. 

Immense kathedralen staan imposant te wezen in belangrijke steden 

maar menig steenhouwer of metselaar tuimelde tijdens de bouw naar 

beneden, zijn gezin in armoede achterlatend. Als er weer eens een 

kunstwerk op een veilig voor miljoenen wordt verkocht haalt dat wel 
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het journaal maar over de schoonheid van het werk wordt niet gerept. 

 

Kunst wordt gemaakt om gezien, gehoord of beleefd te worden. Om 

van te genieten of als stof tot nadenken. Zowel door de schepper 

tijdens het maken als later door toeschouwers. In een interview met 

Marja van Katendrecht, een cabaretière, las ik de volgende uitspraak 

van haar: “Volgens mij zijn we op deze wereld om een ander iets 

moois te brengen, iets voor een ander te betekenen. Dat is wat 

mensen uiteindelijk gelukkig maakt”.  

 

Een uitspraak die ik volledig onderschrijf. Toch wil ik nog één stapje 

verder gaan. Uiteindelijk draait het voor mij om de vraag: “Wat heb 

je de wereld te bieden?”. Als je niks te bieden hebt, prima. Maar als 

je wel iets te bieden hebt, doe het dan ook. Niet om iets terug te 

krijgen of om er rijk van te worden maar uit speelsheid en levenslust. 

Een glimlach in de supermarkt, een aardige opmerking tegen een 

geliefde of een zelfgebakken appeltaart voor het buurtfeest. Zo 

moeilijk is het niet. 

 

Elders in dit nummer vindt u een klein schilderijtje dat ik “Zelfportret 

met Clownsneus” heb genoemd. Het is het credo van mijn visie op 

kunst en op religie.  

Misschien iets om over na te denken. Of van te genieten. 

Hans Zwiers, beeldend vormgever 
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“Zó wil ik het vanaf nu gaan doen, want zó ben ik!” 

N.a.v. de vraag van de 

redactie: 

Zou u iets kunnen/willen 

vertellen over een moment uit 

uw leven waarop u opeens 

wist:  

“Zó wil ik het vanaf nu gaan 

doen, want zó ben ik!” 

Het gaat dus over een 

moment waarop u heel 

duidelijk werd geconfronteerd 

met uw eigen, unieke 

individualiteit. Tegenover ‘de 

anderen’.  

 

Er wordt wel gezegd dat 

wijsheid met de jaren komt. Maar: wat ís wijsheid? 

Is dat eigen-wijsheid of een algemeen geformuleerd gegeven dat aan 

een bepaalde norm voldoet? 

Er zijn mensen die van nature over wijsheid beschikken. Die wijsheid 

heeft meestal niets met verstand te maken, maar met gevoel en 

intuïtie. Naar zulke wijze mensen luister ik graag. 

Ik moet bekennen dat ik door schade en schande op mijn eigen 

manier ‘wijs’ geworden ben. Misschien is ‘met vallen en weer opstaan’ 

ook de enige manier om wijs te worden. En ik ben nog niet uitgeleerd. 

Al jong voelde ik dat ik in het ouderlijk gezin een buitenbeentje was. 

En dat ben ik nog. Mijn moeder leeft nog, ik heb een oudere zus en 

een jongere broer. 

Belangrijk is: met wie heb je in je leven te maken, hoe kijkt een ander 

naar jou, krijg je de kans jezelf te mogen worden/zijn, word je 

gewaardeerd om wie je bént?  

Dan kom ik uit bij mijn echtgenoot Ger die mij vanaf het begin van 

onze ontmoeting in 1976 gezien heeft als de persoon die ik was en 

mij alle ruimte gegeven heeft om te zijn wie ik ben en juist dáárom 

zielsveel van mij hield en mij altijd steunde. Hij heeft mijn leven 

enorm verrijkt. Zonder hem had ik niet zoveel zelfvertrouwen gehad.  
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Het was dus niet een keuze van mijzelf (zó wil ik het vanaf nu gaan 

doen, want zó ben ik), maar een stimulans vanuit mijn man (zó mag 

je het vanaf nu gaan doen, want zó ben je). Wat een geschenk! 

En nu ik al bijna 1½ jaar zonder mijn liefste verder leef, voel ik mijn 

individualiteit tegenover ‘de anderen’ nóg sterker. Alsof ik dubbel 

gevoed word in mijn eigen(wijs)heid. 

Hanneke Pors - Ris 

 

 

Een keerpunt in mijn levensloop 

Jeanne Traas en Anki Veltien hebben opgeroepen om te verhalen over 

de eigen levensloop. Om te vermijden dat het een breedvoerig 

verhaal zou worden, is gevraagd het keerpunt te beschrijven waarop 

gekozen werd richting te geven aan de eigen, unieke eigenheid. De 

oproep doet denken aan de oproep van vorig jaar. Gevraagd werd 

toen om anderen deelgenoot te maken van één of meer schatten uit 

de eigen voorraadkamer.  

 

Voor mij was dat moment de overstap van institutionele christelijk 

geloven naar een geloof, waarin de spiritualiteit de boventoon voerde. 

De omslag was geleidelijk en begon ongeveer in 1998. Ik was toen 

49/50 jaar, nu tel ik er 74. Rijkelijk laat zeg ik nu achteraf. Doch ook 

weer niet verbazend als ik de gasten van Annemiek Schrijver beluister 

in het TV-programma “De Verwondering” over hun omslag naar 

persoonlijke echtheid. Meestal was dat gebeuren na een crisis. 

Voorafgaand aan mijn kerkelijke ommezwaai had ik ook een crisis 

doorgemaakt en wel een mid-life crisis. Gevolg was professionele 

ondersteuning, dat mij de eerste stap bood naar mijn eigenheid. 

Daarbij kwam dat ik kerkelijk was vastgelopen. Ik was met een pauze 

6 en 11 jaar diaken geweest van een Hervormde Gemeente (later 

PKN) te Rotterdam-Zuid. Mijn gedreven inzet binnen de diaconie was 

uiteindelijk ook debet aan het moeten loslaten van het ‘oude’. Het 

ging om vluchtelingenwerk onder Congolezen en bemoeienis met 

gestrande schepelingen in de Rotterdamse haven. Daardoor veel 

avontuur en rijkdom beleefd, maar gaandeweg groeide de geestelijk 

leegloop. De verhuizing in 1999 naar Schiedam maakte er definitief 

een einde aan. Maar hoe nu verder? Gelukkig was er overlap. 

Want in 1998 hadden echtgenote Ria en ik kennisgemaakt met de 

spiritualiteit. Wij besloten die weg te intensiveren. Toeval of niet, in 
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dergelijke perioden vallen ontmoetingen met de juiste personen je 

toe. Nog eerst even een stapje terug in de tijd. Ria had namelijk 

besloten in de beginjaren van 1980 een alternatieve huisarts te 

raadplegen, die zij nog van de 50-er jaren kende. Het was dokter 

Rama Polderman. Rama is bekend geworden door de introductie van 

de yoga naar Nederland vanuit India.. Hij bleek getrouwd te zijn met 

Kitty Knappert, een actrice bekend van radio/TV. Zij hadden elkaar 

gevonden na een radioprogramma, waarin Kitty Rama had 

uitgenodigd om te praten over alternatieve geneeswijzen. Rond 1980 

runden zij een gezondheidscentrum in Baarn. 

 

Regelmatig gingen Rama en Kitty terug naar India om zich te 

verdiepen in de vedanta filosofie. Een filosofie waarmee Rama kennis 

had gemaakt tijdens de reisstop van Indonesië naar Nederland, kort 

na de 2e wereldoorlog. Kitty had weinig op met de vedanta. Maar het 

toeval wilde, dat zij tijdens één van die bezoeken stuitte op de 

kabbala. De kabbala is een brede esoterische, Joodse filosofie. Kitty 

heeft zich daarin beperkt tot de levensboom. De levensboom 

behandelt stapsgewijs de geestelijk groei van de mens: van zijn 

gebondenheid aan de aarde naar een hoger, geestelijke Zijn. In het 

centrum te Baarn en later in Scheveningen hebben Kitty gevolgd in 

haar gespreksessies over de levensboom.  

 

Het valt te ver om daarop dieper in te gaan. Doch aan het einde ziet 

u een schematische tekening van de levensboom. Benoemd daarin 

zijn de zg. sefiroth, voorstellende de groeistappen van onder naar 

boven. Het zijn de ingekleurde cirkels. De paden ertussen verdienen 

hun eigen esoterische beschrijving. De tarot heeft er ook binding 

mee. Voor wie meer wil weten over de kabbalistische levensboom, 

verwijs ik naar het door Kitty geschreven boek “Doe Zelf Kabbala”, 

ISBN 90-6271-978-3, uitgegeven door Synthese in 2004. 



 

29 
 

 

Al met al was het effect 

van onze ervaringen dat 

Ria en ik de zondagse 

exegese in de kerk 

anders gingen bezien. 

Rijker, want wij zagen 

het begin ontstaan van 

‘het verhaal achter het 

verhaal’ oftewel de 

mystieke boodschap 

achter het verhaal. 

Gaandeweg beseften wij 

ook het gevaar dat 

spiritualiteit als te 

‘zweverig’ kon worden 

ervaren. In die impasse 

werd ons een uitweg 

aangereikt door ds. 

Hans Visser, bekend als 

de drugsdominee van de 

Pauluskerk te 

Rotterdam. Hij is een 

broer van ds. Rob 

Visser. De vrouw van 

Rob is jarenlang 

voorgangster geweest 

bij Vrijzinnigen aan de 

Regge. Ik kende Hans 

goed door het diaconale werk. In 2003 ontmoetten wij hem na afloop 

van een zondagviering in Schiedam. Hij hoorde van onze 

verhuisplannen naar Brielle en heeft ons toen, nota bene als 

hervormd predikant, gewezen op het bestaan van NPB-afdeling 

aldaar. Die afdeling is het platform geworden voor meer houvast in 

onze spirituele ontwikkeling. Deuren gingen open naar o.a. taoïsme, 

kunst, filosofie, mystiek, andere religies, enz. Al gauw zat ik in het 

bestuur en later zelfs als secretaris. Een functie welke ik 11 jaar heb 

vervuld, want in 2013 verhuisden wij naar Rijssen.  

Gerard van Brussel 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

31 
 

 

HET DOGMA VAN DE KAT 
Foekje Dijk komt met een hilarisch poezen-voorbeeld om duidelijk te 

maken dat geloofsdogma's altijd bevraagd dienen te worden. Anders 

ontstaan er vreemde situaties.  

Meestal wordt de menselijke soort op huisdierengebied onderverdeeld 

in katten- of hondenliefhebbers, waarbij uitzonderingen natuurlijk de 

regel bevestigen: sommige mensen houden zowel (van) een kat als 

een hond. 

Nu ga ik daar verder niet over uitwijden, dat laat ik geheel aan de 

lezers over. Ook is dit geen stukje over kattendogmatica (volgens de 

spellingcontrole van mijn computer bestaat deze benaming niet, maar 

dan is het nieuwe woord nu geboren), edoch vooral een verhaal over 

hoe dogma’s kunnen ontstaan.Op een zogenoemde ‘verhalenkaart’ 

las ik de volgende, enigszins hilarische vertelling: ‘Toen de meester 

ging zitten voor het avondgebed liep de kat van de ashram in de weg 

en leidde de gelovigen af. Daarom beval hij dat de kat moest worden 

vastgebonden gedurende het avondgebed. Na de dood van de 

meester werd de kat nog steeds vastgebonden tijdens de 

avonddienst. Toen de kat stierf, werd er een andere kat naar de 

ashram gehaald om tijdens het avondgebed vastgebonden te worden. 

Eeuwen later werden er doorwrochte verhandelingen geschreven 

door de geleerde aanhangers van de meester over de spirituele 

betekenis van het vastbinden van een kat tijdens het avondgebed.’ 

Tot zover het verhaal. 
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Onvermijdelijk raakt deze vertelling aan de menselijke gewoonte om 

van bepaalde rituelen een dogma te maken en vervolgens inderdaad 

hele verhandelingen te houden om zich dit dogma toe te eigenen, of, 

nog erger, op te dringen aan de ‘ongelovige’ ander. Nu kan men zich 

gevoeglijk afvragen wat er mis is met té stringent beleden dogma’s. 

Nou, juist dat laatste. Vaak duldt een dogma geen tegenspraak en 

neigt het naar een hardnekkige leerstelligheid. Ook is het een nogal 

onzelfstandige manier van omgaan met leer en leven. Een letterlijk 

onnadenkende wijze van bestaan. De mens heeft niet voor niets 

hersenen meegekregen om zelfstandig na te denken over 

voorgekauwde ideeën. 

Begrijp me goed, ik heb niets tegen doorwrochte dogma’s, maar sta 

wel op het standpunt dat een dogma bevraagd dient te worden. 

Sommige stelligheden uit een (oer)verleden kunnen in de huidige 

digitale tijd niet meer in stand worden gehouden. Zij zullen met goed 

verstand en wijs beleid misschien hetzij veranderd moeten worden 

dan wel geheel van het toneel verdwijnen. Uiteraard vergt het een 

behoorlijke dosis moed om wellicht verouderde (geloofs)waarheden 

eens onder de loep te houden, maar het scherpt de geest en verruimt 

de spirituele betekenis van het vastbinden van een kat tijdens het 

avondgebed. 

Foekje Dijk 

Uit : VVP - Column: Het dogma van de kat (vrijzinnig.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vrijzinnig.nl/actueel/column/item/column-het-dogma-van-de-kat.html
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KINDERJAREN 

 

Ik zoek een tijd te doen herleven, die 

betekenis moet geven aan het heden; 

reëler dan de dingen die wij deden 

wordt wat wij waren in de fantasie. 

 

De zolder van de oude pastorie 

onttogen aan het huishouden beneden 

omsloot een rijk dat niemand mocht betreden, 

maar dat ik blijvend in den blinde zie. 

 

God zat des avonds aan met het gezin 

en achter hoge vensters ruisten bomen 

een eindeloos nabije hemel in. 

 

Ik weet niet waar het kind ons is ontkomen, 

maar eens wordt ieder einde, elk begin, 

weer in dit doodstil ruisen opgenomen. 

 

Jean Pierre Rawie 

 
(Bijdrage van Elly Moone 
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Snoeien van hoogstamfruitbomen in de omgeving van  

Rijssen, Enter, Wierden en Almelo. 

Ik ben al enige jaren lid van de werkgroep “hoogstambrigade” uit 

Wierden. Deze werkgroep is onderdeel van het Landschap Overijssel 

in Dalfsen. Het landschap kent vele werkgroepen met vrijwilligers die 

allemaal bezig zijn met werken in de natuur. Onze groep bestaat uit 

plm. 10 vrijwilligers uit Rijssen, Wierden, Enter en Almelo. Het zijn 

(nog steeds) allemaal mannen en allemaal zijn ze gepensioneerd. 

We werken een halve dag in de week in de periode oktober tot in 

maart, dus in de winter. 

 

Doel van het snoeien: 

 

Het in stand houden en onderhouden van Hollandse 

hoogstamfruitbomen (appel, peer, kers en pruim) ten einde de 

landschappelijke, recreatieve, cultuurhistorische, ecologische, 

genetische, economische en esthetische waarden ervan te behouden 

c.q. te verhogen.  

Hoogstamfruitbomen zijn in een omgeving met weiden en akkers een 

aangename ruimtelijke afwisseling. De fruitbomen vormen als 

boomgaard een eenheid en geven het landschap een zekere 

beslotenheid. Als er vee onder de fruitbomen graast, ontstaat een 

mooie verbinding tussen het landschap en het agrarisch bedrijf. 

Ook alleenstaande fruitbomen, vaak restanten van een 

oorspronkelijke boomgaard, maken het landschap afwisselend en 

aantrekkelijker voor mens, plant en dier. De belangrijkste bedreiging 

voor de hoogstamfruitboomgaard is dat de bomen niet meer worden 

onderhouden. Waar ooit het verlies aan economische betekenis de 

reden was, is nu het gebrek aan tijd en deskundigheid om te kunnen 

snoeien de bedreiging. Juist bij de jongere aanplant is het 

noodzakelijk om regelmatig te snoeien. Vaak vergeten eigenaren dit 

omdat ze onbekend zijn met de groei van deze prachtige 

cultuurbomen. 

In principe wordt er gesnoeid bij particuliere eigenaren. 

 

Wat kunt u van de werkgroep verwachten?  

Het vorm snoeien van de hoogstamfruitbomen en daarna de 

onderhouds-snoei. Wij nemen hiervoor eigen gereedschap mee, in 

bruikleen van Landschap Overijssel. Het geven van adviezen omtrent 
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onderhoud en beheer van een hoogstamfruitboomgaard. 

In het algemeen bezoeken wij ieder adres 1 x in de 2 jaar  

Wij komen met een groep van 2 tot 5 personen. Aanvang: tussen 

8.30 en 9.00 uur. Einde: rond de middag. Het snoeihout laten wij 

achter onder de bomen. Appel- en perenbomen worden door ons 

gesnoeid (vorm-snoei en onderhouds-snoei). Bij de kersen en 

pruimenbomen passen wij geen uitgebreide snoei toe (alleen 

noodzakelijke onderhouds-snoei). 

 

                                                                                            

Hierbij twee foto’s van een appel- en een perenboom in de 

generatietuin aan de Akkerwal in Wierden. Van de appelboom rechts 

gaan we in het komende jaar de hoge takken aan de                                

linkerkant verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes over het snoeien van een appel- en een perenboom.  

Een nieuwe hoogstam appelboom krijgt in de eerste plaats een vorm-

snoei. Bovenaan de stam (plm.2,5 a 3m hoog) snoeien we de 

binnenste takken weg zodat we drie tot vijf takken overhouden. 

Daarna snoeien we elke keer de omhoogstaande takken zoveel 

mogelijk weg. Bij elkaar kruisende takken wordt er ook één 

verwijderd. In de loop van de jaren houden we een horizontale kruin 

over, waarbij zoveel mogelijk (zon) licht wordt opgevangen. 

Een nieuwe perenboom wordt anders gesnoeid. De boom krijgt meer 

een piramidevorm, 
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waarbij één hoofdtak vertikaal omhoog gaat en de hoogste wordt. 

De omringende vertikale takken worden allemaal trapsgewijs wat 

lager gesnoeid. De jonge peren vangen dan rondom zoveel mogelijk 

licht. De hoogte van de boom wordt vaak bepaald in overleg met de 

eigenaar. 

 

Uiteraard  is er veel 

meer over te 

vertellen en is de 

hoofdvorm sterk 

afhankelijk van 

appel- of 

perensoort. 

 

Hieronder een foto 

van een ideaal 

gesnoeide 

appelboom uit een 

modeltuin gemaakt 

tijdens een fietstocht 

in het Gooi in de 

buurt van Naarden. 

Eef Roelofs,  

Aan de Regge, Wierden 
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Zomerlezing “Fietsen met God”  

Op zondag 25 

juni gaf Monic 

Slingerland een 

lezing over een 

fietspelgrimage 

van Canterbury 

naar Rome 

zestien jaar 

geleden. Zij 

deed deze 

tezamen met 

twee andere 

Nederlandse 

vrouwen. Alle 

drie hadden ze 

een 

verschillende 

christelijke 

achtergrond. 

Journaliste 

Monic 

Slingerland, 

werkzaam bij 

dagblad Trouw, 

is gereformeerd 

opgevoed doch 

later katholiek 

geworden. 

Domineesdochter Agnes Amelink is gereformeerd gebleven. 

Daarentegen was arts Alja Tollefsen rooms-katholiek, echter sinds 

1999 als priesteres verbonden aan de Anglicaanse kerk. Hun 

leeftijden waren toen resp. 48, 50 en 56 jaar. Bijzonder was dat Alja 

ook de lezing bijwoonde. Monic was de aanzetster voor dit 

reisavontuur, dat 5 weken duurde. Voor haar gold aanvankelijk als 

uitdaging de fysieke inspanning, meer dan bij haar twee andere 
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reisgenoten. En avonturen waren er genoeg. Mooi opgetekend in het 

gelijknamige boek “Fietsen met God”. Het was afzien door weer en 

wind en steile beklimmingen. Doch telkens doken onverwacht 

hulpvaardige en reddende mensen op. Door hen al snel engelen 

genoemd. Geleidelijk aan won echter de oecumene als doel aan 

betekenis. De reis ging immers vanuit Canterbury (Anglicaans), via 

Genève als bolwerk van de protestantse reformatie verder naar 

Rome, zetel van de rooms-katholieke kerk. Genoeg onderwerpen om 

onderweg te bespreken als het gaat over richtingen binnen de 

christelijke kerken, avondmaal en eucharistie, gebed en meditatie en 

het geloven in het ‘hier en nu’. Ik moet bekennen dat ik in 2017 ook 

de lezing had gehoord. Aan het eind kwam de vraag naar voren: “Wat 

heeft de pelgrimage met jullie gedaan?” Het antwoord luidde toen dat 

er geen wederzijdse overtuigingsdrang was ontstaan, maar 

daarentegen juist verdieping heeft gegeven aan de eigen 

geloofsbeleving. Die vraag werd nu wederom gesteld. Uit de 

antwoorden van Monic en Alja kwam naar voren dat de verdieping 

nog meer zijn werking heeft gedaan. En wel omdat de beschouwde 

geschilpunten met meer zachtmoedigheid zijn omgeven. Een 

voorzichtige conclusie kan daarom zijn dat de liefde door dit 

oecumenisch avontuur aan kracht heeft gewonnen. De drie dames 

zien elkaar nog regelmatig. Na afloop ontving Monic als dank onder 

luid applaus van de 29 aanwezigen een attentie. Een attentie door 

Anki Veltien gekocht bij de wereldwinkel.  

Gerard van Brussel 
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VADER 

 

Vader kocht ooit 
een verzameld werk 
een bundel gedichten 

van degelijk merk 

 
bij wat hij mooi vond 

zette hij strepen 
een enkele keer 
een uitroepteken 

 
bij tijd en wijle 

herlees ik die 
zeer summiere 

biografie 

 
in een code 

van strepen en stippen 
steeg het water 

hem naar de lippen 

Willem Wilmink 

 

 

uit: Goejanverwelleshuis 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Willem+Wilmink
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Vrijzinnigen Aan de Regge 

 
Het ijsvogeltje 
Symbool van rust te midden van 
woelige baren. Aan de Regge      
komt deze kleurrijke vogel gelukkig 
in steeds grotere getale voor. 
Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de 

ijsvogel voor veelkleurigheid en 
schoonheid. 
 
Wie zijn wij? 

Vrijzinnigen aan de Regge is een 
vereniging, die vanuit de 

vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van 
diversiteit in religie en spiritualiteit. 
Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving 
rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. 
Dit is waar 'aan de Regge' voor staat. 
Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en 
toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. 

De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat eenieder recht gedaan wordt 
in eigen overtuiging en geloof. 
Wij kennen geen dogma's of absolute waarheden. 

Ons credo is: 
 
"Onderzoek alles en behoud het goede". 
 

Vrijzinnigen aan de Regge is een afdeling van de landelijke organisatie 
Vrijzinnigen Nederland. Het bureau van deze organisatie is gevestigd: 
Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort 
Onze website:  www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 
 
Het Bestuur 

Voorzitter  

H.R. Eijgelaar,  
tel: 06-22480528 
email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 
 
Secretaris M.J. Keizer 
tel: 06-14034460 

email: secr.aanderegge@gmail.com 
 
Penningmeester G. Van den Brink 

http://www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge
mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
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tel: 06-29535015 

email: gerritvdbrink@hotmail.com  
Het IBAN rekeningnr. is  NL55 SNSB 0918 2390 95  
tnv. Vrijzinnigen aan de Regge 

 
Lid  M. Brinksma 
tel:  0548-519446 
email: mbrinksma11@kpnmail.nl 

Lid  S. Lub-Koedijk,  
tel:  06-29566382  
email: suze.koedijk@gmail.com 
Lid  A.F. Veltien-Witteveen 

 tel: 0548 655580 
email:  anki_veltien@hotmail.com 

Voorganger 
N. Swen-Fischer 
tel:06-22497969; email: nico@swen.nu 
 
Pianist /organist   
J.  Lammers 
Website 

http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
mailto:mbrinksma11@kpnmail.nl
mailto:suze.koedijk@gmail.com
tel:06-22497969
mailto:nico@swen.nu
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge/
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Vrijzinnigen Oost-Twente 

  
Bestuur 
Voorzitter 

H.R. Eijgelaar, 
06-22480528 
Email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 

Secretaris 

 M.J. Keizer, 
 06-14034460 
 Email:secr.aanderegge@gmail.com 
Penningmeester 

 G.van den Brink, 
 06-295355015 

 Email: gerritvdbrink@hotmail.com 
Website 
  www.vrijzinnigenoosttwente.nl 
 
Werkgroep 
Contactpersoon financiële administratie 
 H.A. Bosch-Huve 

 06-51595252 
 Email: haboschhuve@gmail.com 
 

Aandachtsgroep 
Anneke Scholten-Bottema,   
 053-4282281 
Email: anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl 

 
Ledenadministratie en vervoersdienst:  
Wilt u gehaald en gebracht worden of hierbij helpen? 
Ellie Moonen,  
074-2500746 
Email: eamoonen@kpnmail.nl 

 

Ere-voorzitter: W. Bongers 

              * Hattem 27.07.1913 ✝ Enschede 25.02.2004 

Ere-lid: B. Pasman 

              * Neede 15.12.1925 ✝ Hengelo 19.03.2011 

 

mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
http://www.vrijzinnigenoosttwente.nl/
mailto:haboschhuve@gmail.com
mailto:anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl
mailto:eamoonen@kpnmail.nl
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Zelfportret met clownsneus, Hans Zwiers 

 

 
Dit is het Septembernummer 2022 voor leden van de afdelingen Vrijzinnigen Oost-
Twente en Vrijzinnigen Aan de Regge.  
 
Lay-out   : Anki Veltien-Witteveen 
Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers 
 
Het drukken van ons blad is in handen van Cantique 
Rijssen  


