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Voorwoord – daglicht 
  
Op zondag  1 maart vierden we nog onbekommerd de verjaardag van onze 
kleinzoon. ’s Middags was ik met andere bezoekers, meer dan 3 uiteraard, bij 
de maandelijkse viering van het OIG. Een fijne zondag! 
 
Dat bleek achteraf voor het laatst te zijn, althans voorlopig, net als zo veel 
dingen die het leven kleur en waarde geven: schouwburgvoorstellingen, 
gezellige etentjes, concerten, bibliotheek, kerk- en museumbezoek, 
zangrepetities, gespreksgroepen en kerngroepvergaderingen . Nee, ho! Dat 
zal toch mogelijk zijn dankzij de nieuwe technologie, die we soms 
bekritiseren, maar die nu redder in nood is geworden! 
 
Het was even wennen toen we het alvast gingen uitproberen. Niet iedereen 
had de verbinding gelijk perfect, maar dat leverde juist een ontspannen 
stemming op. Als we echt gaan vergaderen, zal het ongetwijfeld bij allen in 
orde zijn. En dan kunnen we verder met waar we mee bezig willen gaan  in 
het voorjaar: het programma vaststellen voor het nieuwe seizoen, in de 
overtuiging dat er ooit een einde zal komen aan deze moeilijke tijd. Iedereen 
wordt ermee geconfronteerd, op welke manier dan ook. Je wordt wanhopig 
van  alle verdriet, dat er is.  En dan hebben wij het nog getroffen in onze goed 
georganiseerde maatschappij. Over het lot van bijvoorbeeld vluchtelingen en 
mensen aan de rand van de samenleving durf je niet te denken… 
 
Maar er zijn gelukkig ook veel tekenen van hoop. Alle mooie initiatieven om 
elkaar bij te staan, het zijn er te veel om hier te noemen. Dat zijn dingen 
waarvan je weer opknapt en waar je je nu  in de lijdenstijd aan kunt 
optrekken: corona heeft niet het laatste woord, er gloort hoop aan het einde 
van de tunnel, al kan het nog wel even duren. 
 
Misschien beeld ik het mij in , maar ik ervaar het en hoor het ook van 
anderen: de mensen zijn veel aardiger geworden. Mijn blinde broer van 91 zei 
gisteren door de telefoon: ik wil nog wel graag even leven, want ik ben zo 
benieuwd hoe mooi de wereld zal worden na deze crisis.                                                               
Als dat geen levenslust is… 
 
Annemarie 
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Credo (Uit: Anneke Polkerman, De Kerk loslaten; een weg naar spirituele ruimte) 
 
Tijdens de bijeenkomst “OIG bij de tijd” is een Credo voorgelezen als inleiding 
op de discussie. De tekst van dit credo willen we graag met u delen.  
 
Ik geloof in de Eeuwige, het Al 
die ik om de grootheid 
in woorden niet bevatten kan,  
maar naar wie ik tastend  
op zoek mag zijn, 
levenslang. 
 
Ik geloof dat mijn begin 
- net als alle begin – 
van de Eeuwige God kwam 
en dat ik  
in dit aardse leven  
mij steeds meer herinner  
waar ik vandaan kom  
en dat ik eeuwig ben. 
 
Ik geloof dat alle wegen 
zijn begonnen in God 
en heenleiden tot God. 
Daarom zie ik mijn weg 
als een van de vele. 
Ik geloof in onze opdracht 
om ieder voor zich  
de eigen unieke weg te vinden. 
Ik geloof  
dat God gelooft in zoekers 
als ze durven vinden. 
 
Daarom geloof ik 
dat God in mij gelooft 
en dat is mijn 
houvast.    
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Corona  
 
Thuis zijn is voor mij altijd een prettige ervaring. Alles dat je nodig hebt, is 
binnen handbereik: gesprekspartner, boeken, muziek. Nu we gedwongen 
thuis zitten, geldt het nog steeds. Maar er niet-uit-kunnen voelt toch als een 
belemmering. Temeer waar alle overleggen zijn afgeblazen. Een boodschap 
halen, voelt als een heerlijk uitje. Alle verdere contacten gaan via 
“afstandelijke” communicatie. We proberen er maar het beste van te maken.  
Voor mensen die er niet uit kunnen en/of alleen zijn, ligt dan ook 
eenzaamheid op de loer. Alle activiteiten die “erbij horen” bevorderen, liggen 
stil en dan komen de muren snel op je af. 
 
Het Sociaal team van de gemeente dat doorgaans allerlei activiteiten 
coördineert en mensen op weg helpt, heeft op zijn website een overzicht 
gemaakt van allerlei vormen van hulp en ondersteuning die in deze tijd wel 
mogelijk zijn: https://www.sociaalteamgouda.nl/actueel/.  
Zo is er hulp op de volgende gebieden: 

 Heel Gouda belt (voor ouderen die gebeld willen worden) 

 Coronahulpgouda (vraag en aanbod groep voor hulp, via facebook) 

 Coronahelper (booschappenservice) 

 Vervoer voedselpakketten 

 Medicijnen ophalen bij apotheek 

 Burennetwerk Gouda  

 Telefonische hulp rode kruis (landelijk) 

 Mantelzorgvragen  
 
Deze lijst is niet compleet, kijk op de site van Sociaal team Gouda voor meer 
informatie en voor contactgegevens. 

 
Ook de kerken hebben veel initiatieven. Deze initiatieven zijn terug te vinden 
op de nieuwe website https://lichtvoorgouda.nl 
Op deze website vind je een overzicht van praktische hulp in Gouda, 
bemoedigende teksten en beelden en een overzicht van online vieringen in 
Gouda. 
 
Wouter den Ouden 

https://www.sociaalteamgouda.nl/actueel/
https://lichtvoorgouda.nl/
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Leven in corona tijd 
 
Het is alsof we leven in een science fiction film van het B-niveau. Alleen het is 
geen fiction. Corona is echt en heel eng. Eerst was het een woord dat van ver 
kwam voor een nieuw soort griep. Ver is ergens in China en dat is aan de 
andere kant van de wereld. Niet iedereen had door, dat de andere kant van 
de wereld tegenwoordig, zo ongeveer gelijk staat als een paar straten 
verderop. Het gaat iedereen aan, waar je je ook bevindt. We leren ook 
nieuwe woorden zoals “lockdown”, corona maatregelen, 
toiletpapierhamsteren en anderen. Hoe ervaren wij het corona tijdperk? Heel 
vreemd met voor- en nadelen. Gevangen in je eigen huis, beperkte 
bewegingsvrijheid, afstand houden en geen fysieke en sociale contacten. Ook 
niet met onze kinderen en kleinkinderen. Daarover straks meer. Voordelen 
zijn er ook. Tijd om eens je administratie op te ruimen, de computer schonen 
en eindelijk dat ene boek eens uitlezen. Ook is er tijd om een bejaarde tante 
of oom te bellen, die dan blij verrast reageert. Elk nadeel heeft zeker ook z’n 
voordeel. 
 
Voor ons is het meest 
ingrijpend niet meer 
oppassen op de 
kleinkinderen. Geen knuffel 
of voorlezen uit het favoriete 
boek dat je zelf al welhaast 
van buiten kent. De techniek 
blijkt daarbij nu ook heel 
goed te kunnen helpen. We 
hebben in ons land een 
welhaast perfect werkend 
internet. Daarom kunnen 
mensen, die op kantoor werken gewoon vanuit huis werken. Gebeurt hier in 
huis ook. Er wordt zelfs via beeldverbindingen vergaderd door de kerngroep 
van het OIG. Het is ook deze techniek, die de kleinkinderen dichterbij brengt. 
Zelfs onze 4 jarige kleindochter maakt van haar eigen tablet contact met opa 
en oma of stuurt je een digitaal hartje. De iPad blijkt ook een prima apparaat 
om een voorleesfilmpje te maken, compleet met sprekende poppen of 
kaboutertjes. Niet elke dag maar éénmaal per week. En de kleinkinderen? Die 
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vinden het prachtig. Papa en mama installeren, voor het slapen gaan hun 
tablet in bed en het voorleesfeest over de Gruffalo gaat beginnen. Ja de 
Gruffalo bestaat echt en wordt nu ook ingezet om de kinderen uit te leggen 
wat de corona maatregelen betekenen.  
 
Het is allemaal anders nu. Er gebeuren in deze toch wel angstige tijd tal van 
mooie dingen en dat geeft ons moed en vertrouwen. Er worden vragen 
gesteld, die we ons eerder niet stelden. Hoe zal het “After corona tijdperk” 
zijn? Voorspellingen zijn slecht te maken. Wordt het echt anders of gaan we 
na enige tijd weer over tot de orde van de dag? Geen idee. We hebben wel 
tijd om daar eens goed over na te denken. Wat willen we met de toekomst 
van onze kleine aarde? Hoe laten we deze na voor onze kleinkinderen, die 
gelukkig nu nog in hun droomwereld leven? Niet alleen woorden maar graag 
ook daden. 

 
Hugo en Willeke  
 

 
Mijn dag(en) nu 
 
Als ik wakker word, besef ik al gauw   "O nee, geen zwemmen vandaag. 
Jammer!" 
We slapen uit, ontbijten samen, drinken koffie. Fijn, dat  kan in de tuin! 
Lekker genieten van de zon ...... op de fiets, of met een boek buiten. 
Genieten met mijn man, blij dat we elkaar hebben, dat we steun geven aan 
elkaar. 
Meedoen met "wakker worden" met Lenette van Dongen. Ik  doe dat niet live 
met haar, want om 8 uur 's morgens ben ik nog niet bij de pinken. Maar op 
elk moment van de dag kan ik haar vlog terugzien. Ze begint met een praatje, 
dan een kwartier bewegen, daarna een kwartier geleide meditatie en 
afsluiten met een dansmuziekje. Haar vlog doet me goed, roert me en 
ontroert me. 
 
Dan gaat opeens mijn telefoon: het lichtpuntje van de dag. We zien onze 
kleinzoon op het scherm en kunnen met hem  meebeleven hoe hij in de 
speeltuin speelt, of thuis in de tuin. Hoe hij lekker in bad gaat of heerlijk zit te 
eten. We ervaren dat echt als het lichtpuntje van de dag. !2 april wordt hij 
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twee. Ook dan zullen we via het schermpje van onze mobiel contact hebben. 
Dat ervaar ik toch wel als een van de zegeningen van onze tijd, dat we kunnen 
bellen, appen, mailen, videobellen.  (Natuurlijk pink ik wel eens een traantje 
weg omdat ik het fysieke contact zo mis.) Als onze dochter zegt: "Zullen we 
oma en opa bellen?" dan zegt hij enthousiast  "ja" en gaat meteen naast haar 
zitten. Als ik opneem en hij ziet opa niet, zegt hij  "ben je? ben je?" -  Grappig , 
want hij begint net een beetje te praten en roept dan eigenlijk naar zijn opa -  
hij lacht blij als hij ziet dat opa naast me komt zitten. Dan kan het gesprek 
echt beginnen met spelletjes, liedjes, over en weer dingen laten zien.... 
Eindigend met wild gezwaai, kushandjes en soms  stopt het abrupt, als hij op 
het schermpje het rode telefoontje raakt met zijn kus! 
 
Lia 
 
 
 
 
 
OIG bij de tijd 
 
Het is een traditie binnen het OIG om van tijd tot tijd te evalueren waar we 
staan, waar we heen willen en wat er moet veranderen om doelen te 
bereiken. De laatste keer was in 2014 met de bijeenkomst “Lentepraat”. Na 
zo’n 6 jaar dus weer hoog tijd voor een vervolg. Dit keer gebeurde dit op 11 
februari met als titel “OIG bij de tijd”.  
 
De kerken lopen leeg. Kerkverlaters blijven vaak wel gelovig, maar staan niet 
meer open voor dogma’s. Het gedachtegoed van het OIG biedt een vrijzinnig 
alternatief. Toch komen de kerkverlaters niet in groten getale naar de 
bijeenkomsten van het OIG. Uit het feit dat er bij de jaarlijkse lezing zo’n 100 
mensen komen, concluderen we dat de bekendheid en de PR van het OIG 
voldoende zijn.  
 
We zien wel dat we in onze naam, op de site en in de PR woorden gebruiken 
die passen bij een kerk. Voorbeelden hiervan zijn: Oecumenisch, viering, 
bijbel, geen dogma’s. Mogelijk schrikt dit kerkverlaters en anderen af. 
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Maar we horen ook terug van “niet-kerkelijk-georiënteerde” bezoekers van 
de lezing dat het ritueel met de kaars aanspreekt. We zullen hier eens goed 
naar moeten kijken.  
 
In de publiciteit zeggen we vaak dat we willen putten uit de bronnen van alle 
religies. In de praktijk komt daar niet veel terecht. Door onze achtergrond en 
door de keuze van de voorgangers uit de kerken, krijgt de bijbel een grote rol.  
Als we het waar willen maken, zullen we voorgangers uit andere religies 
moeten zien te bereiken. Een eerste begin is gemaakt doordat we dit en vorig 
seizoen, een voorganger uit de kring van de Soefi-gemeenschap als 
voorganger hebben.  
 
Het OIG is een bescheiden gemeenschap. De vraagt wordt gesteld of we er 
naar moeten streven een grotere groep te bereiken. We concluderen dat de 
huidige bezoekers zich bij het OIG thuis voelen. Deze willen we graag 
vasthouden en dus is dat onze doelgroep. Er is sprake van een grote 
verbondenheid tussen de bezoekers.  
 
De kerngroep bestaat uit 7 mensen. Dat is ongeveer een derde van het aantal 
geregelde bezoekers en een kwart van alle bezoekers. Doordat leden van de 
kerngroep lang in deze functie blijven, is er het gevaar van verstarring. We 
willen dan ook bezoekers gericht uitnodigen een keer een vergadering van de 
kerngroep bij te wonen om zo hun inbreng te kunnen meewegen.  
Dit verslag is een korte samenvatting van het gesprek op 11 februari. 
Geïnteresseerden kunnen een uitgebreid verslag aanvragen via 
info@oiggouda.nl.  
 
Klaas Goudriaan 
Wouter den Ouden 
 
 

mailto:info@oiggouda.nl
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In gesprek met Ans Besteman 
 

 
 
Waarom een interview met Ans Besteman? Ans is al heel veel jaar een zeer 
trouwe bezoeker bij de vieringen en de gespreksavonden van het OIG. Wij zijn 
benieuwd naar haar motieven voor haar trouw aan het Oecumenisch 
Initiatief. Na een viering vroeg ik het haar eens en zij zei heel beslist: “ik kan 
jullie echt niet missen”. 
 
Zo’n antwoord intrigeert natuurlijk en daarom vond ik het fijn dat ik hartelijk 
werd ontvangen door Ans en haar echtgenoot Adriaan. Ik wist dat Ans en 
Adriaan al meer dan zestig jaar getrouwd waren, maar wat ik niet wist was 
dat hun liefde was ontloken op de gereformeerde kweekschool in Rotterdam. 
De oecumene is Ans niet vreemd, haar vader was doopsgezind en haar 
moeder was gereformeerd, en dat was bij hen thuis nooit een probleem. Ik 
vind dat Ans in een modern gezin is opgegroeid, haar moeder werkte al als 
verpleegkundige in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag, voor die generatie 
niet standaard en ook Ans was een werkend moeder. Zij is onderwijzeres 
geweest aan verschillende basisscholen, onder andere aan de Goudse 
Koningin Wilhelmina-school. 
 
In het gesprek met Ans en Adriaan merk ik dat betrokkenheid bij kinderen en 
volwassenen voor wie het leven niet zo makkelijk was, als een rode draad 
door Ans’ leven liep. Lachend vertelt ze dat ze met haar zusje en vriendinnen 
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meeging met een docent van de kweekschool naar de Rotterdamse wijk 
Katendrecht om aandacht te vragen voor onder andere een zondagsschool. 
Doordat ze bij deze actie gebruik maakten van een draaiorgel zullen zij die 
aandacht wel getrokken hebben. 
Katendrecht stond in die tijd bekend als de ‘rosse buurt’, het is nu een van de 
hipste wijken van Rotterdam. Café De Ouwe Hoer herinnert nog aan de tijden 
dat de gereformeerde kweekschoolleerlingen enige evangelisatie wel nuttig 
vonden. Ans moet wel lachen als ze over deze actie vertelt. 
 
Hoe dan ook, misschien is toen wel de basis gelegd voor de aandacht die Ans 
altijd heeft gehouden voor mensen in moeilijke situaties . 
 
Ik vraag haar hoe dat ging toen ze onderwijzeres was op de basisschool. Ze 
vertelt dat het onderwijs aan anderstaligen nog geen formele vorm had 
gekregen, maar ze trof op school wel kinderen uit gezinnen met een of 
andere achterstand. Zo had Ans kinderen van een uit Indonesië 
gerepatrieerde KNIL-soldaat en zijn Javaanse vrouw, daar waren problemen 
van verschillende aard en Ans bood op velerlei gebied hulp aan dit gezin. Het 
is al lang geleden, maar de dochters uit deze familie bezoeken Ans en Adriaan 
nog steeds. 
 
Actief was Ans ook voor Amnesty: zowel in de hoogste groep van de 
basisschool als op de middelbare scholen ging zij vertellen over het werk dat 
Amnesty deed en over de mogelijkheid om met brieven slachtoffers van 
wrede regimes te steunen.  
 
Adriaan en Ans gingen samen naar Frankrijk om iemand op te zoeken in de 
gevangenis, helaas werden zij niet toegelaten. Veel bezoekers van de OIG-
vieringen weten ook nog van Ans’ inspanningen rond de heer Bashir. Via 
Amnesty kreeg Ans contact met de familie van Bashir en lange tijd heeft Ans 
via allerlei kanalen zijn familie ondersteund. Ook een gezin uit de Kongo kon 
op Ans rekenen. 
Voor een Turks gezin deed ze hand- en spandiensten, zoals het invullen van 
formulieren en het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.  
Ans hielp mee bij het organiseren van kerkdiensten voor verstandelijk 
gehandicapten en ze stond aan de wieg van de organisatie “Kleurrijk lezen”. 
Wij kunnen nu wel vaststellen dat het leven van Ans ook heel kleurrijk is.  
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Ans en Adriaan zijn samen naar Marokko geweest, zij wilden het land van de 
mensen met wie Ans zoveel gedeeld had, ook leren kennen en terug in 
Nederland verwierven zij hierdoor ook respect bij de Goudse Marokkanen.   
 
Bij al deze zaken stond Adriaan achter haar, ook door zijn aderen stroomt het 
vrijwilligersbloed, hij geeft o.a. voorlichting bij het gemaal in Haastrecht en 
toen hij daar een groep leerlingen van een MBO-school vertelde over het 
waterschap en daarbij het woord ‘boezem’ gebruikte, begreep Adriaan goed 
waarom een Marokkaans meisje verlegen ging kijken.  
 
Mijn laatste vraag aan Ans: “Wat vind je nu zo speciaal aan de vieringen van 
het OIG?” 
En Ans antwoordt onmiddellijk: “Iedereen is daar welkom, je voelt je tussen 
vrienden, er zijn geen hokjes, je bent vrij om te zijn zoals je je voelt en elke 
viering is weer nieuw en verrassend”.  
Deze woorden van Ans vormde een mooi einde aan ons gesprek.  
 
Magda van Roon                        
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Ik wens je 
 
Ik wens je 
genoeg stilte 
om op te kijken naar de sterren. 
 
Genoeg eenvoud 
om ontzag te tonen voor het kleine. 
Genoeg vertrouwen 
om het goede zijn weg te laten vinden. 
 
Genoeg verwondering 
om het ondenkbare te zien gebeuren. 
 
Vertraag 
Geef aandacht 
Wees dankbaar 
en geniet. 
 
 
Kris Gelaude 
 
 
Heb uw naaste lief of: Hamsteren in Coronatijd 
 
Vaak denk ik dat het gebod: ”Heb uw naaste lief als uzelf” veel andere 
geboden overbodig maakt. Als je je naaste liefhebt als jezelf, waarom zou je 
dan tegen hem liegen, iets van hem stelen, afgunstig zijn op hem of hem 
doden ? 
 
Neem nu het heilloze hamsteren dat veel mensen, vooral in het begin van de 
pandemie die nu de wereld treft, niet konden laten. Zonder te denken aan de 
mensen die na jou in de winkel komen, zorg je vooral voor een flinke 
voorraad voor jezelf. 
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Het is een vorm van egoïsme, die helemaal niets met naastenliefde of 
compassie te maken heeft. 
Voor mensen die van dag tot dag moeten zien rond te komen, zit het 
opbouwen van een voorraad er niet in, voor erg klein behuisden evenmin, 
laat staan voor oudere, kwetsbare mensen zonder auto en zonder 
liefhebbende naasten. 
 
Hamsteren in deze tijd en in dit land is niet alleen hebzuchtig, het heeft ook 
te maken met een gebrek aan vertrouwen. Denk eens aan de mooie tekst 
over de vogels in de lucht, zij zaaien niet, zij maaien niet en toch vinden ze 
elke dag voldoende voedsel. 
Denk dan ook aan de leliën in het veld, Salomo had, qua schoonheid en 
heerlijkheid, het nakijken. 
We zouden een evenwicht moeten vinden tussen gezond verstand, 
compassie en vooral vertrouwen. 
Denkend over dit nu zo actuele onderwerp, gingen mijn gedachten naar de 
Israëlieten, met Mozes  weggetrokken van de vlees-potten van Egypte, op 
hun tocht door de woestijn. Zij murmureerden, morden en mopperden tegen 
Mozes en Aaron : “Waarom hebben jullie ons uit Egypte gehaald om hier in 
de woestijn om te laten komen van de honger?” 
Mozes richt zich tot Jahwe en dan volgt het verhaal van de manna, een 
honingachtige substantie die ‘s morgens als dauw rond het kamp ligt. Mozes 
zegt tegen het volk dat ze zoveel manna moeten nemen dat ze voor een dag 
genoeg hebben, alleen de zesde dag mogen ze voor twee dagen vergaren, 
zodat ze ook op de Sabbat voldoende eten hebben. De kwartels die ‘s avonds 
kwamen aanvliegen en  dan vermoeid neervielen completeerden de maaltijd. 
De mensen die, uit gebrek aan vertrouwen, veel meer manna hamsterden 
dan ze nodig hadden, vonden hun voorraad de volgende dag terug als een 
massa vol afschuwelijk stinkende wormen. 
Hebzucht, asociaal gedrag, onrust en egoïsme, het hoeft allemaal niet als je 
durft te vertrouwen. 
 
Magda van Roon 
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Alle tijd om te dichten en te lezen… 
 
Onder alle leuke initiatieven die spontaan ontstonden in de coronacrisis was 
daar opeens ook een Gedichtencirkel. Voor degenen die niet zijn benaderd 
(vast niet zo veel!) even een uitleg. Je kreeg een uitnodiging om een gedicht 
naar iemand te sturen en vervolgens aan 20 vrienden of kennissen (!) het 
bericht door te sturen waarbij jij zelf dan degene werd aan wie een gedicht 
gestuurd zou moeten worden. Pas bij het derde verzoek ben ik er op 
ingegaan. Het bleek een heel gedoe, omdat het ook lastig is om mensen met 
zoiets op te zadelen. Er kwamen dan ook nogal wat vriendelijk geformuleerde 
weigeringen binnen, waarvoor ik alle begrip had.  
 
Maar toch is er allerlei moois binnengekomen, wat wel een mooi cadeau was 
in deze barre tijden, zoals deze “Onvervreemdbaar” van Ida Gerhardt: 
 
 Dit wordt ons niet ontnomen: lezen, 

En ademloos het blad omslaan. 
Ver van de dagelijksheid vandaan. 
Die lezen mogen eenzaam wezen. 
 
 Zij waren het van kind af aan. 
 
Hen wenkt een wereld waar de groten, 
De tijdelozen, voortbestaan. 
Tot wie wij kleinen mogen gaan; 
De enigen die ons nooit verstoten 

 
Er wordt nu vast meer gelezen dan V.C (voor corona), ook door hen die het 
niet van kind af aan deden. Je kunt niet de hele dag kijken  naar 
slechtnieuwsprogramma’s of  naar Netflix-series. Er zijn zo veel mooie 
boeken! De VPRO maakte al vroeg in de crisis reclame voor het boek “La 
Peste” van Albert Camus, akelig actueel helaas, maar wel met een soort van 
hoop.  Nu lees ik “Het Zoutpad”, ook een troostrijk boek in deze tijd. Maar 
gewoon een lekkere thriller lezen is ook niet gek of een vrolijk niemendalletje. 
Dat is ons gelukkig niet ontnomen. 
Veel leesplezier! 
Annemarie  
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Tevreden 
 
Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot 
liggen en een sigaret roken. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’ vroeg de 
fabriekseigenaar.  
‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag’ zei de visser.  
De man: ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’  
De visser: ‘wat zou ik er mee moeten?’  
 
‘Je zou geld kunnen verdienen’ was het antwoord.  
‘Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten zetten om verder de zee 
op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon 
netten te kopen. Die zouden je meer vis en dus meer geld opleveren. 
En dan zou je al gauw genoeg geld verdienen om twee boten te hebben.  
Misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn, net als ik!’ 
 
‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser.  
‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten’ zei de fabriekseigenaar. 
 
‘En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser. 
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In den beginne… 
                    
Hoe lang bestaat de aarde?  Bestond er altijd al ‘iets’ en niet ‘niets’? 
 
Een filosofische vraag, die eeuwenlang niet alleen filosofen maar ook 
natuurkundigen en andere wetenschappers heeft bezig gehouden. 
Vrijwel iedereen komt toch met die vraag in aanraking… 
Wie heeft er nog nooit gehoord van de theorie, dat het hele universum uit 
een oerknal is ontstaan?  
 
Maar wat knalde er dan, bij die oerknal. Wàs er toen al wat?? 
Filosofen en wetenschappers komen er niet uit. Er zijn door de eeuwen heen 
talloze theorieën op losgelaten die niet tot een eensluidende conclusie 
hebben geleid. Waar komen wij vandaan? 
 
Bertrand Russell (1892-1970) vatte de discussie samen met “Ik zou zeggen dat 
het heelal nu eenmaal bestaat. Punt uit”. Ook Copernicus, Galileo en Newton 
gingen daar vanuit. Einstein was van mening dat het heelal weliswaar eeuwig 
was, maar ook zou uitdijen of krimpen. De Amerikaanse astronoom Edwin 
Hubble heeft in 1929 vastgesteld dat het uitspansel inderdaad verandert en 
dat de melkwegstelsels zich van ons af bewegen. 
 

                  
 
Een rechtgeaard christen zal zeggen ‘God heeft alles geschapen en toen was 
het er. Opgelost’. Daarbij zijn de Bijbelverhalen leidend. Maar er kwam steeds 
meer duidelijkheid dat het heelal in beweging is en dat door de ontwikkeling 
van de ruimte, de hemellichamen en dus ook de aarde nog volop veranderen.  
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Er kwam steeds meer consensus bij wetenschappers voor het idee dat er een 
soort ‘oeratoom’ geweest moest zijn, een oerknal, waar alles uit was ontstaan 
en wat zich daarna uitstrekte in de onmetelijke ruimte.  
De geestelijkheid kon daar wel mee uit de voeten. Bij een conferentie in het 
Vaticaan in 1951 werd formeel verklaard, dat alles was ontstaan uit een 
Schepper, alles was in gang gezet door een alles overheersende plotselinge  
Kracht waardoor alles geschapen was. Dus bestond God. 
 
Was er dan al een oer-atoom? 
 
Een scheppingsverhaal in Genesis vertelt dat de aarde woest en ledig was en 
dat Gods Geest over de wateren zweefde. En toen ging God aan de slag. Een 
ander scheppingsverhaal  zegt dat God zowel de hemel als de aarde schiep, 
maar dat alles nog geordend moest worden. 
Ook de verhalen in Genesis 1 en 2 zijn geen letterlijke reportages. Er is geen 
mens bij geweest. Het zijn menselijke verhalen met een menselijk te bevatten 
strekking.  
 
Wat te doen met de begrippen rond oneindigheid en eeuwigheid.  
Was er altijd al ‘iets’ of was er ooit ‘niets’… 
Door de eeuwen heen is gebleken dat er geen definitief antwoord is. 
We komen terecht bij de conclusie dat de vraag zinloos is.  
Er is uiteindelijk maar één keuze.  
 
Een niet te bevatten begin van alles wat een oorsprong heeft en wat God doet 
vermoeden. 
Daar valt mee te leven. 
 
Klaas Goudriaan 
Vrij naar J.Holt: Waarom bestaat de wereld? 
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Raad van Kerken  
 
Al een jaar lang waren we als werkgroep ZIN van de Raad van Kerken volop 
bezig met de voorbereidingen van het Vrijheidsfestival dat op 5 mei 2020 
gevierd zou worden. Er was bij alle betrokkenen een geweldig enthousiasme 
hiervoor. Het is zo bijzonder dat wij al 75 jaar in vrijheid leven! Wat zou het 
geweldig worden: een maaltijd voor alle Gouwenaars rondom de St.Janskerk 
(georganiseerd door een andere groep vrijwilligers), gevolgd door een 
evenement in de kerk van 11 uur  ’s morgens tot en met een vesper om 5 uur 
‘s middags. Zowel voor jong als oud hadden we allerlei mooie activiteiten in 
petto: een hoofdprogramma met sprekers, een theatervoorstelling, 
kooroptredens etc. met aan het eind een groot vrijheidskoor voor iedereen 
die maar mee zou willen zingen. Voor de kinderen zouden er creatieve 
workshops zijn en speelplekken… 
 
Helaas, het bleek al in begin maart dat het maar de vraag was of het door kon 
gaan en in de loop van de maand werd de knoop doorgehakt: het gaat 
definitief niet door! Uiteraard kon het niet anders, maar de teleurstelling was 
heel groot. Uiteraard zijn er nu veel grotere problemen, waarbij dit in het niet 
valt. 
 
We hopen, nee, we gaan ervanuit dat er in 2021 een herkansing komt. Als 
data zijn alvast woensdag 5 mei of zaterdag 8 mei 2012 vastgesteld. Dan 
wordt het zeker een extra groot feest! 
Binnen de Raad van Kerken gaat er iets veranderen. Henk Schoon gaat de 
voorzittershamer neerleggen na een termijn van 4 jaar. Jammer dat hij ermee 
ophoudt! Hij heeft op inspirerende manier de Raad geleid. Met diepgang, 
maar ook met humor en menselijke betrokkenheid. Alle lof hiervoor;  als 
pastoor van de Oud-Katholieke Kerk met een grote parochie  had hij het al 
behoorlijk druk.  
 
Nu moet er een opvolger komen. Er zijn gesprekken geweest en er is gelukkig 
een goede kandidaat  gevonden die bereid is het voorzitterschap over te 
nemen.  Zijn naam hoort u binnenkort. 
 
Annemarie Wolters, vertegenwoordiger van het OIG in de Raad van Kerken 
Website: www. rvkgouda.nl (met links naar digitale vieringen) 
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Daglicht Judith Herzberg 
 
Uit chaos van lakens en 
voorgevoel opgestaan, gordijnen 
open, de radio aan, was 
plotseling Scarlatti 
heel helder te verstaan: 
Nu alles is zoals het is geworden 
nu alles is zoals het is 
komt het, hoewel, misschien 
hoewel, tenslotte nog in orde. 
 
 
Themabijeenkomst 12 januari 2020 – een verslag 
 
In de vorige Oecuwelle kondigden wij al aan dat we verheugd waren dat 
professor Leo Lucassen bereid was op onze nieuwjaarsbijeenkomst zijn grote 
kennis over massamigratie met ons te delen. Op 12 januari was het dan 
zover. 
De feestelijk aangeklede zaal van Sociëteit Concordia liep vol met 
geïnteresseerden in het thema. De bezoekers werden verwelkomd door 
muziek van Vivaldi, verklankt door Ellen Appunn op haar cello en door Martin 
van der Puijl op de vleugel. Wouter den Ouden stak de kaars aan als symbool 
van het licht van de schepping en ons zoeken naar verlichting en ook als 
symbool van onze bereidheid te leren iets in een ander licht te zien. 
De lezing van Leo Lucassen heeft als basis het door hem en zijn broer Jan 
geschreven boek ‘Vijf eeuwen migratie, een verhaal van winners en 
verliezers’. De gebroeders Lucassen, beiden historicus en beiden lid van de 
KNAW willen in hun boek geen mening uiten, maar alleen gefundeerde feiten 
laten zien. We worden meegenomen naar onze eerste geschiedenislessen : 
De Batavieren trekken over de Rijn ons land binnen. Velen denken dat er pas 
na de tweede Wereldoorlog buitenlanders ons land binnen kwamen, terwijl 
er in de Gouden Eeuw al sprake is van een aanzienlijke migratie, veel 
immigranten hebben bijgedragen tot de welvaart en de culturele rijkdom, 
waaraan Nederland de reputatie van een land met een Gouden Eeuw dankt. 
Bij de mensen die in die tijd naar Nederland kwamen en onze cultuur en 
wetenschap verrijkten, kun je denken aan John Locke, René Descartes, Frans 
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Hals , Joost van den Vondel, boekdrukkers zoals Plantijn en ook de eerste 
Oranjes en vele anderen, soms hierheen gekomen in verband met hun religie 
(Joodse mensen, Hugenoten) en ook heel vaak om geld te verdienen: de 
lonen waren hoger, het arbeidsaanbod was groot. Nederland kon zelf niet in 
de behoefte aan sterke, jonge mensen voorzien.   
Lucassen beschrijft hoe migratiepessimisten in veel gevallen hun standpunt 
innemen zonder de historische feiten daarin te betrekken. Hij maakt een 
onderscheid tussen migratieoptimisten en -pessimisten. Xenofobie is vaak 
gebaseerd op onwetendheid en dat is jammer. De migratiebewegingen 
hebben zich in de afgelopen eeuwen altijd in golven voltrokken. Rond het 
begin van de negentiende eeuw kwamen er weinig buitenlanders naar 
Nederland, daarna werd hun aantal weer groter, zodat er zaken 
geformaliseerd werden. In 1958 werd het recht om asiel aan te vragen 
ingevoerd en in 1990 ontstond er weer een piek, daarna werd het aantal 
immigranten weer kleiner, door de brandhaarden in het Midden-Oosten 
ontstond er weer een piek. 
Deze op- en neergaande bewegingen van migratie worden wel ‘de 
ademhaling van de samenleving’ genoemd.  
Leo Lucassen maakt in zijn lezing het verschil tussen gastarbeiders en 
vluchtelingen duidelijk. In de zeventiende eeuw beleefde Nederland een 
bloeitijd. Al rond 1600 bestond veertig procent van de bevolking van 
Amsterdam uit migranten. Er was veel werk en veel van dat werk was zwaar. 
Duitsers en Scandinaviërs, laaggeschoold, oefenden het beroep van 
suykerbacker uit. Door de ongezonde dampen die bij dat bakken van suiker 
vrijkwamen stierven zij vaak erg jong. Later kwamen veel seizoenarbeiders 
naar Nederland, bijvoorbeeld de hannekemaaiers, er werd gezegd:” War in 
den Hekman bittere Not, im Holland gabs Verdienste und Brot. Door de  
koloniale expansie, de VOC, was er veel behoefte aan jonge sterke mannen, 
velenkwamen uit Duitsland en ook weer uit Scandinavië , maar helaas 
overleed bijna vijftig procent aan het zware werk , uytheems bootsvolk 
werden zij genoemd. 
De rijke Nederlandse huishoudens maakte gebruik van Deense en Duitse 
dienstboden. Leo Lucassen laat ons een ontroerende prent zien van Elsje, een 
jong meisje uit Denemarken, zij verbleef bij een kostvrouw, op zoek naar 
werk en had nog geen geld om haar verblijf te betalen, toen de kostvrouw 
haar dreigde uit huis te zetten, greep zij uit wanhoop naar de bijl. We zien 
haar opgeknoopt aan de galg met het moordwapen naast haar. Ook 
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Rembrandt tekende naar de realiteit : zijn portret van twee Asjkenazische 
joden in armoedige omstandigheden spreekt voor zich , de joden werden 
behandeld als tweederangsburgers. Zij werden uitgesloten van deelname aan 
de gilden, konden daardoor niet op een gewone manier de kost verdienen;  
zij hadden de reputatie op criminele manier aan hun geld te komen. 
 
Zoals gezegd : veel immigranten kwamen niet om economische redenen naar 
Nederland, maar zij moesten vluchten uit hun eigen land in verband met hun 
religie. Zowel de Asjkenazische Joden uit Midden- en Oost-Europa als de 
Sefardische Joden uit Portugal hadden de keuze tussen katholiek worden of 
de vreselijkste straffen ondergaan; via omwegen kwamen zij vaak Nederland 
terecht waar ze de vluchtelingenstatus kregen. Ook de Franse Hugenoten die 
door Lodewijk XIV gedwongen werden katholiek te worden zochten vaak hun 
heil in Nederland. 
Veel later kwamen Westfaalse textielhandelaren, zij zijn uiteindelijk de 
oprichters van grote concerns als C&A, Vroom&Dreesmann en 
Peek&Cloppenburg. 
De verleiding bestaat om de hele lezing weer te geven, maar dat voert te ver. 
Het is duidelijk dat Professor Lucassen en zijn broer migratieoptimisten zijn, 
het door hen geschreven boek getuigt daar ook van. Bij een bijeenkomst met 
een ander karakter zouden ook andere facetten van het fenomeen migratie 
belicht kunnen worden. 
Uit de uiteenlopende vragen van het zeer geïnteresseerde publiek bleek wel 
dat men grote waardering had voor het gehoorde. Het was weer prettig dat 
Emiel Wubben de coördinatie van de vragen en antwoorden zo ervaren en 
deskundig leidde. 
We mochten nog luisteren naar de prachtige muziek van Vivaldi en Camille 
Saint-Saens, Leo Lucassen en de musici werden van harte bedankt voor hun 
inzet en bijdrage.  
De nieuwjaarsreceptie van het OIG na afloop was zeer geanimeerd; er was 
waardering voor de sfeer en de organisatie, en ook het voorbereidingsgroepje 
was tevreden over de gang van zaken. 
Magda van Roon 
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