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GEMEENTEBRIEF december /januari/februari 2018 
 
KERKDIENSTEN 
 
Datum Voorganger 
17 - 12 1600u Kerst voor Allen 
25 - 12 ds. M. de Vries 
31 - 12 zr. J. Molenaar 
14 - 01 zr. E. Bruin 
28 - 01 ds. O. Klinefelter 
04 - 02 zr. B. Groen 
11 - 02 zr. A. Bruin 
18 - 02 gesprekskring 
 
In Steenwijk is 25 december en 4 februari een 
gezamenlijke dienst met Giethoorn.  In Giethoorn is 7 
januari een gezamenlijke dienst met ds. W. v.d. Linde. 
Op 21 januari is in de Grote Kerk een gezamenlijke 
dienst van de Raad van Kerken. 
 
ORGANISTEN 
Br. A. Oosterhof en Zr. J. Molenaar: 
organisten@dgsteenwijk.nl 
 
AGENDA 
29-12  11.30u Eetclub 
10-01  13.30u Kerkenraadsvergadering 
11-01  14.00u Zusterkring 
15-01  14.00u gesprekskring o.l.v. ds. Buiteveld 
25-01  14.00u Zusterkring 
26-01  11.30u Eetclub 
29-01  14.00u gesprekskring o.l.v. ds. Buiteveld 
08-02  14.00u Zusterkring 
12-02  14.00u gesprekskring o.l.v. ds. Buiteveld 
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13-02  19.30u Ringvergadering in Meppel 
14-02  13.30u Kerkenraadsvergadering 
 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Kerst is kerstmuziek 
In een tijd waarin via talentenshows op televisie het ene 
zangtalent na het andere wordt ontdekt, wordt er steeds 
minder door gewone mensen gezongen. In de Sinter-
klaastijd zal blijken, dat steeds minder kinderen de 
sinterklaasliedjes uit hun hoofd kennen: ze moesten 
tijdens de intocht van de Sint in het Kultuurhuus in 
Giethoorn op blaadjes uitgedeeld of op een beeldscherm 
geprojecteerd worden. De jeugd heeft ook geen 
belangstelling voor traditionele zangkoren. Hun leden 
worden steeds ouder. Dat merken we bij Vriendenkring 
bijvoorbeeld bijna maandelijks, omdat steeds meer leden 
moeten opzeggen door de gebreken die met ouderdom 
helaas gepaard gaan. Het is dus een vreemde 
tegenstrijdigheid: hoewel zang steeds hoger gewaardeerd 
lijkt te worden, lijkt ‘volkszang’, uit te sterven. (Gelukkig 
komen er wel kinderen naar de Musicalgroep.) 
Behalve met Kerst, dan wil iedereen graag weer die oude 
kerstliedjes weer horen en zelfs meezingen. En dat liefst 
in een mooi versierde kerk. Zo is het bij mijzelf ook 
begonnen, via dat onbeschrijfelijke gevoel van 
thuiskomen in een warme kerk waar de kaarsjes branden 
en de kerstboom versierd is. Meezingen met oude 
melodieën en teksten die emoties losmaken, over een 
kind in een kribbe dat het koud heeft, maar wordt 
verwarmd door de mensen en dieren om hem heen. Daar 
gaat een kracht vanuit die lang bij je blijft. Tijdens een 
kerstdienst moet dus vooral veel gezongen worden, en 
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ook naar kerstmuziek geluisterd kunnen worden. Maar 
ook op de radio mag alleen deze maand de Top 40 wijken 
voor die speciale kerstmuziek. 
Dat is mooi, want via muziek wordt meer ‘boodschap’ 
doorgegeven dan waar wij ons bewust van zijn. Het gaat 
namelijk op een andere manier: ‘het komt anders binnen’, 
veel meer via het gevoel, en veel minder via het verstand. 
Ik merk dat bijvoorbeeld wekelijks als ik onze gewone 
niet-kerst-diensten voorbereid. Meestal kies ik eerst de 
Bijbelteksten, dan de liederen, en op het laatst schrijf ik 
pas de preek. En dan merk ik pas als ik de overdenking 
op de kansel voordraag, hoe door de liederen mijn 
gedachten voor de preek al zijn ‘voorgevormd.’  
Dus is het een goede zaak dat via de muziek in december, 
gezongen of beluisterd, de zachte krachten in onze 
samenleving even voorrang mogen krijgen. Via speciale 
kerstacties als Serious Request wordt meer geld 
opgehaald, en dat met enthousiasme, dan in de rest van 
het jaar. Dat geeft deze maand iets heel speciaals, iets 
‘heiligs,’ waarvan ik hoop dat het nog lang mag blijven. 
Ik hoop dat tegen de verdrukking in, deze maand van 
medemenselijkheid, stand mag houden, al is het alleen al 
voor de nood in deze wereld, die nog altijd hoog is, maar 
waarvoor we nu, nu onze geesten door de kerstmuziek 
zijn geopend, weer even wat meer aandacht krijgen. 
Ik wens ons allen een prachtige Kerst met veel mooie 
muziek. Tevens zullen dit de laatste diensten zijn waarin 
ik voorga. Dit zal het voor mij nog extra bijzonder 
maken. In Giethoorn is een kerstprogramma en in 
Steenwijk is het kerstprogramma: 
op 25 december de viering van Eerste Kerstdag om 10:00 
in de Steenwijker vermaning, met Vriendenkring en 
mijzelf als voorganger. 

Matthijs de Vries 
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AFSCHEID 
Na elf jaar komt het einde van mijn predikantschap in 
Giethoorn en Steenwijk nu snel dichterbij. Per 1 januari 
2018 aanvaard ik de roeping om voorganger te worden 
van de protestantse gemeente Hoogeloon – Eersel en 
Bergeijk. Een hele nieuwe wending in mijn carrière: 
verandering van standplaats en van kerkgenootschap. 
Maar eerst afscheid nemen in mijn oude gemeenten: 
Steenwijk en Giethoorn. Het is eigenlijk met geen pen te 
beschrijven wat de afgelopen jaren voor mij en mijn 
Linda hebben betekend: we zijn gekomen met z’n 
tweeën, in de laatste dagen van de herfstvakantie van 
2006. En straks gaan we met z’n vieren: twee kinderen 
rijker. Dat alleen al maakte van deze jaren hele 
bijzondere jaren. Onze kinderen Julia en Wouter zijn hier 
geboren, opgegroeid en naar school gegaan, ook naar 
kindereiland, streetdance, schaatsen, judo, muziekles en 
noem maar op. Ik heb bij Vriendenkring gezeten en bij de 
Musicalgroep. Door dit alles voelden wij ons vervlochten 
met de gemeenten en de gemeenschappen van Giethoorn 
en Steenwijk. 
In Steenwijk kwamen we niet alleen voor de 
boodschappen. Ook het culturele leven van Steenwijk is 
een verrijking. De plaats heeft zoveel unieke charme dat 
we ook hier nog graag wel eens terug willen komen voor 
een dagje of een weekendje. Ieder jaar weer meedoen 
met bijvoorbeeld de hier wel bijzonder feestelijke 
Avondvierdaagse was echt een ‘Steenwijks’ gevoel. We 
hebben het hier elf jaar enorm goed gehad. Ook op 
plekken als De Meenthe, Waterwyck, de lunchroom van 
de Hema, en natuurlijk in de Vermaning hebben we heel 
wat voetstappen liggen en die hebben dus ook een 
plaatsje in ons hart. 
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Waarom dan weggaan? In dat ‘goed gaan’ kwamen de 
afgelopen anderhalf jaar steeds meer barstjes. Blokzijl 
ontsloeg mij als predikant. In Steenwijk komt bij 
ongewijzigd beleid de bodem van de schatkist wel erg 
snel in zicht, ook mede door het uitvallen van de 
financiële steun van Blokzijl, een paar jaar geleden al. 
Ook in Giethoorn blijken de middelen niet oneindig te 
zijn, en moet er op den duur wat gebeuren. Toch bleven 
Giethoorn en Steenwijk voor mij het principe ‘voor 
onbepaalde tijd’ trouw, maar voor onbepaalde tijd hoeft 
niet voor eeuwig te zijn. Soms is er gewoon behoefte aan 
heroriëntatie en herschikking van de kaarten. En dan is 
het zaak om een wijs besluit te nemen, voordat die 
behoefte verandert in bittere noodzaak. 
Dat maakte dat ik al een paar jaar geleden ben begonnen 
met solliciteren, maar de weinige doopsgezinde 
gemeenten die in die tijd een vacature hadden, die de 
moeite van een eventuele verhuizing waard waren, 
wilden mij niet. Daar kwam bij dat samenwerkings-
verbanden alleen maar uit elkaar vielen, in plaats van dat 
er gebeurde waar ik op hoopte: dat er nieuwe zouden 
ontstaan, zoals ook hier destijds, om aan een voorganger 
bestaanszekerheid voor de toekomst te kunnen bieden. 
Helaas kunnen we geen ijzer met handen breken. De 
krimp van de doopsgezinde broederschap is een feit waar 
we in al die jaren, met al onze collectieve wijsheid, 
helaas niets aan hebben kunnen doen. Ik ook niet, en dat 
is het enige wat mij spijt. 
Toch zijn we netto nog niet zo heel verschrikkelijk 
gekrompen. Dankzij nieuwe aanwas, leden die zich lieten 
over- of inschrijven, of zelfs belijdenis deden en zich 
lieten dopen, zijn we numeriek verrassend redelijk op 
peil gebleven, maar waar we niets aan hebben kunnen 
doen, is het toenemen van de gemiddelde leeftijd en het 
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daarmee afnemen van de organisatiekracht. Ouderen 
willen niet meer te veel verantwoordelijkheid, te veel 
veranderen, en ook niet te veel moeten reizen. Dit zijn 
ook weer feiten die qua belang niet verloochend moeten 
worden. 
Waarom naar de PKN? De theologische discussie over de 
kinderdoop die af en toe wordt gevoerd tussen 
doopsgezinden en protestanten baseert zich op zestiende 
en zeventiende-eeuwse argumenten die al lang door de 
praktijk zijn achterhaald: ook in de PKN mag je zelf 
kiezen om je te laten dopen en/of belijdenis te doen als je 
al gedoopt bent. De betekenis van het doopritueel heeft 
ten opzichte van de reformatietijd een verschuiving 
ondergaan van afwassing van erfzonde naar symbool van 
Gods onvoorwaardelijke, ouderlijke liefde voor ons, te 
beginnen bij het onmondige kind. Voordat het kind ‘ja’ 
of ‘nee’ kan zeggen, zegt God al ‘ja’ tegen ons! En dat is 
het mooie van genade. Daar geloof ik ook in: Gods 
onvoorwaardelijke liefde, daar kan ik niet op tegen zijn. 
Blijft nog het punt van de vredesgemeente tegenover de 
staatskerk die medeverantwoordelijk is voor het leger en 
voor geweld. Als het om vrede gaat, is niemand heilig: 
ook de Doopsgezinde Broederschap kent zijn militairen, 
tot generaals aan toe! En ook vanuit een PKN-achter-
grond worden geweldige boeken over vredestheologie en 
weerloosheid geschreven en al sinds 1795 heeft ook de 
PKN in de praktijk geen bevoorrechte positie meer als 
staatskerk. Hoe dan ook: dat christendom en geweld-
loosheid onlosmakelijk zijn, staat voor mij ook in de 
PKN als een paal boven water. 
Misschien dat het ooit in de verre toekomst nog tot een 
vruchtbare samenwerking mag komen tussen de 
Doopsgezinde Broederschap en de PKN. Net als de 
Lutheranen en de Waalse kerk zouden we binnen de PKN 
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grotendeels onze eigen organisatiestructuur overeind 
kunnen houden en zou er voor onze specifieke 
theologische inzichten zelfs een groter klankbord zijn! 
Dan zou hetgeen waar we elk jaar op de tweede of derde 
zondag van het jaar voor bidden, de éénheid van de 
christenen, weer een stukje dichterbij komen. 
Rest mij nu nog om alle mensen van wie ik hier ben gaan 
houden, gemeenteleden, kerkenraadsleden, vrienden en 
bekenden, hartelijk te danken. Wij gaan jullie 
ongelooflijk missen. Het vooruitzicht van dit gemis doet 
nog wel het meeste pijn, het snijdt soms als een bot mes 
door mijn ziel. Ik ben ook dankbaar dat jullie altijd goed 
voor ons zijn geweest, mij altijd gestimuleerd hebben om 
mij te blijven ontwikkelen en dit ook op een 
vanzelfsprekende manier mogelijk hebben gemaakt en 
natuurlijk ook bedankt dat we deze mooie en belangrijke 
jaren mochten wonen in de Gieterse pastorie! 
Ook dank ik de scholen waar ik godsdienstles heb 
gegeven: de Zuiderschool en de Woldschool en ook voor 
korte tijd de Kleine Kamp en de Samensprong. Ik dank 
alle directeuren, leerkrachten, de regiobegeleider en 
andere GVO- en HVO-collega’s, maar vooral de 
schoolkinderen, jullie ga ik intens missen. Wat heb ik 
mooie dingen met jullie mogen beleven. 
Het ga jullie goed, heb vertrouwen in de toekomst! 
Jullie bijna-ex-herder-en-leraar, 

Matthijs de Vries 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Uit de kerkenraad oktober 2017 
Gesprek met de Fobcie: 
Matthijs vertrekt per 1 januari. Opnieuw een predikant 
voor onbepaalde tijd aannemen is best wel een 
verplichting. Nu ontstaat een nieuwe situatie, en de 
Fobcie vraagt zich af of je nog wel voor onbepaalde tijd 
verplichtingen aan kunt gaan. Veel doopsgezinde 
predikanten krijgen momenteel een contract voor een 
beperkte tijd, bijvoorbeeld voor vijf jaar. De verwachting 
wordt uitgesproken dat er momenteel wel predikanten 
zijn die zullen solliciteren.  
Financiën en begroting 
De ADS doet nu de financiële administratie. Het is 
verstandig dit jaar begroting en rekening gecombineerd te 
behandelen in het voorjaar. De vergadering stemt 
hiermee in. 
Verbouwing 
De aangevraagde subsidies zijn beide binnen. Alle 
signalen staan dus op groen. Als moment van 
verbouwing streeft men nu naar eind augustus / begin 
september 2018, omdat dit de periode is die de verhuur 
het minst in de wielen rijdt. De verbouwing zou, met 
goede voorbereiding, in enkele weken gedaan moeten 
kunnen worden. 
Gemeentezijn 
Om kerkenraadsleden te ontzien is het nodig zich te 
concentreren op kerntaken, en mensen die al veel doen, 
ontzien. Wat wij doen, heeft alles met menskracht te 
maken.  Het is verstandig dingen die we doen, niet voor 
eeuwig in stand te houden maar steeds kritisch te kijken 
naar wat we doen en waarom. We komen er de komende 
vergaderingen nog over te spreken. 
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Vervanging Matthijs 
We spreken door over de vervanging van Matthijs: 
-in de vacante periode zouden we een kerkelijk werker of 
consulent kunnen vragen.  
-Bevestiging van Matthijs  zal zijn op 21 januari om 
14.00 uur  in zijn nieuwe gemeenten Hoogeloon-Eersel 
en Bergeijk. Het is mogelijk om gezamenlijk met 
Giethoorn  per bus hier naar toe te gaan.  Opgave bij 
kerkenraad.  
We kijken terug op mooie diensten en activiteiten 
-Vredesweek, we kijken terug op mooie diensten en 
activiteiten. 
-Eetclub 29 september. Dit was een goede bijeenkomst, 
waarin ook het gesprek goed op gang kwam aan de hand 
van een artikel in Trouw. 
Broederschap dag 1 oktober 
Er waren ongeveer 50 mensen. Er was een korte dienst, 
waarna we in groepen uiteengingen: naar de synagoge, 
zingen, een verhaal over Tanzania of (kinderen) een 
theatervoorstelling. Het was een mooie dag. 
 
Gesprekspunten uit de novembervergadering 
Gesprek met vertegenwoordiger Archiefcommissie 
-Tiemen is aanwezig bij de kerkenraad om van gedachten 
te wisselen over het archief. Betrokkene heeft 
aangegeven, dat, nu het secretariaat praktisch geheel 
digitaal is, er voor de archiefcommissie geen taak meer is 
weggelegd. 
-Tiemen heeft een lijst opgesteld met stukken die voorlo-
pig in Steenwijk blijven. De rest gaat naar het historisch 
archief in Zwolle. Er wordt wel een probleem voorzien 
als Jolanda wordt opgevolgd door iemand die digitaal 
minder behendig is, dat zullen we nader bekijken.  
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-Tiemen verklaart zich bereid om in voorkomende 
gevallen vragen te beantwoorden, en zal, nu Jolanda  tot 
de zomervakantie haar studie prioriteit heeft, weer even 
bijspringen voor de inkomende en uitgaande post. De 
kerkenraad bedankt Tiemen en Jitske voor de tijd en 
aandacht die ze hebben gestoken in het archief. 
Voorbereiding gesprek met Henk Stenvers  van ADS op 
16 november 
We inventariseren de vragen die bij ons leven rondom het 
beroepingswerk: 
-Zijn er voorbeelden van profielschetsen beschikbaar? 
-Zijn er mogelijkheden om een tijdelijk contract met een 
voorganger te subsidiëren die onze huidige draagkracht te 
boven gaan. 
-Hoe gaat het financieel als we een leraar/ predikant in 
dienst nemen? 
-Hoe zoeken we een passende predikant? 
-Hoe kijkt Henk aan tegen samenwerking met Giethoorn, 
als het gaat om een eventuele gemeenschappelijke 
predikant? 
-Welke eisen stellen we aan de te beroepen leraar/ 
predikant? 
We doen een rondje. 
*Verbindend, goed in pastoraat, bereid samen te werken 
met buurgemeentes, goede interkerkelijke contacten. 
*verbindend zowel in- als extern en ook in de activiteiten 
die hier zijn. Meedenken in opbouwwerk. Inhoudelijk 
goed.  
*aanwezig in onze kerkenraad en de Ring.  
*Een hele doopsgezinde dominee die zich bij ons thuis 
voelt en gelukkig is bij ons. 
*Iemand die met ons de zoektocht aangaat om het 
verlangen van ons allen op het spoor te komen. 
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*Iemand die nieuw elan teweegbrengt om met de 
gemeente een bepaalde kant op te gaan. 
Al deze eisen bij elkaar levert toch wel een schaap met 
vijf poten op. 
In de extra ledenvergadering van 10 december zullen we 
de leden vragen, wat zij belangrijk vinden. Hierna kan de 
kerkenraad 13 december een profiel gaan maken voor de 
beroepingscommissie.  
Terugblik Kerkdiensten en activiteiten vanaf 12 oktober 
We kijken terug op mooie diensten van Albert Klok ,de 
dames Bruin en Jolanda. 
Ledenvergadering 
We zien terug op een goede ledenvergadering.  
Dag van de Dialoog 
De tiende  Dag van de Dialoog was een groot succes. Er 
waren 100 van de 120 deelnemers op komen dagen en 
ook in het gemeentehuis aanwezig. Veel jeugd was 
aanwezig en mede-“ Nederlanders”.  

Marten van Buren 
 
 
 
WEL EN WEE IN DE GEMEENTE 
De jarigen 
26 - 12 zr. E. Koster 
03 - 01 zr. A. Lergner – Koning 
04 - 01 br. M. van Buren 
08 - 01 br. A. de Looze 
15 - 01 zr. B. Boogmans-Gloudie 
28 - 01 zr. C. Maters 
08 - 02 br. T. Kiestra 
21 - 02 br. A. Husslage 
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VAN DE ZUSTERKRING 
 
Kledingactie 
Eind oktober hebben wij voor de laatste keer een 
kledingactie georganiseerd. Waarom voor de laatste 
keer? 
Dat heeft verschillende oorzaken. De voornaamste 
oorzaak ligt bij Doopsgezind Wereldwerk. Deze 
organisatie is namelijk gestopt met de kledinginzameling. 
Het verzamelpunt in “Menno’s pleats” is opgeheven, 
want de boerderij is verkocht. Tevens speelden er andere 
dingen mee op landelijk niveau. Bij onszelf begonnen er 
ook problemen te ontstaan. De samenwerking met 
Giethoorn was opgeheven. Onze leeftijd werd een 
obstakel en voor de kledingverwerking in Nijhuizum 
waren geen mensen meer voorhanden en zo zijn er nog 
een paar dingen. Graag wil ik daarom aan het einde van 
de rit iedereen bedanken die op de een of andere manier 
heeft meegewerkt aan de kledingacties gedurende vele 
jaren die achter ons liggen, de medewerkers in de kerk of 
in de boerderij, de brengers van kleding enz. enz. 
Bedankt ook voor alle gezelligheid op die dagen dat we 
bezig waren. 
Gelukkig zijn er veel plaatsen waar men behoefte aan 
kleding heeft, dus uw oude kleding kan toch ergens 
anders een goed plekje krijgen. 

Janke Bruin 
 

 
VREDESWEEK 2017 
 
Vredesweek 2017 ligt alweer achter ons. Het thema van 
de vredesweek was : "De kracht van verbeelding". 
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We hebben twee hele mooie, zeer verschillende diensten 
gehad.  
 
Op de eerste zondag in Giethoorn een alternatieve dienst 
met koffie in de dienst, terwijl men bezig was met knip- 
en plakwerk. De vraag voor dit knip- en plakwerk was: 
hoe denk jij dat de wereld er over tien jaar uit zou moeten 
zien en wat is er voor nodig om dit te bereiken? Het 
leverde een boeiend palet van mogelijkheden op. De 
kinderen maakten een schitterende, gekleurde regenboog 
met twee mensen die elkaar de hand reikten. 
 
De tweede dienst was voorbereid door de liturgiegroep 
van de Raad van Kerken en vond plaats in de avond in de 
tuin van de katholieke kerk in Steenwijk. Er waren 
ongeveer 65 mensen aanwezig. De brassband Crescendo 
speelde er vrolijk op los. Een jonge predikant uit 
Amsterdam, Rikko Voorburg, deed in de preek een 
oproep om samen de schouders te zetten onder 
activiteiten die vrede en gerechtigheid door middel van 
geweldloos handelen bevorderen. Het was inspirerend 
om een jong mens zo bevlogen te zien! 
Vier scholen hebben uiteindelijk meegedaan aan het 
scholenproject. Dit resulteerde in een afsluiting bij de 
vredespaal met een korte voordracht van een wethouder. 
Aansluitend zijn we met 100 kinderen naar het 
gemeentehuis gegaan om de tentoonstelling van de 
gemaakte werkstukken te openen. 
 
Al met al een geslaagde vredesweek.Voor volgend jaar 
zoeken we voor het scholenproject versterking. Wie- oh 
wie meldt zich aan!? 

Annelies Klinefelter 
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SAMEN GEGETEN – SAMEN ETEN 
 
Vrijdag 24 november aten we weer in de kerk. Tussen 
half 12 en 12 uur druppelden 18 eters binnen. In een 
kring luisterden we naar elkaar. Annelies vertelde over 
Thanksgiving Day, een Amerikaans gebruik. Op die dag 
wordt de dank uitgesproken voor alle goeds dat men het 
afgelopen jaar heeft meegemaakt. Dit is ook een dag 
waarop ze met familie en vrienden bijeen zijn en een dag 
om extra naar naasten om te kijken en uit te nodigen om 
mee te komen eten van bij voorkeur kalkoen. Deze 
viering komt langzaam ook de Oceaan over. Een extra 
dag om dankbaar te zijn kan geen kwaad!  
Het leuke van onze bijeenkomst is dat aanwezigen 
spontaan iets vertellen of voorlezen wat zij de moeite 
waard vinden om te delen met anderen. Dit alles gebeurt 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Daarna aan tafel. We aten kalkoen met daarbij een 
mengsel van rijst met allerlei vruchten. Hieronder staat 
het recept. Als toetje vla met stoofperen van de boom van 
Klaas Prins, door hem zelf klaargemaakt. 
De laatste vrijdag van december komen we weer bij 
elkaar. Iedereen is welkom. Voor €7.50 eet je lekker, 
maar vooral gezellig! Ook steken we wat van elkaar op 
en zijn met elkaar in gesprek en luisteren we naar elkaar. 
Zin om mee te eten? Geef je voor de kerstdagen even op 
bij Annelies of Femmie of schrijf je naam op de lijst die 
boven de brandslang hangt in de leerkamer. 
 
Nu het recept: 
750ml water, 350 ml kippenbouillon, 175 gr wilde 
rijst,150 gr rookspek,500 gr ui fijn gesneden, 375 gr 
knolselderij in blokjes, 1 eetlepel water, 200 gr witte rijst, 
250 gr krenten, 100 gr gedroogde kersen, 75 gr 
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gedroogde cranberry’s, 50 gr gedroogde abrikozen, 100 
gr ongeschilde appels in stukjes, half bosje bladselderij, 2 
eetlepels gedroogde bv. Italiaanse kruiden. 
1 de helft van het water met de kippenbouillon aan de 
kook brengen. Wilde rijst erin en in een gesloten pan op 
laag vuur 45 min laten sudderen. 
2. in een koekenpan op matig hoog vuur spek gelijkmatig 
bruin bakken. Spek eruit, spekvet bewaren. 
3. in het spekvet ui en knolselderij met 1 eetlepel water 
gaar laten worden onder voortdurend roeren(ongeveer 20 
minuten).  
4. rest van het water, witte rijst, krenten, kersen, 
cranberry’s, abrikozen en appel aan de wilde rijst 
toevoegen. Nogmaals 20 minuten koken. 
5. alles door elkaar doen, kruiden en bladselderij erdoor 
doen. 
Je kunt er een kip of kalkoen mee vullen  maar het ook 
heel goed, zoals wij dat deden, als apart gerecht serveren. 
EET LEKKER! 

Femmie Scholten 
 

 
 
 
 
NEDERLAND MUSEUMLAND 
 
Nederland beleeft hoogtijdagen als museumland, dit geldt 
met name voor het tentoonstellen van schilderijen uit 
onze ‘Gouden Eeuw”. Er worden tentoonstellingen 
georganiseerd over speciale onderwerpen en thema’s. 
Hiervoor lenen de musea schilderijen van andere musea 
uit binnen- en buitenland. 
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Eind oktober maakte ik een museumwandeling door 
Amsterdam na enthousiaste besprekingen in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van de schilderijen van twee  
leerlingen van Rembrandt, Ferdinand Bol en Govert 
Flinck. De wandeling maakte ik iets langer met een kort 
bezoek aan de Hermitage aan de Amstel. Hier hangen 
enkele schilderijen, die zijn geleend van de echte 
Hermitage in St.Petersburg: Hollandsche Meesters. Ik ga 
er deze winter nog eens naar toe, het was er druk, 
superdruk.  
 
De wandeling ging allereerst naar het Rembrandthuis, 
hier had de meester vele jaren zijn atelier. Het museum is 
klein, je moet trapje op, trapje af, in een mooi ouderwets 
17e eeuws huis tussen veel nieuwbouw. Toen ik voor het 
eerst in deze buurt  kwam, als kleine jongen aan de hand 
van mijn vader, was hier kaalslag. De lege huizen van 
joodse bewoners waren in de laatste oorlogsjaren 
gesloopt, het hout was opgebruikt in  kleine 
noodkacheltjes. Het huis van Rembrandt is er nog, te 
midden van veel nieuwbouw en drukke wegen die vanuit 
de IJtunnel de stad ingaan. Hier hangt een aantal vroege 
werken van Govert Flinck en Ferdinand Bol. Zij waren 
leeftijdgenoten, geboren in 1615 en 1616, zo’n tien jaar 
na hun leermeester Rembrandt. 
 
Govert Flinck werd geboren in Kleef bij Nijmegen. Zijn 
ouders waren doopsgezind, vader was lakenkoopman. 
Het was de bedoeling dat Govert in de voetsporen van 
vader Flinck zou treden, maar het liep anders. Een 
doopsgezind predikant en kunstschilder uit  Leeuwarden, 
Lambert Jacobsz, bezocht de familie en onder diens 
supervisie mocht de vijftienjarige Govert mee naar 
Leeuwarden als leerling-kunstschilder.    
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In 1634 trok hij naar Amsterdam, hij werkte hier eerst 
zelfstandig en kwam toen in dienst in de werkplaats bij 
de doopsgezinde kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh. 
Hier werkte hij ruim een jaar onder leiding van 
Rembrandt. Rembrandt heeft een grote productie gehad 
in die jaren vooral in 1634; dit doet vermoeden dat 
Govert meer als assistent dan als leerling van Rembrandt 
werkte. Rembrandt en zijn vrouw Saskia verhuisden in 
1635 naar een huis met atelier in de Nieuwe 
Doelenstraat. Men vermoedt dat een aantal van zijn 
onvoltooide schilderijen in de werkplaats van 
Uylenburgh achterbleven en voor de verkoop werden 
afgemaakt door Govert Flinck. Het eerst bekende 
schilderij van de hand van Govert Flinck was een portret 
van Dirck Jacobsz. Leeuw uit 1636. Dit schilderij is nog 
in Amsterdams bezit, het was in bruikleen aan het 
Rembrandthuis gegeven door de Vereenigde 
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. In de jaren die 
volgden, zou Govert vele opdrachten krijgen van 
Doopsgezinde burgers. Hoewel er onder hen zeer 
welgestelde kooplieden waren, ontwikkelde zich in hun 
kringen een hang naar soberheid en eenvoud.        
 
Dit is terug te vinden in enkele typisch “doopsgezinde” 
portretten. Bij een van die schilderijen las ik in de 
toelichting, dat de sierlijke kanten kraag van een 
geportretteerde doopsgezinde voorganger enkele jaren na 
het gereedkomen van het schilderij ten dele werd 
overgeschilderd, de kraag werd veranderd in een 
eenvoudige witte kraag.  Govert bleef Amsterdam trouw, 
hij kocht in 1644 twee huizen aan de Lauriergracht waar 
hij een eigen atelier kreeg. In 1645 trouwde hij met de 
remonstrantse Ignitta Thovelingh. Zij overleed in 1651, 
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in datzelfde jaar liet Flinck zich remonstrants dopen. In 
1660 stierf Govert Flinck, hij werd begraven in de 
Westerkerk.  
 
Ferdinand Bol werd geboren in Dordrecht, zijn eerste 
periode als leerling werkte hij in Dordrecht in het atelier 
van Benjamin Cuyp. Rond zijn twintigste verjaardag 
vertrok hij naar Amsterdam  en werd assistent in 
Rembrandts atelier. Een van zijn vroegste portretten was 
‘Portret van een oude dame, mogelijk Elisabeth Bas’. 
Jawel, het sigarenmerk van onze vroegere grootvaders, 
zondagse sigaren, bolknak. 
 
Men weet nu nog, anno 2017, waar de kunstschilders 
werkten en woonden, met wie zij trouwden, wanneer en 
in welke kerk, waar hun kinderen werden gedoopt en in 
welke kerk ze werden begraven. Negen jaar na het 
overlijden van zijn eerste vrouw, Elisabeth Dell, trouwde 
Bol met de rijke weduwe Anna van Erckel. Dat zij van 
rijke familie was, werd mij duidelijk uit de brochures en 
door een bezoek aan het huis dat zij samen lieten 
bouwen, een stadspaleisje aan de Keizersgracht nr. 672. 
De familie Van Loon, eigenaren van het pand sinds 1884, 
heeft het huis opengesteld voor bezoekers. Het koetshuis 
achterin de fraaie tuin aan de Kerkstraat is verbouwd tot 
klein museum. Na zijn trouwen stopte Ferdinand Bol met 
schilderen, hij was toen 53 jaar. Hij stierf op 64-jarige 
leeftijd en werd begraven in de Zuiderkerk, vlak bij het 
Rembrandthuis waar hij als jongeling uit Dordrecht 
kwam werken.  
 
Een aantal werken van beide schilders als zelfstandig 
gevestigde kunstenaars zijn samengebracht in het 
Amsterdam Museum bij de Kalverstraat. Toen ik daar 
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aankwam, had ik nog maar nauwelijks een half uur de 
tijd, dat was te kort, maar ik was alleen. Prachtige schil-
derijen. Tot 18 februari 2018 duurt de tentoonstelling. 

Evert Uitentuis 
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LEDENBIJDRAGE 2017 
Dit jaar moet ik me niet alleen voor mezelf en Femmie 
afvragen: “Heb ik al voor de kerk betaald” maar ook aan 
u vragen …………………..  
HEBT U AL UW (vrijwillige) BIJDRAGE 
OVERGEMAAKT ? 
Gelukkig zijn er veel leden / vrienden / belang-stellenden 
die trouw iedere maand ( automatisch ) betalen. 
Dezelfde vraag wil ook graag stellen aan de abonnees 
van de Gemeentebrief. 
Het banknummer van de DG Steenwijk is : NL20 ABNA 
0597 8160 50. 
Een hartelijke groet van de boekhouding,  
Henk Scholten.  
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