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De boodschap van Albert Mol 
Ik zie hem bijna iedere morgen. Contact met de buren is belangrijk in een dorp. 
Hij is hier vooral bekend vanwege de film Fanfare (1958) van Bert Haanstra. 
Volgens de tourleiders in de rondvaartboten is hij inderdaad een famous actor. 
Dat klopt als een bus, al weten Nederlanders van zekere leeftijd heel goed dat 
deze broeder veel heeft betekend voor de emancipatie van homoseksuelen. 
Albert was anders zoals dit vroeger heette en Goddank is er voor dit anders zijn 
veel meer ruimte gekomen. Er zijn trouwens veel meer vormen van anders zijn, 
soms denk ik wel eens dat iedereen anders is. Zo mooi anders, zo lastig anders, 
zo (on) gewoon anders. Tienduizenden toeristen omarmen hem zonder te 
weten wie hij is en waar hij voor staat. Albert zou dit wel mooi hebben 
gevonden, al die mensen die het verschil durven omarmen. Die oog hebben 



voor de  waardigheid van verschil, gewoon omdat niet alles hetzelfde hoeft te 
zijn. 
 

Deze week werd hij tot mijn verrassing voorzien van een sokkel. Hij stond altijd 
gewoon in het gras. Op het nieuws kun je zien hoe op allerlei plekken ter 
wereld bekende beelden van hun sokkel worden gerukt uit protest tegen de 
gevolgen van racisme en kolonialisme.  Het is Beeldenstorm net als in de 16e 
eeuw. Dat is symbolisch, dat staat ergens voor. Einde van een tijdperk, veel 
mensen hopen dat.  
 

In Giethoorn doen we het anders. Albert heeft een hele lage sokkel gekregen. 
Op de doopsgezinde kerk er schuin tegenover staat: Eén is uw meester en gij 
zijt allen broeders en zusters. Jij  hoeft  tegen niemand op te kijken én je hoeft 
op niemand neer te kijken: we zijn allemaal gewone mensen. Al die 
voetstukken, je kunt er alleen maar van afvallen. Albert blijft met zijn beide 
benen op de grond en wij hopelijk ook. Ik hoor het de bestuurder van de 
rondvaartboot al vertellen, want dat kan ie: To your right the statue of Albert 
Mol. He is a famous actor and he believed that all men are created equal. Dit is 
de spirit of Giethoorn. Ook jij mag zijn wie je bent.  GvH 
 
Gebed voor de schepping  
 

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld, 
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, 
ons gemeenschappelijk huis. 
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven, 
zodat allen gevoed kunnen worden. 
 

Open onze geest en raak ons hart, 
dat wij zorg mogen dragen voor deze wereld.  
Help ons te beseffen dat dit gemeenschappelijk huis 
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,  
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden. Amen 
 

Zondag a.s.10.00 uur speciale outdoor internetviering met verrassing vanuit 
Giethoorn via: www.dggiethoorn.doopsgezind.nl 
 
De internetviering van de ADS is altijd te bekijken via: www.doopsgezind.nl  
 
Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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