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Zaaien 

In de zomer kunnen we volop genieten van de natuur die zich - 

in plezierige temperaturen - van de mooie kant laat zien. Het ge-

bladerte aan de bomen ziet er fris uit, de planten in onze tuin la-

ten vele kleuren zien. Sommige van onze platen zijn blijvertjes, 

eens geplant of gezaaid, geven ze ons een aantal jaren plezier. 

Andere planten zaaien we ieder jaar opnieuw. We hebben daar 

meer werk aan en zijn onze verwachtingen ieder jaar opnieuw 

hoog gespannen. Hoe zullen de zaadjes het dit jaar doen? 

 

Op de zondag dat deze Nieuwsbrief verschijnt stond in de voor-

bije zondagen het zaaien centraal in de evangelie-lezingen. Jezus 

gebruikt beelden van de zaaier, het zaaigoed en uiteraard ook de 

opbrengsten. Het zijn geen aanwijzingen voor de hobby-tuinier. 

Maar Jezus wil ons duidelijk te maken hoe wij met het Goede 

Nieuws kunnen omgaan. Houden we dat voor onszelf? Zijn we 

bereid om dat te delen met anderen, en vooral zijn wij in staat 

om er mee 'de boer op te gaan' (om maar een agrarische term te 

gebruiken)?  
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De gelijkenissen die Jezus gebruikte - hij sprak veelal in gelijke-

nissen, - zijn niet zomaar leuke illustraties van het leven van 

toen. Het zijn ook geen bespiegelingen waarmee we vrijblijvend 

onze gedachten mee kunnen vormen. Het zijn uitnodigingen om 

aan de slag te gaan. Uit die gelijkenissen kunnen namelijk ook 

actie, werk, aandacht voor zorg om en met elkaar in de samenle-

ving, voortkomen. 

De eerste vraag die dan voor ligt, is waarmee wij ons identifice-

ren: met de zaaier, met het zaaigoed of met de grond waarop het 

zaaigoed terecht is gekomen. 

Om bij de laatste te beginnen. Zijn wij de grond waarop iets kan 

groeien? Zijn wij in staat met het gezaaide, in dit geval het evan-

gelie, zo van toepassing te laten zijn dat de mensen om ons heen 

kunnen zien dat we volgelingen van Christus zijn?  

Vervolgens noem ik het zaaigoed. Zijn wij ons bewust dat wij in 

de wereld gezet zijn om juist Zijn boodschap tot wasdom te laten 

komen? 

Ten slotte, zijn wij ons bewust dat we zorgvuldig moeten zijn 

hoe en wanneer wij de boodschap brengen?  

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. De wereld is weliswaar be-

ter af indien zij het verhaal van Jezus ter harte zouden nemen. 

De bereidheid echter om het te ontvangen is heden ten dage min-

der groot. We kunnen mensen niet forceren. Het overtuigen op 

dwingende manier werkt ook averechts. 

Misschien minder spectaculair is het om het evangelie te laten 

doorklinken in ons doen en laten. Als voorbeeld wil ik graag 

onze onderlinge verhoudingen, onze zorg om milieu en natuur 

onder de aandacht brengen. 

Pastoor Joop 
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Gods woord in de prediking  

Op de zondagen en de feestdagen wordt er in de eredienst ge-

preekt. Naar katholiek besef is de prediking opgenomen in de li-

turgie, verbonden met de theologische gebeden van de kerk en 

uitgesproken in het geloof dat God zich openbaart als de God die 

spreekt.  

Het Woord van God is 

vlees geworden in Jezus 

Christus. Het Woord is 

schrift geworden in de 

Schriften, die getuigen 

van Gods weg met Israël 

en van Jezus Christus, het 

licht der wereld.  

Het 'schrift geworden' 

Woord, dat wij in de bij-

bel bezitten, baant zich 

een weg door de geschie-

denis. God vergadert de 

gemeente in een dienst 

van woord en sacrament. 

Zo handelt Hij onder ons.  

Zijn 'woorden' keren niet 

leeg terug, omdat de inhoud daarvan heil en vergeving, troost en 

uitzicht, bemoediging en verwachting bevatten. Gods schepping 

bestaat krachtens zijn spreken, zo behoort ook de herschepping, 

het nieuwe in Jezus Christus, als een daad bij het woord te zijn.  

Wij moeten beseffen dat de eredienst een gebeurtenis is waar 

God ons wil ontmoeten als we in geloof samenkomen. Daarom 

mogen we zeggen dat de prediking uitgaat van God en gericht is 

op mensen. Gericht op de mens met zijn vragen en noden, zijn 

angsten en verlangens, zijn hunkering en bevend geloof. We 

hebben geleerd dat we in Jezus Christus Gods gelaat mogen 

zien. En als we aan zijn opdracht voldoen mogen we Hem van 
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verre en soms nabij aanschouwen in het gelaat van de mede-

mens.  

Mensen in de ogen zien  

In de prediking worden de mensen in de ogen gezien. Zo zag het 

vleesgeworden Woord Jezus Christus de mensen als schapen 

zonder herder en Hij werd met ontferming bewogen. Zo is de 

bijbelse grondslag van de relatie die God in zijn liefde met ons 

wil hebben. God zoekt ons in onze concrete levenssituatie en Hij 

laat zich vinden, ook in de menselijke woorden van de prediker, 

die heel goed weet dat zijn woord op zichzelf het Woord van 

God niet is.  

Zo weet de prediker zich in diepe afhankelijkheid van Gods ge-

nade en doet daarin een werk waartoe zelfs profeten zich niet be-

kwaam achtten.  

De kerk waagt het te spreken  

Maar doordat de Geest ons verzekert van onze roeping, waagt de 

kerk het door de tijden heen over God te spreken en over Jezus 

Christus als Heer. 

Spreken over God 

is getuigen van het 

Koninkrijk Gods, 

dat nu reeds wer-

kelijkheid is door 

de Heilige Geest, 

die op Pinksteren 

is uitgestort en 

sindsdien mensen 

vervult en ver-

nieuwt. Zo zegt Paulus het in de Romeinenbrief 14:17 "het Ko-

ninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaar-

digheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest".  
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Daarom heeft de prediking ook een oproep tot bekering, zeker 

als we beseffen dat God zelf daarin tot ons spreekt. Ook verge-

ving en verzoening en het doorbrekende Rijk klinkt in de predi-

king door. Zo zijn het aardse woorden uit onze wereld, maar 

toch reiken deze verder dan onze aardse werkelijkheid. We krij-

gen daarin te horen dat men het Rijk van God kan binnengaan 

maar dat men ook daarvan buitengesloten kan worden.  

Van preek gaandeweg naar geloofsbelijdenis  

Je kunt de prediking ook aanduiden als de opening van de 

Schriften, zoals de verrezen Christus op de weg naar Emmaüs dit 

dienstwerk op zich nam en harten in vuur en vlam zette. De 

Schriften openen wil zeggen: uitleg geven met de bedoeling dat 

de Schrift een open boek wordt en blijft voor de mens die leer-

ling en navolger van Christus wil zijn. Hoe dat naar binnen slaat, 

hoe dat ons aangrijpt in ons 

diepste binnenste, is het ge-

heimenis van de Geest; im-

mers het is God zélf die in 

ons zijn Rijk wil oprichten. 

Zó komt God tot ons op de 

zondagmorgen: confronte-

rend en verlossend.  

Hij handelt met ons vanuit 

de overmacht van zijn liefde want God is groter dan ons hart. Hij 

bemint ons, zijn volk, dat Hij verzamelt en verkiest om in de we-

reld zijn werk te doen.  

SWdV 

Gebruikte bron: "De Liturgie in beweging"  

- pastoor J.N. van Ditmarsch 
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Bijbelse (ver)taal(ingen)  

De reeks boeken die het Nieuwe Testament (N.T.) vormen, be-

ginnen met de vier Evangeliën. De handschriften die de basis 

vormen voor de vertalingen naar de verschillende moderne talen, 

waaronder het Nederlands, zijn geschreven in het Grieks. 

Maar het staat vast dat Jezus zijn leringen en uitleggingen van de 

Wet en Profeten in de toenmalige landstaal, het Aramees, heeft 

gesproken en gepredikt. De "woorden die Jezus ons geleerd 

heeft" zoals wij deze in onze Nederlandse Bijbel lezen, zijn dus 

met een dubbele vertaalslag tot ons gekomen.  

Feitelijk kunnen voornoemde "woorden" nooit een zuivere weer-

slag krijgen in onze taal. Er zal door vertalers vaak een keuze 

moeten worden gemaakt om juist weer te geven wat Jezus be-

doeld heeft te zeggen.  

Lezers die tijdens hun studietijd een of meerdere talen hebben 

geleerd zullen zulke problemen herkennen. Ik las onlangs over 

de moeilijkheden om de juiste bedoeling weer te geven bij een 

vertaling uit het Russisch naar het Frans en uit het Frans naar het 

Nederlands.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jMSAnxoseppt7M&tbnid=s96SBDbeKFY-UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp%3D118&ei=9tDEU4GOLMX2O5vegPAO&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNHKJtUQRFuvpTJVBMCwguLkoe9zVA&ust=1405493864500261
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De teksten van de (Joodse) boeken van het Oude Testament 

(O.T.) stonden vóór het optreden van Jezus reeds vast. Wel was 

er ten behoeve van de vele Grieks sprekende Joden een bijzon-

dere Griekse vertaling van het O.T. beschikbaar (de Septuagint).  

Voor de christenen is de Septuagint van grote betekenis geweest 

bij hun zendingswerk. De meeste bekeerlingen in de eerste eeu-

wen waren namelijk Griekstalig en deze hadden met de Septua-

gint direct een vertaling van het oude testament bij de hand. Het 

belang van de Septuagint blijkt verder uit het feit dat veel citaten 

uit het oude testament in de brieven en de evangeliën uit de Sep-

tuagint zijn en niet uit de Hebreeuwse tekst. Zo zijn in het Bij-

belboek Mattheus alle aanhalingen uit het oude testament uit de 

Griekse Septuagint genomen en niet rechtstreeks uit het He-

breeuws. 

Geen enkel exemplaar van de oorspronkelijke handschriften van 

het N.T. is ons bewaard gebleven, maar het aantal afschriften 

van het gehele Nieuwe Testament, of van een gedeelte ervan, is 

heel groot.  

Er zijn ca. 4000 Griekse handschriften van gedeelten van het 

Nieuwe Testament, en enkele die het Nieuwe Testament in zijn 

geheel bevatten. Veel er van zijn uit de 8e, de 7e, de 6e, en zelfs 

uit de 4e eeuw. Daarin komen verschillende lezingen voor. Bij 

de vertalingen moet men dan ook vaak een keuze maken.  

Het huidige N.T. is vertaald op grond van de volgende vier 

handschriften: 

 De Codex Sinaïticus, uit de 4e eeuw, door Tischendorf in 

1859 ontdekt in het klooster op de Sinaï, en in 1862 uitgege-

ven. Het handschrift bevat het Griekse Oude Testament en het 

Nieuwe Testament. 

 De Codex Alexandrinus, uit de 6e eeuw, die het gehele Oude 

en Nieuwe Testament bevat, hoewel enkele bladzijden ont-

breken. Dit handschrift wordt zo genoemd, omdat het eeuw-

enlang te Alexandrië bewaard werd. 

http://www.bijbelstudie.org/oude_testament.html
http://www.bijbelstudie.org/oude_testament.html
http://www.bijbelstudie.org/oude_testament.html
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 De Codex Vaticanus, uit het midden van de 4e eeuw en wordt 

zo genoemd omdat het in de Vaticaanse bibliotheek te Rome 

bewaard wordt. Dit handschrift bevat ongeveer het gehele 

Oude en Nieuwe Testament, maar verschillende bladen ont-

breken, o.a. heel Genesis. 

 En de Codex Ephraëmi rescriptus, uit de 6e eeuw, een palim-

psest, d.w.z. een codex die twee keer beschreven is. 

 

In sommige (zeer) orthodoxe kringen stelt men dat de Bijbel tot 

ons is gekomen in de vorm zoals wij deze nu kennen, door Gods 

directe bemiddeling. Echter, daar zijn de meeste bijbelgeleerden 

het niet mee eens.  

Vaststelling van de canon  

Het heeft tot halverwege de vierde eeuw geduurd totdat de hui-

dige canon (de reeks boeken) van het N.T. door het grootste deel 

van de Kerk werd aanvaard. Tot die tijd waren de kerkvaders en 

de latere bisschoppen het onderling oneens welke boeken tot het 

N.T. moesten behoren. Daarvan kunnen we zelfs lezen in Lucas: 

(1:1) "Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen 

over zaken die onder ons zijn hun beslag hebben gekregen, …"  

De inhoud (canon) van het N.T. zoals wij deze nu kennen, werd 

in 367 in de zogenaamde Paasbrief van Athanasius genoemd.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eR-EKtYzQDZqMM&tbnid=DA00Eg5dZNNTkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jongib.nl/waarom-zijn-alleen-kopieen-van-bijbelse-handschriften-bewaard&ei=WNHEU6GHL8GAPcDpgcgH&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNEm27G7umIsuXXv8vW9EXnki-F6zw&ust=1405493971512378
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De Openbaring van Johannes omstreden 

Alleen de Openbaring van Johannes was nog lange tijd daarna 

een omstreden boek. Ook toen zo'n 1400 jaren later de hervor-

mers Zwingli en Luther commentaar gaven op de Bijbel, vonden 

zij dit boek nog omstreden: 

 Zwingli: 'uit de Openbaring nemen wij geen gegevens aan, 

want het is geen bijbels boek'. 

 Luther: 'mijn geest kan zich daarin niet vinden en mij is het 

oorzaak genoeg om het niet hoog te schatten, dat Christus 

daarin niet wordt geleerd. Daarom blijf ik bij de boeken, die 

Christus helder en duidelijk verkondigen'. 

En de hervormer Calvijn heeft van alle bijbelboeken een verkla-

ring uitgegeven, behalve van de Openbaring. 

Het is daarom niet zo vreemd dat de wederkomst van Christus, 

de toekomst van de kerk, zoals die in de Openbaring is ver-

woord, niet echt leeft bij de meeste protestantse kerken. 

Daarbij zouden pinksterbeweging, adventisten, apostolischen en 

een deel van de charismatische beweging nauwelijks een voe-

dingsbodem hebben voor de leer over het "duizendjarig rijk", de 

gebeurtenissen rondom de wederkomst van Jezus, etc. als de 

Openbaring niet tot de canon zou worden gerekend.  

Bijbel is geen kookboek 

In de 19e en 20e eeuw zijn er een aantal nieuwe handschriften 

gevonden die in de 16e en 17e eeuw, toen de eerste vertalingen 

werden uitgegeven (o.a. de Statenvertaling), onbekend waren. 

De Bijbelwetenschappers kunnen daardoor steeds nauwkeuriger 

onderzoek doen naar de oorsprong van de teksten. Omdat de 

handschriften (letterlijk) moesten worden overgeschreven, blij-

ken er vele overschrijffouten in de verschillende handschriften 

voor te komen. Ook namen sommige schrijvers de vrijheid een 

woord of zin toe te voegen aan de overgeschreven tekst om dit 

theologisch beter te doen lijken of begrijpelijker te maken.  
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Een voorbeeld daarvan is 1 Johannes 5:7. Daar staat in de Sta-

tenvertaling van 1637: "Want Drie zijn er, Die getuigen in den 

hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie 

zijn één." Deze zin komt in geen van de zeer vroege afschriften 

van de bijbel voor. Ze zijn toegevoegd door iemand die pro-

beerde de leer van de Drie-eenheid te ondersteunen. Daar het 

duidelijk is dat deze woorden niet werkelijk in Gods Woord 

thuishoren, zijn er correcties aangebracht en komen ze in nieuw-

ere Bijbelvertalingen niet voor of zijn ze tussen haken geplaatst. 

Door de problemen van het vertalen en de ingewikkeldheid van 

de juiste grondtekst blijkt het dus 

niet zo eenvoudig de Bijbel 

"zuiver" als Gods Woord vast te 

stellen. De vertalers moeten vaak 

ter wille van de leesbaarheid van 

een tekstgedeelte woorden 

toevoegen of in een bepaalde 

volgorde plaatsen. Nu is dat in 

principe geen probleem, maar 

soms neigt een vertaler er naar 

daarin eigen meningen en 

dogma's mee te laten wegen. 

Het is daarom riskant dogma's te 

willen bewijzen op grond van 

één of twee teksten in de Bijbel, 

zoals sommige Christenen de 

Bijbel als een soort kookboek hanteren om eigen opvattingen te 

bewijzen. 

Moge bovenstaande verhandeling enig inzicht verschaffen in de 

ingewikkeldheid van het Bijbel vertalen en ons begrip bij-

brengen voor opvattingen die anders zijn dan die wij van huis uit 

hebben geleerd.  

SWdV  
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Icoon: "Moeder Gods van de tederheid" (klooster van Pskov, 1542)  
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Gebruik van het wijwaterbakje 

Als de gelovigen de kerk binnengaan komen zij langs het wijwa-

terbakje. In dit 'vaatje' zit hetzelfde gezegende water waarmee 

mensen in de kerk worden gedoopt. Door met de hand het water 

daarin aan te raken en hiermee een kruisteken te maken geef je 

daarmee uiting van persoonlijke betrokkenheid en eerbied. 

Door bevochtiging met dit water bij de ingang van de kerk maak 

je het voor jezelf duidelijk dat je een drempel bent overgegaan 

door de doop en in Christus toegang hebt gekregen tot een hei-

lige gemeenschap.  

In de oude kerken stond het doopvont bij de ingang van de kerk, 

daar was het de plaats waar het sacrament van de doop plaats 

vond. Hierdoor wordt de "gang" gesymboliseerd die de gelovi-

gen maken: van de doop naar de tafel van de Heer; van de afda-

ling in het doopwater tot en met de opgang naar de maaltijd van 

de Heer.  

Onze parochiekerk bezit 

sinds 2007 een bijzonder 

wijwatervat. Het is gemaakt 

door de kunstenares Ynskje 

Penning. Zij heeft enkele 

symbolen die in onze kerk 

aanwezig zijn (o.a. commu-

niebank) daarin verwerkt. 

Bijzonder is dat het wijwa-

terbakje "gedragen" wordt 

door drie haringen.  

Zo is dit een echt Enkhuizer wijwaterbakje geworden. 

SWdV 

Bron: Nieuwsbrief - 2007 
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Monumentendagen 2014 

Dit jaarlijks terugkerende evenement heeft dit jaar het thema 

meegekregen: "Op reis". Ze vallen op 

zaterdag 13 en zondag 14 september. 

De werkgroep Kerk in de Stad verzorgt op 

grond van dit thema een (PowerPoint) pre-

sentatie in de verschillende kerken en een 

zondagse wandeling (met reisbureau) langs 

bijzondere plaatsten in Enkhuizen. 

De presentatie geeft uitleg over het leven van St. Christoffel. 

Deze "heilige" werd eeuwen lang beschouwd als beschermer van 

de reizigers. De behoefte naar een beschermheilige op reis was 

in de middeleeuwen begrijpelijk. Want reizen was toen een 

avontuurlijke en gevaarlijke onderneming. 

In juni van dit jaar heeft de (icoon)schilder Henc Valkema twee 

schilderijen aangeboden aan de kerkenraad van de Zuiderkerk. 

Deze beelden St. Christoffel en St. Joris met de draak af. In deze 

kerk zijn tientallen jaren geleden twee muurschilderingen (van 

onder de kalklaag) blootgelegd, voorstellende Joris met de draak 

en St. Christoffel (ook wel Christoforus genoemd).  

De legende van St. Christoffel 

Een grote man zocht zijn hele leven lang naar iemand die hij kon dienen. 
Hij was sterk en groot zodat de mensen hem een reus noemden. Zijn 

naam was Offerus. Overal waar Offerus kwam vroeg hij aan de mensen: 

"wie is de machtigste?" Zo kwam hij terecht bij de koning. De koning 
was heel blij met zo'n man want er was een oorlog aan de gang die hij 

graag wilde winnen. Natuurlijk won de koning deze oorlog met behulp 
van Offerus. 's Avonds was er een groot feest in het paleis en Offerus 

mocht naast de koning zitten. 

Er werd gegeten en gedronken en aan het eind van het feest werd het 
heel stil, er klonk prachtige muziek. Plotseling maakte de koning een 

kruisteken en Offerus vroeg hem waarom hij dit deed. De koning keek 
angstig om zich heen en fluisterde hem in het oor dat er een liedje 

gezongen werd over de duivel. Offerus stond op, want de koning was 
niet de machtigste, de duivel was nog veel machtiger. Offerus ging op 
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zoek en vond de duivel. Hij wist helemaal niet wie hij was en dat de 
duivel alleen maar gemene en slechte dingen deed. 

 Hij hielp hem overal mee tot ze op een dag langs een kruis kwamen 
dat langs de kant van de weg stond. De duivel fluisterde: "Er is er maar 

een die nog machtiger is, dat is de grote Koning". Offerus wilde die 

Koning vinden. Na dagen lopen kwam hij terecht bij een kluizenaar. Die 
vertelde hem over Jezus Christus, 

de echte Koning die gekomen was 
om mensen te helpen en gelukkig te 

maken. Offerus wilde die Koning 
vinden. De kluizenaar zei hem: "Wie 

mensen helpt, zal de grootste 

Koning vinden". Zo bracht Offerus 
mensen over de rivier. Hij droeg ze 

op zijn schouder en zorgde ervoor 
dat ze veilig aan de overkant 

kwamen. Dat deed hij zeven jaar 

lang. Tot hij op een nacht wakker 
werd van een stem. Hij liep naar het 

water maar zag niemand. Terug in 
bed hoorde hij de stem weer, maar 

ook de tweede keer zag hij niemand. 
Pas bij de derde keer vond hij een 

kind. Hij nam het op zijn schouders 

en droeg het over de rivier. Maar 
halverwege werd het kind zwaarder 

en zwaarder. Offerus dacht dat hij 
zou verdrinken. Hij keek omhoog 

naar het kind en zag zo iets moois. 

Het kind straalde als de zon en zei: 
"Ik ben de Koning die jij zoekt, ik 

ben Jezus Christus. Je leven lang 
heb je naar mij gezocht en zeven 

jaar heb jij mensen gedragen, 

daarom zal ik je nu dopen in mijn 
naam en vanaf nu heet je: 

Christoffel, Christusdrager". 

Het verhaal gaat dat Christoffel toen de opdracht kreeg zijn staf in de 

grond te steken. "Als uit het dorre hout groen tevoorschijn komt, zul je 
bij Mij zijn". Christoffel stak de stok in de aarde. Drie dagen riepen de 
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mensen tevergeefs om te worden overgedragen. Ze kwamen bij zijn hut 
en vonden de stok die groene blaadje droeg. Binnen in de hut lag Chris-

toffel. Hij was gestorven. De oude kluizenaar begreep dat Christoffel 
had gevonden, waar hij zijn hele leven naar gezocht had: de grootste 

Koning! Christoffel, Christusdrager, de drager van mensen. Patroon van 

de reizigers. 

(Bron: website Zuiderkerk) 

Een afbeelding van St. Christoffel werd meestal bij de in- en uit-

gang van de kerk geplaatst omdat men geloofde dat als men die 

dag zijn beeltenis had gezien men niet onverwacht zou sterven. 

Overigens hebben vandaag de dag nog vele automobilisten een 

Christoforus-penning in hun voertuig hangen … 

SWdV 

 

 

 

Christoffel-penning 
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Schilderij van St. Christoffel, bestemd voor de Zuiderkerk, 

aangeboden door de schilder. Henc Valkema  

  



- 18 - 

Een verhaal over liefde en het hondje  

Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest verkopen, hij 

schilderde een advertentie op een bord met de tekst "4 puppy's te 

koop" en zette dit aan het begin van zijn erf aan de kant. Toen hij de 

laatste spijker in het bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken en 

hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen. "Meneer" zei 

de jongen, "ik wil één van uw puppy's kopen". "Wel" zei de boer, ter-

wijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, "deze puppy's hebben 

heel goede ouders en kosten aardig wat geld". De jongen liet even zijn 

hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een 

handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. "Ik heb 39 

cent, is dat genoeg om te kijken?". "Zeker' zei de boer en hij floot een 

deuntje. "Dolly", riep hij en uit het hondenhok en over het erf rende 

Dolly naar de boer toe, gevolgd door 4 kleine bolletjes wol.  

De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek en zijn ogen straal-

den van verrukking. Terwijl de honden naar het hek kwamen rennen, 

zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhok. Langzaam ver-

scheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar kleiner dan de 

andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en 

op een wat onhandige manier begon het hondje vooruit naar het hok te 

hobbelen, terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden. Ik 

wil dat hondje hebben" zei het kleine jongetje, terwijl hij naar de wag-

gelende hond wees. De boer knielde naast het jongetje neer en zei: 

"Jongen, je wil dat hondje echt niet, het is nooit in staat om te rennen 

of te spelen, zoals die andere hondjes kunnen".  

Toen deed de jongen een stap naar achteren, bukte zich en begon een 

broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel 

zichtbaar aan beide zijden van het beentje van de jongen, die 

vastgemaakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De boer 

aankijkend zei hij: "Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed 

rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt". Met tranen in zijn 

ogen boog de boer voorover en pakte de kleine puppy op. Hij hield het 

heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf. 
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"Hoeveel kost het?" vroeg de kleine jongen. "Niets, het is gratis", zei 

de boer, "er is geen prijs voor liefde".  

 

 

Column van Greet 

 

Vanuit een bloed-

hete slaapkamer, 
want daar staat 

mijn computer, 

wil ik jullie graag een vakantiever-
haal vertellen van lang geleden. 

Het is vakantietijd en omdat ik al 
jaren niet meer wegga in de zo-

mer teer ik met heel veel plezier 

op oude herinneringen. 

Het is 1986 en ik ben nog maar 

net gescheiden. Tot mijn grote 
verrassing kreeg ik een leuk huis-

je toegewezen in Hoorn op de 
tweede verdieping. Onder mij 

woont een jonge student die lek-

ker kan koken en met wie ik mijn 
passie voor muziek kan delen on-

der het genot van een stok-
broodje en een wijntje. Die zomer 

nodigt hij me uit om naar Frank-

rijk te gaan, samen met een stu-
dievriend van hem die Hans heet. 

Mijn onderbuurman heet Martin 
en hij kent een familie die eige-

naar is van een achttiende eeuw-

se boerderij en zij hebben het 
goedgevonden dat wij daar veer-

tien dagen logeren. Gedrieën rei-
zen we af in een Diana naar Poët 

Laval, departement Drôme, Zuid-
Frankrijk dus en ja, dat hebben 

jullie goed onthouden: waar Ge-

rard Reve woonde. Martin stu-
deert op dat moment rechten, 

Hans doet geloof ik Criminologie 

en ik ben herstellende van een 
gruwelijk huwelijk en heb net de 

Bruine Vloot ontdekt waardoor ik 
uiteindelijk in Enkhuizen terecht 

ben gekomen. 

Stel je voor: stoffige weggetjes in 
een zonovergoten landschap, dan 

linksaf een 
heuvel op 

die vol 
staat met 

lavendel, 

alleen die 
geur al!, en 

dan 
bovenop 

die heuvel een oude, stenen poort 

waarachter de boerderij. Je stapt 
uit, bezweten en stram, je kijkt 

om je heen en je kunt je bijna niet 
voorstellen dat je niet droomt. De 

lucht trilt en het enige dat te 

horen is, is het geluid van 
insecten. Alle andere dieren 

liggen vast op apegapen ergens in 
de schaduw, hun tijd komt nog 

wel. 
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We lopen over de cour, gaan een 
stenen trappetje op en betreden 

zo het noord-, oost-, zuid- of 
west-huis, ze zijn er allemaal 

maar ik weet niet meer in welke 

we logeerden. Ruwe, stenen mu-
ren met oude deuren en ramen, 

kleine trappetjes die ons naar on-
ze slaapkamers brengen, stoere 

meubelen en geen gebrek aan 
open haarden. Hier ben je halver-

wege de hemel en we zijn niet al-

leen stil omdat we wat moe van 
de reis zijn. De eerste fles wijn 

van velen gaat open, we eten wat 
en om tien uur zoeken we ons 

bedje op en dat alles zonder veel 

woorden. Zo overweldigend kan 
een plek dus zijn en zo gezegend 

kun je je voelen. 

Er is een fiets en om beurten rij-

den we 
's morgens 

naar het 

dorp voor 
vers stok-

brood en 
lekkers voor bij de koffie. Ik weeg 

64 kilo, dus laat maar komen! We 

brengen onze dagen door met le-
zen en luieren en als we wat ver-

derop een oud waterreservoir 
voor de paarden hebben gevon-

den zetten we de kraan een och-

tend aan en dan hebben we ook 
nog eens een heus privé-zwem-

bad waar we oeverloos ronddob-
beren in de schaduw van de bo-

men. Er groeien orchideeën en 
veldbloemetjes en de kevertjes 

die er rondlopen zijn geel of oran-
je met stippeltjes en de vlinders 

hebben pasteltinten, geel, roze, 
lichtgroen, blauw als de lucht. Na-

tuurlijk verbranden we want in dit 

paradijs kent men geen badgoed 
en op de blaren zitten veroorzaakt 

veel plezier als het leed met vrien-
den gedeeld kan worden. We lun-

chen met 
kwark en fruit 

en doen een 

dutje om het 
even waar. In 

een stoel met 
je hoofd op 

tafel, op het 

gras onder een boom of languit 
op de koele keukenvloer. In-

middels hebben we ook de "bad-
kamer" gevonden. Daarvoor moet 

je buitenom, een trapje af en in 
een koele kelder staat daar dan 

zowaar een bad. Wanneer je erin 

ligt zie je een gat in de muur met 
daarin een nest met jonge mees-

jes dus wel een beetje stil doen 
he. 

En weer zeg ik: zie je het voor je? 

Twee studiebollen die een 
prachtige carrière tegemoet gaan 

en één huishoudschoolmeisje dat 
het klappen van de zweep niet 

alleen kent maar ook nog voelt. 

Wij zijn bij elkaar gebracht en als 
we samen 

afwassen als 
een getrouwd 

stel kijkt de 
een de ander 

aan en wordt 
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er geglimlacht. Later die week 
ontstaat een afwasgevecht als 

een pan iets te wild in de af-
wasbak plonst en even is er ka-

baal en geschreeuw te horen. We 

lachen en hollen achter elkaar aan 
met natte theedoeken, we zijn 

kinderen en vader en moeder zijn 
niet thuis. Voor straf moeten we 

van onszelf extra vroeg naar bed! 

In een Romaans kerkje bezoeken 

we een concert en we gaan naar 

een markt in de omgeving met to-
maten als bloemkolen en worsten 

als stevige kinderarmpjes, maar 
nooit voor lang, dan willen we 

weer "naar huis." Twee weken le-

ven we als een kleine familie op 
onze heuvel, ver van de wereld. 

Als God in Frankrijk. Het kost me 
geen enkele moeite om die herin-

neringen zo nu en dan op te roe-
pen. Dan ruik ik Poët, de lavendel 

en de bakker, ik hoor bijtjes zoe-

men en zie libellen boven het 
zwembad helicopteren, ik dans en 

zing met een merel, de zon prikt 
op m’n vel en elk moment kan ik 

een bak water over me heen krij-

gen. Dus dit keer geen column 
want ik ben op vakantie. Daar-

voor hoef ik alleen maar m’n ogen 
dicht te doen. 

Greet 
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Onze jarigen 

 
 20 juli 
 22 juli 

 27 juli 
 28 juli 

 30 juli 
 30 juli 
 30 juli 
 6 aug. 
 10 aug. 

 11 aug. 
 15 aug. 
 20 aug. 
 25 aug. 
 30 aug. 
 6 sep 
 10 sep 

 25 sep 
 29 sep 
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