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Vrijheid om jezelf te zijn.
Als je de vrijheid van elk mens om zelf te kiezen hoe te leven en wat
te denken van betekenis vindt, was het wel een week om je op te
winden! Een jonge Saudische vrouw, Rahaf Mohammed al-Qunun,
had zich op een vliegveld verschanst in de hoop om asiel te krijgen.
Ze wilde in vrijheid haar leven vorm geven. Ze zei dat ze de Islam had
afgezworen, wat in haar land verboden is en waar de doodstraf op
staat. Rahaf Mohammed zou ‘te Westers’ zijn in de ogen van haar
vader en broer(s).
Ook waren er berichten over de Nashville verklaring die de levenstijl
van homo’s en transgenders afkeurt. Diverse hier in Nederland wo
nende orthodoxe predikanten vonden het van betekenis deze Ameri
kaanse verklaring te ondertekenen en ze te ondersteunen.
Wat beide voorvallen met elkaar verbindt, is dat ze zich op de rand
van religie en politiek bevinden. Ook raken ze beide de individuele
vrijheden. Centraal staat steeds dat mensen vinden dat ze andere
mensen hun gedrag mogen/moeten beoordelen. Bovendien menen ze
dat hun mening precies overeenkomt met de goddelijke orde en hoe
God het leven bedoeld heeft. Dat is iets wat mij opwindt.
Met mensen die van te voren stellen dat God aan hun kant staat, valt
niet open van gedachten te wisselen. Vaak zijn het bovendien geen
eigen gedachten die deze mensen dan verwoorden maar aangeleerde
clichés. Juist een open gesprek kunnen voeren met gelijk- of anders
gezinden is zo belangrijk en waardevol.
Onze vrijzinnige vereniging is in haar bijna 150 jarige bestaan erg
veranderd. Vrouwen dragen geen hoedjes en handschoenen meer
(echt, dat deden de vrijzinnige vrouwen) en ook worden geen stoelen
meer voorin de kerk gereserveerd. Maar de nadruk op ieders eigen
keuzes, tolerantie en respect voor ieders eigen mening is er altijd ge
weest. Er is een groot vertrouwen in de mens en zijn mogelijkheden,
openheid naar wetenschap en cultuur. Ook was er van begin af aan
openheid naar andere religies, al vond men uiteraard het vrijzinnig
christendom of religieus humanisme wel veruit de beste keuze!
Onze vereniging kent geen geloofsbelijdenis en is misschien eerder een
levenshouding dan een type religie te noemen. Nooit zal de vereniging
uitspraken in naam van de leden doen. Goed om te weten. Typisch is
daarin het vreemde, bijna mystiek aandoende idee in onze vereniging
van vrijbuiters, dat het contact tussen God/ iets Hogers en ieder mens
heel privé is.
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Maar het startpunt van dat alles is uiteraard: dat je volwassen mensen
de vrijheid gunt om hun eigen leven te leiden en vorm te geven en hun
eigen mening te vormen. Net zoals jijzelf die vrijheid wilt.
Nelson Mandela, iemand die uiteraard een heel diepe beleving van
het begrip vrijheid had zei eens (hier door mij uit het Engels vertaald):
“Want vrij zijn houdt niet alleen in dat je jezelf van je boeien bevrijdt
maar ook dat je zo leeft dat je de vrijheid van anderen respecteert en
bevordert.”
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Van het bestuur
Het bestuur wenst u een voor
spoedig 2019.
Op 6 januari hebben we het nieu
we jaar ingeluid met een nieuw
jaarsbijeenkomst. Na een woord
van welkom en een toespraak
door de heer Toes over de ‘Uni
versele verklaring van de rechten
van de mens’ werd de bijeenkomst
muzikaal opgeluisterd door twee
getalenteerde jonge mensen (bei
den 15 jaar jong): Dasha Serck,
viool en Tijmen Weijermars, kla
rinet. Zij brachten korte stukjes
ten gehore van de Amerikaanse
componist Ernest Bloch en de
Duitse componist Carl Maria von
Weber. Zie de foto’s in deze Stem
men. (pag.10) Aansluitend was er
een gezellig samenzijn onder het
genot van een hapje en een drank
je.
Ook de samen met de remon
stranten op 16 december gehou
den adventviering is een geslaag
de bijeenkomst geweest. Er waren
42 deelnemers. Toespraken zijn
gehouden door ds. A. v.d. Hoek,
ds. K. Bezemer, mevr. De Boer en
de heer Van Proosdij. De bijeen
komst werd muzikaal omlijst
door het orgelspel van de heer v.
d. Haven. Een trio bestaande uit
mevrouw Spruijt en de heer en
mevrouw Van Proosdij bracht
een lied van de Aartsmoeders ten
gehore. Ook de foto’s van deze
bijeenkomst treft u in deze Stem

men aan.(pag. 11)

kwartaal een uittreksel van de
activiteiten (A4-tje) wordt gede
poneerd in de ontmoetingsuimte.
De collecte van januari is ten be
hoeve van de Stichting Open
Doors en die van februari voor de
Stichting Wilde Ganzen. De
Stichting Open Doors beijvert
zich onder meer voor ondersteu
ning van christenen die worden
vervolgd of onderdrukt. De
Stichting Wilde Ganzen bestrijdt
wereldwijd armoede.

Met vriendelijke groet,
Voor de bestuursvergaderingen Jan Jager
zijn voor het komende semester
de volgende vergaderdata vastge
steld:
Van het secretariaat
12 februari, 12 maart, 9 april, 14
Verhuisd zijn:
mei en 11 juni.
Dhr. E. Oele, van Kagerdreef
188, 2172 HR Sassenheim
Zoals wellicht bekend werd tot nu
naar Vaartkade 61, 2171 HT
toe op elke eerste donderdag van
Sassenheim
de maand de bijeenkomst Ont
Moeting gehouden. OntMoeting
Dhr.W. Toes, van De Wickel
was indertijd in het leven geroe
aan 28, 2265 DE Leidschendam
pen om bekenden en onbekenden
naar Marienpark 97, 2266 CZ
in ons gebouw te ontvangen en de
Leidschendam
gelegenheid tot aanspraak te
geven. Mede vanwege alternatie
Bedankt als lid.
ve mogelijkheden met een derge
Dhr. A. Geervliet
lijke opzet in de regio is de belang
stelling helaas dermate beperkt
Nieuw verenigingslid VVG Voorburg
geraakt dat besloten is om Ont
Mw. A. Brandt
Moeting niet voort te zetten. De
laatste OntMoeting heeft deze
maand plaatsgevonden.
In de algemene ledenvergadering
van 15 november 2018 is in ver
band met de financiële situatie
van de vereniging een aantal be
zuinigingen / kostenaanpassin
gen besproken. In de laatste
Stemmen van december/januari
zijn de nieuwe contributiebedra
gen opgenomen. De kosten van
de jaarprogramma’s kunnen wor
den verminderd door verlaging
van de oplage. Eén van de kosten
besparende maatregelen is dat per
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Bloemengroet
De bloemen van de maand janu
ari gingen namens u naar de heer
T. Schippers te Zeist.

Leeskringen
Leeskring: Kennis van het hart, Valentinus de gnosticus en het Evan
gelie der Waarheid
Valentinus is een vroegchristelijke auteur uit de tweede eeuw. In zijn
Evangelie der Waarheid beschrijft hij de geestelijke levensreis van de
mens. Vanuit de verwarring van de zware materiële wereld kan de
mens zich verbinden met het Hogere. Christus is de boodschapper die
mensen ‘wakker maakt’ en met zijn kennis verlost. Zij kunnen daar
door de door hen vergeten, hoge bestemming hervinden. Valentinus
was in zijn tijd een zeer geliefde wijsgeer en spreker. Later werden zijn
denkbeelden als ketters beschouwd. De nadruk ligt bij hem op de
individuele ervaring en niet op de kerkdogmatiek. Net als het beken
dere Evangelie van Thomas is het Evangelie der Waarheid onderdeel
van de in 1945 ontdekte Nag Hammadi-bibliotheek. Op de eerste
bijeenkomst wordt een syllabus uitgereikt.

Het gezamenlijke wortelstelsel
ziet er uit als een knoop. Hier in
het uiterlijke ligt de oplossing van
iets in het doorhakken van de
knoop. Eigenlijk is dat een uiter
ste daad van onmacht. Men is op
zoek geweest naar de oorsprong,
heeft met al zijn kunnen, al zijn
kennis geprobeerd de oorsprong
te vinden. Alle mogelijkheden
(aan de buitenkant) zijn gepas
seerd. Dan blijft er niets anders
over dan de knoop door te hak
ken. De oorsprong, het zijn en het
worden hebben geen verbinding
meer.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer. Vier dinsdagavonden, 20.00-21.30
uur Data: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei. Opgave: voor 5 fe
bruari bij drs. Katrijne Bezemer 071-5320438 / kbezemer@iroka.nl Er zitten ook knopen in de draden
of op de lijst in de kerk. Kosten: voor leden en vrienden geen, voor op de hoeken van het gebeds
anderen € 20,-maximaal aantal deelnemers 14
kleed. Jezus droeg dat gebeds
kleed en de vrouw met de bloed
Cursus: Kennismaking met het Christendom
vloeiingen raakte die hoek, die
draden aan. Maar daar loopt een
“Leren en weten, zonder eis iets te geloven of iets te vinden” Op vijf purperblauwe draad door, Num.
bijeenkomsten een kennismaking met het Christendom, waarbij de 15:37-41. De buitenkant van die
volgende onderwerpen worden behandeld: 1) Geschiedenis van het hele tekst zijn zware woorden
Christendom en het ontstaan van de Bijbel. 2) De oude verhalen die voor ons. De binnenkant, wat het
je ‘moet kennen’. 3) Visies op Jezus en wat hij onderwees. 4) De Bijbel eigenlijk betekent, is bijna niet te
in kunst en literatuur. 5) Symbolen en de betekenis van de rituelen en vinden zonder het oude weten.
christelijke feestdagen.
Die purperblauwe draad is een
draad van het gedenken. Het wijst
Donderdagavonden 20.00-21.30 uur. Data: 28 februari, 21 maart, naar de oorsprong, naar de liefde
25 april, 16 mei, 13 juni. Leiding drs. Katrijne Bezemer Kosten: Voor van God. Die knoop hak je niet
leden en vrienden geen, voor anderen € 25,-- voor de hele cursus door maar je kunt wel de purper
Opgave uiterlijk 14 februari bij K. Bezemer 071-5320438 / kbeze blauwe draad volgen naar de
mer@iroka.nl of op de lijst in de kerk.
oorsprong. Dat wist die vrouw
die die draden aanraakte. Zij wist
de oorsprong te vinden; daar op
Knoop
bouwen nuttige verworvenheden de hoeken van het kleed. Haar
Volgens de overlevering hadden op ten eigen bate. Wij hebben het leven maakte zelf een hoek. Zij
de boom van het leven, van het worden, de buitenkant belangrij werd verlost uit Egypte, uit het
zijn en de boom van de kennis van ker gemaakt dan het zijn, de bin land waar zij in gevangen zat.
goed en kwaad, van het worden nenkant.
Haar leven ging niet meer door in
oorspronkelijk één wortelstelsel. Onze opdracht in Genesis 2:15 de de richting die zij verwachtte,
Het zijn en het worden horen bij tuin te bewerken en te behoeden maar in die richting die zij hoopte,
elkaar. Dat wat jij eigenlijk bent, is o.a. die twee bomen weer één te die zij geloofde.
dat wat door jou alleen gekend is, laten worden, het wortelstelsel
jouw kern, jouw zijn en dat wat weer te herstellen, het zijn en Gevonden o.a. in ‘De legende van
iedereen kan zien, jouw buiten worden weer aan elkaar te koppe de beide bomen’ van Friedrich
kant, jouw worden groeien samen len. Het zijn kan niet zonder het Weinreb.
op. Maar wij hebben genomen worden. Het worden kan niet zon
Marijke van Proosdij
van de boom der kennis, d.i. wij der het zijn.
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Kerkdienst en Hoeksteenkoor
Kerkdienst 24 februari 10.30 uur
dichteres M. Vasalis
thema: ouderdom, Sarah en Abraham, Boeken Koningen en Prediker
voorganger ds. K. Bezemer
organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Liederen koor:
Verleih’uns Frieden
F. Mendelssohn
Zum Sanctus, Deutsche Messe
F. Schubert
Tjébjé Pajóm,
D. Bortniansky
Tui amorem ignem
Taizé 15
Collecten
1e collecte voor de instandhouding eigen geloofsgemeenschap
2e collecte Wilde Ganzen (zie toelichting)
Bloemenbusje aan de uitgang
Toelichting 2de collecte
EDUCATIEF CENTRUM VOOR JONGE KINDEREN IN MALAWI
Als dit project straks klaar is, worden 100 jonge kinderen van 0 tot 6 jaar in Malawi opgevangen in een
uitdagende en veilige omgeving. Ze hoeven niet meer rond te zwerven wanneer hun moeders op het land
werken en ze krijgen elke dag een gezonde maaltijd.
In de regio Mangochi gaan de meeste kinderen naar de basisschool. Gelukkig! Maar soms is de school
erg ver weg, zodat ze lange afstanden moeten lopen. Voor kinderen jonger dan 6 is er weinig opvang. In
de dorpen waar dit project voor bedoeld is, is er alleen een islamitische opvang.
Voorbeeldfunctie voor anderen
Ouders in Ngalamo en omringende dorpen willen graag een eigen kindercentrum in hun buurt, waar de
kwaliteit van het onderwijs goed is en die neutraal van kleur is. De Malawiaanse organisatie Window of
Hope komt voor de ouders op. Zij zetten zich in voor toegang tot basisvoorzieningen als onderwijs. Samen
met Wilde Ganzen en de Nederlandse stichting Quality Centre Malawi hebben ze
in 2016 een kinderopvang gebouwd in een ander dorp. Dat centrum heeft nu een voorbeeldfunctie voor
andere gemeenschappen.
In Ngalamo willen we nu graag een tweede kinderopvang bouwen, inclusief keuken en sanitair. 100
kinderen worden hier vanaf jonge leeftijd enthousiast gemaakt om te leren. De ouders zijn erg blij met
de plannen. Zij gaan zorgen voor de stenen voor het gebouw en gaan straks de maaltijden voor de kin
deren koken.
(Project nr : 2018.0121)

Latijnse en Griekse
leeskringen:
Dinsdag 5 februari, Latijnse
leeskring- Matth. 14 v.a. vs. 37
Aaltje Noordewierstraat 184,
Den Haag/ Loosduinen.
Dinsdag 12 maart, Grieks Ju
dith 10
Olgaland 18, den Haag
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Martine Berenpas
DE LEER VAN CONFUCIUS
Spreker Martine Berenpas Zondag 3 maart, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00
(a.u.b. gepast betalen)
Confucius is de belangrijkste wijsgeer van China. Zijn filosofie heeft
een enorme invloed gehad op de Chinese cultuur en is ook vandaag
de dag niet weg te denken uit de Chinese samenleving. In deze lezing
wordt een overzicht van Confucius’ denken gegeven en wordt uitge
legd hoe wij vanuit het Confucianisme de Chinese cultuur beter
kunnen begrijpen.
Confucius is de grondlegger van de humanistische filosofie die afge
stemd is op het kosmische principe van harmonie en wederkerigheid.
Wij moeten Confucius vooral begrijpen als een politiek denker die de
samenleving wilde veranderen. Door de cultivatie van een ethisch en
ritueel gedisciplineerd leven zou de harmonie en balans weer terug
moeten komen in de samenleving. Aan de hand van de kerntekst van
het Confucianisme, De Analecten van Confucius, zullen we zien dat
het in het Confucianisme draait om de waarden menselijkheid (rén)
en fatsoenlijke gedragingen (li). De mens heeft volgens Confucius
van nature de mogelijkheid om een goed mens te kunnen worden. Om
echter waarlijk goed te zijn, moet hij zowel de juiste houding hebben
als de juiste gedragingen tonen. In deze lezing zullen we zien dat het
voor Confucius draait om de relatie tussen menselijkheid en fatsoen
lijke gedragingen, waarin de drijvende kracht van deze twee concep
ten wordt bepaald door de wederkerigheid van menselijke relaties.
De gouden regel van Confucius is dan ook: “Doe een ander niets aan
wat je zelf verafschuwt”.
Martine Berenpas is promovendus Wijsbegeerte aan de Universiteit
van Leiden. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emma
nuel Levinas met klassiek Daoïsme. Martine is geïnteresseerd in
comparatieve filosofie, feministische filosofie en existentialisme.

Analekten van Confucius

Niet oordelen
Ik heb een boekje in huis van
Deepak Chopra, een Indisch-A
merikaanse goeroe.
Daarin staat onder andere dat je
niet moet oordelen. Je bent dan
continu bezig met dingen en/of
mensen goed of slecht te noemen.
Het brengt veel onrust mee. Je
bent een dief van je eigen moge
lijkheden. Die worden onderge
sneeuwd met het benoemen van
alles.
Ik heb zijn les ter harte genomen
toen ik afgelopen zondag, 13/1,
naar een familiedag ging die bij
mijn jongste zus werd gehouden.
Familiedag is een groot woord,
twee zussen, twee broers, een
zwager, een schoonzus, een neef
en zijn broer, mijn oudste pete
kind, met twee kinderen. We
hebben elkaar wel eens een tijdje
niet gezien, zeker niet gesproken.
Details krijgt u niet van mij, mis
schien kunt u een plot verzinnen.
Met Deepak in mijn achterhoofd
ging ik de huiskamer binnen en
merkte al gauw dat kromme tenen
waarschijnlijk niet nodig waren.
Er werd over van alles gesproken,
van twee crematies tot vakanties
op Cyprus en in Turkije. Mijn
broer en ik hebben dezelfde soort
humor, die kan vrij hard zijn,
uitdagend zelfs.
Er werd opmerkelijk veel over
mijn vader en moeder gesproken,
met weemoed en met respect. Er
werden gebeurtenissen opge
haald die door deelnemers ver
schillend waren beleefd.
Ik merkte een paar keer dat ik
Deepak's wijze woorden in de
praktijk toepaste. Het resultaat,
onder andere daarvan, was een
heel fijn samen zijn met elkaar. Ik
sprak er later met mijn jongste zus
Nicolette over. Iedereen heeft het
naar de zin gehad. Daar ben ik
heel blij om, het ontroert me nog
steeds.
Kees Strampraad
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Nashvilleverklaring
Wij sturen u de reactie toe van de
Begripkwekers op de #Nashville
verklaring. De Begripkwekers
(www.begripkwekers.nl) is een
samenwerking tussen onze alge
meen secretaris, Wies Houweling,
het Apostolisch Genootschap,
Hans Leeflang en Joost Röselaers
op persoonlijke titel.
U kunt de verklaring delen!
Met vriendelijke groet,
Elsbeth Goettsch
Blazersensemble Voor de wind
Zondag 17 februari, 12.00 uur
Entree: € 7,00; koffie/thee € 1,00 (a.u.b. gepast betalen)
Het blazersensemble heeft vorig jaar een flitsend programma verzorgd
in de Hoeksteen. Op veler verzoek komen zij dit nieuwe seizoen nog
een keer terug. Zij zullen een kort gevarieerd programma ten gehore
brengen met o.a. het divertissement Opus 36 van Emile Bernard. Voor
de wind is een ensemble dat in 2001 is opgericht; het bestaat uit een
groep van blazers (twee fluiten, twee hobo’s, twee hoorns en twee
fagotten plus een contrabas). Soms verzorgen zij de begeleiding van
een koor. Wij kunnen dus spreken van een veelzijdig ensemble.

Verhuizing Landelijk bureau Vrijzinnigen Nederland
Beste mensen,
Het is zo ver. De verhuizing is een feit. Het nieuwe adres is Paulus
Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort.
Met vriendelijke groet,
Wies Houweling en Elsbeth Goettsch
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Wij geloven in de liefde
Wij zijn voor verbinding en niet
voor verklaringen die onderte
kend moeten worden om mensen
buiten te sluiten. Wij vragen ons
af: waar gaat dit over? Het gaat
niet over God, niet over de liefde,
niet over gelijkwaardigheid. Wij
willen oproepen tot solidariteit,
liefde en openheid. Iedereen is
welkom in al onze gebouwen bij
al onze activiteiten.
Wij voelen ons bezwaard om
hierover nu in de publiciteit te
komen. De #Nashville-verkla
ring laat ons echter geen keus om
een tegengeluid te laten horen.
Geloven in de liefde betekent ge
loven in mensen, álle mensen,
ongeacht hun seksualiteit.
#NashvilleVerklaring
de Begripkwekers
Wies Houweling
Hans Leeflang
Joost Röselaers

Oecumenisch
vrouwenwerk
De bijeenkomsten van het oecu
menisch vrouwenwerk op de
Vrouw en Geloof ochtenden zijn
in februari en maart gepland op
woensdag 20 februari in de
Hoeksteen, Rozenboomlaan 119
in Voorburg en 20 maart in de
Kruisheuvelkerk, burgemeester
Roeringlaan 6 in Leidschendam.
De inleidsters zijn respectievelijk
Ria Keijzer en Jacqueline Bak
ker. Het thema op de Vrouw en
Geloof ochtenden is dit seizoen
“Beelden van God”. De inleid
sters zullen dit elk op hun eigen
wijze benaderen . De koffie staat,
zoals altijd , klaar vanaf 9.45 uur,
de inleiding begint om 10 uur en
de ochtend wordt uiterlijk om 12
uur afgesloten. Ieder is van harte
welkom.
Voor meer informatie kan men
terecht bij Marianne Pompert,
pompertmarianne@gmail.com of
Plony Korving, p.korving@out
look.com

Hebben en zijn
Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.
Ed Hoornik
500 jaar Reformatie - 7 De gebroeders Wettin
Nadat we de diverse teksten en personen boven Luthers ‘Stellingen
deur’ van de Slotkerk te Wittenberg hebben besproken, wachten nog
slechts de twee forse mannengestalten aan weerszijden boven het
beschilderde paneel op identificatie (afb. 1).

Vooraankondiging
Zondag 10 maart zal een verhaal
van Johannes de Doper worden
voorbereid door Wim Toes en
Geerke Spruijt. Henriek Dijkstra
zal op de piano of orgel verschil
lende melodiën ten gehore bren
gen. Ook zullen afbeeldingen
worden geprojecteerd via het
scherm.
Voor deze bijeenkomst is vrije
toegang.

afb. 1 de Thesentür’ met de twee grote beelden
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Wie zijn deze twee imposante heren? Het zijn hertog Friedrich III von
Wettin, bijgenaamd der Weise, en zijn jongere broer hertog Johann,
bijgenaamd der Standvastige (‘betrouwbare’), resp. van 1486 tot 1525
en van 1525 tot 1532 keurvorst van Saksen. Maar wat doen die we
reldlijke machthebbers in deze religieuze omgeving?
Het blijkt een zeer interessant broederpaar te zijn, van hoge komaf *)
en, hoewel beiden katholiek, van grote betekenis voor de vroege
ontwikkeling van de reformatie.
Om met de linker figuur, Friedrich III, te beginnen. Zijn hoofdresi
dentie was het slot Hartenfels in Torgau (afb. 2), aan de Elbe, welke

afb. 2 de Hartenfels. Torgau, hoofdresidentie van Frederik III
plaats oudere lezers zich nog zullen herinneren als plaats waar de
Amerikaanse en Russische legers elkaar in april 1945 zouden hebben
ontmoet**). Hij was ‘goed katholiek’ maar in geestelijke zaken onze
ker, hij ontving graag leiding. Mede daarom had hij in 1502 de uni
versiteit in Wittenberg gesticht als tegenwicht tegen de universiteit in
Leipzig. Wittenberg werd een centrum van Bijbelse maar onafhanke
lijke gedachtenvorming, waar Frederik vaak te rade ging, o.a. bij
Luther, door hem in 1512 aangesteld als docent Bijbelexegese.
In 1521 werd de Rijksdag in Worms gehouden, waar de positie van
Luther zou worden besproken. Aan de invloed van Frederik is het te
danken dat de uitnodiging aan Luther om met een vrijgeleide naar
Worms te komen, ook daadwerkelijk naar Luther werd verzonden.
Toen de rijksban inderdaad werd uitgesproken en de vorsten gevraagd
werd om die mede te ondertekenen, weigerden twee van de zes dat te
doen, onder wie Frederik. De wellicht grootste verdienste van Frede
rik ligt in het laten organiseren van een zgn. ontvoering van Luther
op de terugweg uit Worms in april 1521 en een veilig onderkomen te
bieden in een van zijn burchten, de nog bestaande Wartburg bij Ei
senach. Luther zou zich daar bijna een jaar schuil houden, welke
periode hij ten nutte maakte met het vertalen van het Nieuwe Testa
ment vanuit de Erasmusuitgave van de Griekse grondtekst in het
Duits.
Deze en andere beschermingsacties bezorgden de keurvorst de titel
Beschermer van Martin Luther op, die tot in genealogische tabellen
-8-

gehandhaafd wordt. Tekenend in dit verband is een brief van Erasmus
van ruim vier bladzijden druks aan Frederik van 14 april 1519
waarin hij pleit voor een opstelling van belangstelling en begrip voor
meningen die, hoewel bestreden door bestaande belanghebbenden en
geventileerd in een felle toon (Luther), op hun merites dienen te
worden onderzocht. (Herhaaldelijk schrijft Erasmus in brieven dat
hij de boeken van Luther niet kent maar wel vindt dat hij een norma
le beoordeling verdient). Op 14 mei antwoordt Frederik dat ‘hem in
de zaak Luther niet zozeer de persoon als wel de zaak ter harte
gaat’ en dat ‘hij, met de hulp van de almachtige God, het niet zover
zal laten komen dat door zijn toedoen een onschuldig iemand uitge
leverd wordt aan de goddeloosheid van lieden die hun eigen voordeel
nastreven’.
Na het overlijden van Frederik in 1525 volgde zijn jongere broer
Johann, de rechter gestalte boven ‘de deur’, hem op. Hoewel bestuur
lijk minder sterk, handhaafde hij de cultuur van overleg in conflicten
van zijn broer in plaats van hard optreden.
Met Luther onderhield hij intensieve, bijna vriendschappelijke con
tacten. Een eventuele reactie van Johan op een brief aan hem van
Erasmus uit 1526, waarin deze Luther’s driestheid in debatten e.d.
laakt en zijn eigen beschaafde debatteertoon ten voorbeeld stelt, is
niet bedaard gebleven.
In het bijzonder was Johans optreden tijdens de Rijksdag te Augsburg
in 1530 constructief. Hij steunde daar de opstelling van de protestant
ste geloofsbelijdenis en hield zo de aanwezige protestantse theologen
ervan af om op de anti-protestantse eisen van keizer Karel V in te gaan.
Andere acties van Johan, zoals zijn begeleidende brief bij Luthers
Deutsche Messe (1526), belangrijk voor de geestelijke eenheid in de
eredienst en de status daarvan, zijn bevordering van de zelfstandigheid
van Duitse vorsten en kerken t.o.v. de paus, en zijn oprichting (1531)
vorsten (die zich in 1546 in een verloren oorlog met Karel V begaven)
moeten hier onbesproken blijven
Zijn betekenis voor de Reformatie wordt door de Evangelische Kerk
in Duitsland met een evangelische naamdag op 16 augustus geëerd.
Zijn broer Frederik kreeg een prominente plaats in het Hervormings
monument te Worms (afb. 3). Het reuzenzwaard dat beide mannen
hier torsen is het symbool van de keizerlijke macht.bij intochten e.d.
Ton Spruijt

Hervormingsmonument te Worms
(afb. 3 in afl. 1).

*) Haus Wettin, voor ons een nietszeggende naam maar behorend bij
een rijkvertakte familie met een 900-jarige doorwerking in het Duitse
bestuur met uitlopers in de huizen Sachsen-Coburg en Gotha (Enge
land, België Bulgarije).
**) nadere informatie laat zien dat de bekende foto van de over het
Elbe-water elkaar de hand rijkende commandanten daags na de
werkelijke ontmoeting op een meer fotogenieke plek geënsceneerd
werd.

afb. 4, detail van afb. 1
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ADVENTBIJEENKOMST 2018
(Foto’s Jan Jager)
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2019
(Foto’s Jan Jager)
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