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Op de zonnige zondag 24 april 
jl. heette ds. Dick Sonneveld 
eenieder van harte welkom in de 
Pelgrimskerk te Zoetermeer met de 
actuele tekst, zo kort na Pasen: ‘De 
zon schijnt in mijn ziel vandaag, het 
donker is gezwicht!’ Toepasselijker 
kon het allemaal niet bij deze 
Pelgrimsdienst. De mooie kleuren 
in de glas en lood-ramen zorgden 
ervoor dat de laagstaande avondzon 
stralend in ‘ieders ziel’ kon schijnen.

Om het thema ‘Jezus leeft, op weg naar kerk 2.0’ extra duidelijk te maken, 
stelde hij voor om Lied 913 te zingen: 
‘Wat de toekomst ons zal geven, weet geen mens op deze dag. In het leven 

door de tijden gaan wij samen met God voort. 

Eenmaal zullen wij beleven, dat wij vrij zijn, vrij van dreiging, vrij van zorgen 

zonder angst en zonder haat’. 

“Ongeveer 3 jaar geleden”, vervolgde 
de voorganger, “had ik een droom 
dat alle gelovigen van over de hele 
wereld – dus ook moslims – elkaar de 
hand gaven. Ik werd verdrietig van de 
opmerking eigen volk eerst. Een engel 
vroeg mij: Wat zal God willen? 
God wil met alle mensen hier in 
Zoetermeer en over de hele wereld 
optrekken terug naar de basis. Ik 
wijs de weg naar een nieuw land!” 
Met veel overtuiging zongen de 53 
aanwezige koorleden hierna: 
‘I have a Dream’. 

“Allen zijn we pelgrim, op weg naar de nieuwe kerk 2.0: een kerk die 
niemand uitsluit. Opnieuw moeten we leren luisteren naar God die mensen 
samenbrengt. Paulus hield de gelovigen al voor: God is altijd bij jou. 
Hij wijst de weg. God en de mensen ontmoeten elkaar.” 
Luid applaus viel het koor ten deel na het overtuigend gezonden ‘Marching to 

Zion’: Wij zijn op weg naar Sion. Schitterend, schitterend Sion, de prachtige 
stad van God!

oCtaaf mei 2016

Samen op pad
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Heel passend was gekozen als slotlied ‘Waarheen, 
Pelgrims’ van Joh. De Heer: 
Waarheen, Pelgrims, waarheen gaat gij? 

Wij gaan, op des Konings roepstem naar ons huis en 

Vaderland. Bij der eng’len vreugdezangen zal ons Jezus 

zelf ontvangen in Gods huis in ’t Vaderland.

Na de zegen en een sfeervol gezongen ‘Guten Abend, 
gut Nacht’ was er gelegenheid om samen met de 
familie De Bruin in ’t Centrum nog een kop koie te 
drinken. De zon scheen nog steeds in Zoetermeer. 
Een stralende dag liep ten einde.

Peter Peters

Pelgrimskerk Zoetermeer
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Uit de stilte op weg naar stilte
Het wordt stil in de Holaankerk. Geen stille stilte. Maar een stilte van 
bezinning op wat komen gaat. Een stilte waarin in concentratie de koers wordt 
bepaald naar het grote beginnen. Een stilte die zich als een accu oplaadt om 
te worden geopend in een rijke stroom van klanken, als de dirigent daarvoor 
het juiste moment gekomen acht. Zangers en muzikanten bereiden zich in 
die afwezigheid van geluid bijna hoorbaar en gespannen voor op wat van hen 
wordt verwacht. In bijna oorverdovende stilte. In welsprekende stilte. En dan 
is daar de eerste maatslag. De maatslag, die aanzet om de stilte te verbreken; 
om instrumenten te laten klinken; om stembanden beheerst te doen trillen. 
De maatslag die aandacht vraagt en oproept om in koorklank te laten horen 
wat in weken van repetitie is voorbereid. De bedoeling is dan, dat op het juiste 
moment de ruimte zich vult met het geluid dat door verschillende microfoons 
kan worden opgevangen, om via snoeren en kabels te worden doorgegeven 
aan een nu nog virtueel publiek. Het volgt dan een elektronische weg naar 
registratie, bewerking en reproductie, om op een later moment en telkens 
opnieuw te kunnen klinken vanaf de glimmende schijven waarop het allemaal 
zal worden gebrand.

De oude waterstaatskerk, vanwaar 
mensen al sinds eeuwen de weg 
en ‘de Weg’ gewezen wordt is voor 
de gelegenheid ingericht als de 
akoestische ‘klankkast’ voor de 
opname van muziek en liederen, 
die ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van ons koor, is en zijn 
geselecteerd om op cd te verschijnen. 
Deels afgedekte instrumenten staan 

opgesteld in de ruimte, waarin sinds 1842 de Boodschap wordt doorgegeven. 
Er staat een vleugel, waarvan de toonzuiverheid herhaaldelijk even (nou ja, 
even...) moet worden hersteld, maar vervolgens virtuoos wordt bespeeld door 
de ervaren en gedreven pianist Jan Lenselink. 
Er is een saxofoon, een beetje verstopt achter een geluidsabsorberende 
of -isolerende deken, maar bereikbaar voor de microfoon en vakkundig 
aangeblazen door Patrick Curfs, (gelegenheids-) collega van Hendrie Westra, 
die zich op zijn eigen plekje, achter alweer een deken, uitleeft op zijn 
slagwerkinstrumenten. En dan zijn we er nog niet. Nu en dan mengt zich 
een bas bij dit trio en maakt Jeroen Nieuwint met zijn trillende snaren het 
kwartet compleet, ondersteund of aangevuld door het vertrouwde vinger- en 
voetenwerk van Martin Mans op het orgel. Het is altijd weer verbazend hoe 
zulke verschillende muzikale bronnen en vaardigheden zich kunnen mengen 
tot een harmonieus geheel, dat aangenaam zal zijn om naar te luisteren. 
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En aangenaam zal het zeker wel zijn, al moeten we daar een beetje krediet 
op nemen, omdat de bewerker tenslotte het uiteindelijk resultaat nog moet 
monteren. Maar zeker ook – en nu direct al – aangenaam om te beluisteren 
is de prachtige sopraanstem van Saejeong Kim, die helder opklinkt tegen 
het muzikaal decor, om zich van tijd tot tijd te voegen in samenklank met de 
mannenstemmen.

Als seconden ‘montageruimte’ in stilte zijn vergleden, klinkt achter de klassiek 
aandoende gevel van het kerkgebouw, vandaag annex studio, en tegen de 
gestucte wanden, de muziek en de zang op. Microfoons registreren elk geluid, 
dat zich voldoende uit de stilte losmaakt om kritisch beoordeeld, geilterd 
en soms afgekeurd te worden. Om nieuwe kansen te krijgen, totdat een zo 
goed mogelijk resultaat is bereikt. Er is aandacht. Er is professie. Er is de 
wetenschap, dat deze klanken niet maar eenmalig klinken, maar voor lange 
tijd telkens opnieuw en onveranderd moeten kunnen worden beleefd. Verstard 
in de techniek van de geluidsdrager, maar weer herlevend als aan de schijf 
haar geheimen zullen worden ontlezen. 

Een afwisselend programma wordt 
afgewerkt, met muziek en zang, die 
de grondslag van ons koor waardig 
mag worden gevonden. Liederen 
worden gezongen (en herzongen) 
waarin en waarmee ook wij een 
beetje wegwijzer mogen zijn. Op 
dezelfde Weg, als die waarnaar in 
de zondagsdiensten, in de dan weer 
geordende en gewijde ruimte, steeds 
weer mag worden gewezen.  En na 

mag klinken in de weergalm van eeuwen christendom en de akoestische 
kenmerken van het multigestileerde gebouw. Een nagalm die steeds opnieuw 
mag rondgaan, mag worden gehoord en mag worden opgenomen. Dan niet 
door technische ontvangstapparatuur, maar rechtstreeks in het hart van 
ontvangstbereide mensen. 

Het zijn de vertrouwde liederen van hoop, van verwachting en van 
bemoediging, die, van stilte naar stilte, hun weg zoeken naar hun eigen 
publiek. Een publiek dat er tijdens concerten of medewerkingen voor zorgt dat 
de liedteksten al direct een bodem kunnen vinden, maar dat nu ontbreekt. 
Een publiek dat, normaal gesproken, door loutere aanwezigheid invloed heeft 
op de manier waarop we zingen en beleven. Een publiek waarvan we vaak al 
direct kunnen alezen of we inderdaad wat door te geven hebben. 

oCtaaf mei 2016
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Vaak bepaalt het de mate waarin wij onze eigen gevoelens kunnen meegeven 
op de stroom van klanken, die onze keel verlaten, maar uit ons hart mogen 
komen. Ligt daarin niet het geheim van kleur en intonatie? Maakt dat niet de 
betekenis van de gezongen teksten invoelbaar? Zorgt dat niet juist voor de 
nagalm, die mensen meenemen naar hun huis en eigen omstandigheden? 
Zorgt dat er niet juist voor dat de weg daadwerkelijk gewezen mag worden? 

Vandaag ontbreekt dat publiek. Vandaag 
is er vooral het geweld van de techniek en 
gaat het om een technische prestatie. De 
nootjes moeten zuiver worden gezongen. De 
instrumenten moeten worden bespeeld, zoals 
dat tevoren is gearrangeerd. Alle onderdelen 
moeten zo ongeveer de perfectie benaderen. 
Om vervolgens tot een eenheid te worden 
gemengd. En het publiek? Dat is er niet. De 
mensen, die ons tijdens concerten min of meer de weg wijzen, ontbreken. 
Toch moeten die er eigenlijk wel bij gedacht worden, omdat we het tenslotte 
voor hen doen. Een beetje lastig, omdat we nu eenmaal niet kunnen weten 
wie er op een goed moment de cd zal beluisteren. Ook zullen we niet kunnen 
zien hoe mensen in hun eigen, gekozen, moment daarbij reageren. 

Bij deze gelegenheid presenteerde het koor haar nieuwe lichtblauwe strikjes en pochetjes
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Bellen

Ik vroeg: ‘Is dat modern,

één oorbel in je oren?’

Ze zei: ‘Dat kan wel zijn,

maar ik heb er één verloren.

Toon Hermans

Elk concert is uniek en elke medewerking eveneens. Dat wordt bepaald door 
tijd en omstandigheid; door de omgeving en de persoonlijke stemconditie. 
Maar ook door de aanwezigheid van zichtbaar luisterenden, waardoor in de 
regel een zekere spanning wordt opgebouwd. Een andere spanning, dan 
die voortkomt uit de wetenschap en ervaring dat een zielloos instrument 
elke onefenheid en elke onregelmatigheid gevoelloos doorgeeft aan 
onveranderbaarheid. 

Daarom is het nog wel een plezierig idee, dat er mogelijkheden zijn van 
overdoen en van technische manipulatie, waarvan ruim gebruik werd en zal 
worden gemaakt, zolang de schijf niet is gebrand. Daarom zal, wat uiteindelijk 
zal klinken, niet eens precies hetzelfde zijn, als wat zich uit de stilte van de 
Holaankerk aan muziek en zang deed horen. Al hoop en verwacht ik wel dat 
het er heel dicht bij zal komen. 

Maar meer nog, dat, los van al het technisch vernuft, waaraan we ons 
overgaven, de teksten naar hun bijzondere betekenis en taak tot hun recht 
zullen komen. Om uit te monden in stilte. Een stilte van tevreden nagenieten. 
Nu wél een stille stilte, die ruimte geeft om te worden gevuld door de nagalm 
in hoofd en hart. En zo de functie van wegwijzer blijvend mag vervullen.

Jan Swager



oCtaaf mei 2016 11

Jeugdherinneringen
Toen in 1939 Polen werd bezet, was ik tien jaar en lag met griep op 
bed. Ik herinner mij als de dag van gisteren dat ik doodsbang was; 
nauwelijks in bed te houden. Tot dan was oorlogvoering iets wat 
alleen in verre landen plaats vond.

Toen kwamen de meidagen van 1940.
Mijn vader sprak er schande van dat Nederland werd aangevallen zonder een 
oorlogsverklaring als bedoeld in de ‘Conventie van Geneve’!
Achteraf gezien misschien wel een beetje erg naïef.
In 1941 verliet ik de Lagere School en ging dagelijks met de schoolbus naar 
Coevorden. Dat was de dichtstbijzijnde plaats die ik met openbaarvervoer kon 
bereiken. Opgepropt in een overvolle bus; een enkele keer met de lijndienst 
als je wat later mocht beginnen. Maar dan had ik altijd al vier kilometer met 
de iets afgelegd naar de bushalte!
Och ja, je woonde op het platteland en je wist niet beter.

Op een gegeven moment had de bezetter voor het leger alle benzine 
gevorderd en was die niet meer te koop. Dat probleem werd opgelost door 
een aanhangertje aan de bus te koppelen, met daar op een zogenaamde 
‘gasgenerator’. Dat was een smalle hoge bus op een kar met twee wielen, 
gestookt met houtblokjes die werden vergast en op dat gas reed de bus. 
Het was een Franse uitvinding van ver voor de oorlog, die eerst toen werd 
toegepast. 
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Het klinkt simpel, maar voordat de bus aan zijn rit kon beginnen, duurde 
het soms wel tien minuten eer door de vergassing de motor een teken van 
leven gaf. Verder was de dosering van de luchttoevoer erg belangrijk. Want 
als je die toevoer blokkeerde door er bij voorbeeld een rauwe aardappel in te 
stoppen, dan sloeg de motor af. 
Je miste dan het eerste lesuur en dus ook een eventuele repetitie! Met een 
klomp die je er even tegen hield ging het overigens ook prima! En dan kon je 
met een onschuldig gezicht je broekzakken laten controleren. 
Want als ze je snapten, werd je abonnement ingetrokken en kon je gaan 
ietsen: 15 kilometer heen en 15 kilometer terug. Iedere dag; de hele maand!

Toen ook de bus niet meer reed, werd een goederentram ingezet.

 

Die tram was aanvankelijk gebruikt voor het vervoer van turfstrooisel 
en reed de hele route griezelig dicht langs de Dedemsvaart en de Krimvaart 
naar Coevorden. Ik schat de afstand tot het water op minder dan een meter.
Regelmatig werd de lijn geschouwd met een lat die exact de vereiste afstand 
tussen de rails aangaf. Met een dommekracht vond dan een eventuele 
correctie plaats. Na een poosje waren de rails zo krom als een hoepel, maar 
liepen wel evenwijdig. Gevolg: een heen en weer slingerende tram!
De locomotief leek nog het meest op een koekblik; van enige stroomlijn was 
geen sprake.
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Het vervoer van turfstrooisel stagneerde en op onze lijn werd alles vervoerd 
wat daarvóór met vrachtwagens plaats vond. Want die vrachtwagens waren 
inmiddels óók door de bezetter gevorderd.
Er werd een tramstel geformeerd van twee personenwagons en een 
goederenwagon. 
Dat was geen verbetering.
In de winter werden de wagons met een stoomleiding van de locomotief 
verwarmd. Maar als halverwege de rit bij een fabriek een complete wagon 
vanaf een zijspoor moest worden aangekoppeld en dat gebeurde pal achter de 
locomotief, dan werd de stoomleiding naar de wagons onderbroken en zaten 
we de rest van de reis in de kou.

Als in zo’n geval de locomotief op het zijspoor reed, saboteerden wij de boel 
door onze wagons voorbij de wissel te duwen. De reis werd dan stapvoets 
voortgezet richting Coevorden met de locomotief in het midden. En wij liepen 
op onze klompen naast de tram om warm te worden.
Om bij Coevorden via een brug aan de andere kant van het water te komen, 
was er een ruime bocht naar links nodig. In die bocht werd het uitzicht 
belemmerd door een aantal struiken en bomen. Op een keer had de machinist 
te laat in de gaten dat de brug open was. Hij probeerde te remmen, maar 
zowel de handrem als de voetrem weigerden dienst. Hij gaf een schreeuw en 
sprong van zijn machine. 
De locomotief verdween onder de geopende brugklep en plonsde sissend in 
het water. De aangekoppelde wagon met scholieren balanceerde op de rand 
en bleef halverwege hangen. Voorzichtig klommen die scholieren één voor 
één naar buiten. Eindelijk een keer oicieel te laat! Wonder boven wonder 
ontplofte de ketel van de loc niet in het water en wij haalden het plaatselijke 
sufertje. 

Toen kwam de tijd dat ook de tram niet meer reed.
Dagelijks werd de tocht naar school per iets afgelegd; door weer en wind.
Aanvankelijk met een iets met luchtbanden, al of niet half versleten.
Toen die banden op waren werd een tuinslang om de velg gelegd, gevolgd 
door een ‘band’ van blokjes autoband die aan de zijkant met ijzerdraad aan 
elkaar waren gemaakt.
En de laatste ritten voor het einde van de oorlog reed ik op de kale velgen!
 
Vindt u het gek dat ik heel veel later weinig medelijden had mijn kinderen die 
in Capelle naar de middelbare school gingen? Als ze een lekke band hadden 
dan liepen ze maar!

Jan van Faassen
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Al 90 jaar maken wij uw belevenissen waar!

Het familiebedrijf bestaat reeds 90 jaar en informeert 

u graag over alle mogelijkheden. Om u nog beter van 

dienst hebben wij onze websites gesegmenteerd 

per doelgroep. 

Na 90 jaar historie is de tijd rijp voor de toekomst. 

De 4de generatie is momenteel volop actief binnen 

Verschoor reizen. Dit doen zij onder het toeziend oog 

van de 3de generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij 

bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom 

is het verbinden van gezelschappen door unieke 

belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest 

uiteenlopende belevenissen waar!

Afspraak?

Graag! Bel of mail om een, uiteraard geheel 

vrijblijvend, afspraak te maken, via 0184-612714 

of mail aan info@verschoor-reizen.nl. U bent van harte 

welkom bij ons bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk 

dat onze mobiele adviseur bij u langskomt. Met ons 

voltallige team zijn wij u graag van dienst! 

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Basjan & Marjandel Verschoor 
Jacco & Christian Verschoor

 Uw touroperator & touringcarbedrijf

 90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid

 97,8% tevreden relaties

 Uw evenementenbureau voor uw 

 bijzondere gelegenheden.

 Particulier & business events, 

 incentives, meetings, conferences.

 Meerdaagse reizen & Dagtrips

 Voor uw personeelsvereniging & bedrijf

 Trips voor uw gezelschap

 Voor ieder gezelschap > 25 personen

 een uniek aanbod

 Schoolreizen, studiereizen en werkweken

 Een passend aanbod voor ieder onderwijs

 Individuele boekingen

 Gezin, vrienden, familie & partners, etc.

 Huur een bus, bereken een prijs!
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Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, voerde in de jaren 1643 tot 
1648 de vredesdelegatie uit de Lage Landen aan. Uiteindelijk werd 
in 1648 - na 80 jaren onafhankelijkheidsoorlog - in de Friedenssaal 
in het Raadhuis van Münster de vrede getekend. Onder aanvoering 
van Willem van Oranje-Nassau – bijgenaamd ‘de Zwijger’- is het 
door velen mogelijk gemaakt om het zware Spaanse juk af te gooien. 
Vanaf dat jaar zijn er nog heel wat aanslagen gepleegd op die zwaar 
bevochten vrede. Om het grote goed van de vrijheid toch te behouden 
gaven velen zelfs hun leven in kleine opstanden, maar vooral in de 
grotere oorlogen tijdens de Franse en Duitse overheersing. Ieder 
jaar herdenken we op 5 mei onder andere dat we sinds 1945 weer 
een vrij land zijn. Dit gaat dan gepaard in veel steden met uitbundige 
festiviteiten.

Steeds sterker vroeg ik mij tijdens de 2 minuten stilte bij de herdenking op 
de Dam af of in deze tijd van sterk toenemende individualisering, groeiende 
decadentie enz. enz. velen zich vrij voelen om te veel door te schieten in het 
gebruik – oftewel misbruik – van alle verworven rechten en vrijheden. In 
de oCtaaf van januari 2015 schreef ik over de moorden op de medewerkers 
van de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Met hun beledigende cartoons 
maakten zij – in mijn optiek – grensoverschrijdend gebruik van de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van drukpers. Aangesprokenen geeft dat beslist 
weer niet het recht van moorden.

Actueler werden we geconfronteerd met eveneens vérgaande 
grensoverschrijdende uitspraken van een door velen bewonderde Duitse 
cabaretier ten aanzien van het Turkse staatshoofd. Een Turks/Nederlandse 
schrijfster deed – tijdens een bezoek aan het land van afkomst van haar 
voorouders – er nog eens een schepje bovenop! Directe arrestatie viel haar 
vanzelfsprekend in dat land ten deel. 
Onze regering beloofde haar – op kosten van de Nederlandse gemeenschap 
- uitgebreide bijstand. Inbraak in haar huis in Amsterdam en de nodige 
haatmails aan haar adres leverde haar bij thuiskomst intensieve beveiliging 
op; ook weer op kosten van de Nederlandse gemeenschap. Overschrijding van 
rechten benadelen de rechten van anderen. Aanslagen en oorlogshandelingen 
over en weer zijn het gevolg.

Vrijheid van meningsuiting wordt tegenwoordig vaak opgevat als ‘vrijbrief’: 
onbeschoft en beledigend taalgebruik viert steeds meer hoogtij in zogenaamde 
cabaretprogramma’s, door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in 
de Tweede Kamer, bij verkiezingsbijeenkomsten in de Verenigde Staten van 
Amerika, ten aanzien van en door haatpredikers van andere godsdiensten. 

Vrij om te …….
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Het bestrafen van majesteitsschennis wordt in ons land getypeerd als ‘niet 
meer van deze tijd!’ De populistische uitspraak van - toen nog -Kroonprins 
Willem Alexander: “Iedereen mag mij noemen zoals hij/zij wil!” werkt 
natuurlijk ook niet mee aan een waardig stijlgevoel.

‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’, moet Willem de Zwijger vaak gedacht 
hebben toen hij deze bijnaam kreeg. Iedereen heeft het recht om alles te 
denken wat hij wil, maar niet om het uit te spreken. Overal zijn grenzen 
aan. Ook in zijn strijd tegen de Spanjaarden bereikte hij met diplomatiek 
zwijgen meer dan het laten uitlekken van en het bekendmaken van zijn 
aanvalsplannen. Alleen misdadigers in de Middeleeuwen en nog jaren 
daarna hadden hun recht van zwijgen verspeeld: duimschroeven en andere 
martelwerktuigen moesten ervoor zorgen dat de onderste steen in de 
waarheid bovenkwam. Op welke grond criminelen in de huidige tijd in de 
rechtszaal wel recht van zwijgen krijgen, is mij volkomen onduidelijk.

‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf!’, ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud!’ 
en ‘Vloeken - wel degelijk ook onnodig beledigend -  is aangeleerd!‘ zijn 
bekende spreuken van de idealistische Bond zonder Naam. Of bij de vele op 
sensatiebeluste tv-discussies – één zelfs gepresenteerd door een nakomeling 
van onze vredesondertekenaar Adriaan Pauw – deze principes ook uitgedragen 
worden, weet ik niet, want ik volg ze nooit, maar ik hoop het van harte. Het 
recht op vrijheid van meningsuiting, van drukpers, van godsdienst, van gelijke 
behandeling etc. etc. eis ik graag in positieve zin voor mijzelf op, maar gun 
het vanzelfsprekend ook aan anderen. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt (onder 
andere beledigd worden), doe dat ook een ander niet!”

Ook voor CMKPA-leden geldt vanzelfsprekend het recht op vrijheid van 
meningsuiting. Gezien de kameraadschappelijke sfeer weet blijkbaar eenieder 
daar op de goede manier – zonder grenzen te overschrijden – mee om te gaan 
en gebruik van te maken. In plaats van het bewust of onbewust beledigen van 
elkaar, zet iedereen ‘zijn beste beentje voor’ in het bezingen van Gods naam. 
‘Zwijgen is goud’ lazen we hierboven. Net als sporters gaan wij als leden 
van ons 50-jarig Gouden CMKPA ook voor goud met onze jubileum-cd. 
Bij de opnamen was zwijgen/playbacken echter niet toegestaan. “Durf 
te zingen!” was een geregeld gehoorde, enthousiaste aanmoediging van 
de dirigent. “Kanjers, het resultaat is ernaar! Jullie hebben geweldig 
gepresteerd!” complimenteerde Arjan het koor na zijn zoveelste gang naar de 
opnameruimte.

Na aloop van de repetitie liep ik naar het metrostation. Bijna botste ik – nog 
mijmerend over de repetitie – tegen een driehoeksbord aan dat aan een 
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lantaarnpaal bevestigd was. ‘Lekker vrij? Ga met ons naar de Malediven!’ 
spoorde de tekst de voorbijgangers aan. Gelukkig stond er niet, zoals vroeger: 
‘Vrij? Dan de caravan!’ Van caravans, tenten en campings heb ik me altijd 
verre gehouden. Gelukkig is mijn echtgenote ook meer van het luxe-soort. 
Vakantiekeuzes leveren dus bij ons nooit discussie op.
Naar de Malediven hoef ik ook niet, bedacht ik toen de metro al snel 
arriveerde. Lekker naar huis, vrij om een glas wijn (of twee) te nemen met 
een bakje heerlijke chips erbij. Dan is de kooravond voor mij weer compleet.

Peter Peters

TEXEL

Begin september, vorig jaar, zijn wij met vrienden enkele dagen naar 
Texel geweest om te ietsen, te wandelen en te genieten van 
de natuur. 
Wat een prachtig eiland, waar we veel hebben gezien, de mooie 
gerestaureerde vuurtoren, de gezellige stadjes met de leuke 
winkeltjes en vooral hebben we genoten van de rust en van de vele 
kilometers die we hebben geietst en gewandeld. 

Op een gegeven moment wilden onze 
vrouwen wel eens even gaan ‘shoppen’ 
in Den Burg. Wij mannen wilden liever 
een eindje gaan lopen langs het strand. 
We namen onze rugzakken mee met wat 
drinken en proviand en zijn wij ’s morgens 
bij tijds vertrokken. 
Na vele kilometers gelopen te hebben, 
zochten we een bankje waar we even rustig 
konden zitten, uitrusten en wat eten. Een 
leeg bankje zagen we niet zo gauw, maar 
wel eentje waarop een oudere man heerlijk 
z’n pijpje zat te roken en naar de zee zat 
te turen. Hij nodigde ons uit, kom gerust 
naast mij zitten, plaats genoeg. Dat deden 
wij dan ook graag, want een paar uur 
lopen langs de waterlijn maakt je hongerig 
en dorstig maar is ook wel vermoeiend, 
hoewel, jonge kerels, toch?
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Telefoon 010 450 69 07

Hier had uw

advertentie

kunnen staan!

oCtaaf mei 2016

Chinees Specialiteiten Restaurant 

DE GOUDEN OCEAAN 

Catering vanaf 15 personen, € 10,50 pp 

Gratis thuis bezorgd 

Elke vr. za. en zo. lopend buffet, ook à la Carte 

Adres: Dorpsstraat 43 

2912 CA  Nieuwerkerk a/d IJssel 

Tel.: 0180 - 312 459 

www.goudenoceaan.webklik.nl 

Postadres:
IJsselzoom 50 
2902 LB  Capelle a/d IJssel

”Bij een uitvaart

gaat het niet over

een dag uit het

leven maar over

een heel leven

in één dag” ( 010 447 99 00
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We raakten zo aan de praat en ik moet zeggen, die man deed me aan iemand 
denken. Ineens schoot het mij te binnen, hij leek sprekend op, een jongere 
uitgave weliswaar, van Dorus Rijkers, de mensenredder van de NZHRM 
(Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij) uit de jaren twintig van 
de vorige eeuw. Niet dat ik die gekend heb natuurlijk, maar vroeger, net na 
de oorlog, had ik een album van hem, met op de buitenkaft een prachtige 
tekening van Dorus Rijkers. Alleen de zuidwester ontbrak nu, maar die baard, 
die pijp en dat gezicht, sprekend…

Terwijl wij onze boterhammen nuttigden, zeiden we dat we zo genoten van de 
ruimte, de rust en de schitterende natuur. Maar dat is niet altijd zo geweest, 
begon hij te vertellen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was het 
hier een verschrikking. Als jullie het goed vinden, wil ik daar wel iets over 
vertellen. Natuurlijk wilden wij zijn verhaal wel horen. 

Ik was in ’45 een jaar of vijftien en heb de gruwelijkheden van dichtbij 
meegemaakt.
Zoals jullie weten, vierde op 5 mei 1945 het hele land het feest van de 
bevrijding. Behalve hier op Texel. De oorlog duurde hier nog voort tot de 20e 
mei toen de Canadezen eindelijk op Texel kwamen om ons te bevrijden.

Wat was er nu allemaal gebeurd. 
Luister, ik zal het jullie vertellen. 
Begin februari ’45 werd op Texel het 
822e Georgische bataljon ‘Koningin 

Tamara’ gelegerd, bestaande uit 800 
vrijwillige Georgiërs en 400 Duitse 
militairen. Hun commandant was 
Klaus Breitner. Dat bataljon Georgiërs 
was voor een deel samengesteld uit 
Sovjet krijgsgevangenen die onder 
erbarmelijke omstandigheden in 
krijgsgevangenkampen moesten leven. Om aan deze ellende te ontkomen, 
kozen velen min of meer voor een plaats in het Ostlegion. 

Anderen namen vrijwillig dienst in het Duitse leger in de hoop het 
communisme in hun vaderland te kunnen verslaan of verdrijven.
Door de Sovjets werden al deze militairen, vrijwilligers of niet, zonder 
uitzondering als landverraders beschouwd. Via Frankrijk en een verblijf van 
maanden in Zandvoort werden zij gelegerd op Texel.
Op donderdag 5 april gaf bataljonscommandant majoor Breitner aan de 
Georgische vrijwilligerscommandant, voormalige Sovjetkapitein, 
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Schalwa Loladse opdracht om zich met zijn bataljon gereed te maken om 
de volgende dag om 07:00 uur te vertrekken. De Georgische pro-Duitse 
vrijwillige troepen zouden - tezamen met Duitse soldaten en Nederlandse 
en Vlaamse vrijwilligers van de Wafen-SS en de Sicherheitsdienst - worden 
ingezet tegen de westelijke geallieerden in Oost-Nederland: tegen onder 
andere de 1ste Poolse Pantserdivisie, het 1e Canadese leger en het 2e Britse 
Leger. Wilden de Georgiërs zich nog rehabiliteren voor het feit dat ze in Duitse 
dienst waren getreden, dan moest dat snel en vóór de deinitieve Duitse 
nederlaag gebeuren, aangezien de geallieerden al voor Berlijn en Bremen 
lagen, en het einde van de oorlog een kwestie van dagen zou zijn.

In de nacht van 5 op 6 april om 01.00 uur lagen de meeste Texelaars 
nietsvermoedend in hun bed, toen op het hele eiland, in een tijdsbestek van 
amper een paar uur, bijna alle Duitse soldaten (450) werden vermoord door 
de Georgische krijgsgevangenen. 
Het gebeurde snel en het eerste uur bijna geruisloos. Een vuurpijl boven Den 
Burg gaf het startsein aan van een opstand die de boeken in zou gaan als 
‘De Russenoorlog’. Er kwam geen kogel aan te pas. Met messen en bajonetten 
werden de Duitsers in hun slaap vermoord.

Majoor Klaus Breitner 
had echter kans gezien 
de zuidelijke batterij te 
bereiken waar hij alarm 
sloeg. Hierdoor was men op 
het vaste land in een vroeg 
stadium op de hoogte van de 
opstand. Hoewel het Duitse 
leger al in een staat van 
ontbinding verkeerde, kwam 
snel een tegenofensief op 
gang. 
Diezelfde dag nog werden 
door de veerboot Voorwaarts 
ongeveer 600 Duitse soldaten 

met zware mitrailleurs, mortieren, tanks en enkele stukken geschut via de 
Mok (zuid Texel) aangevoerd om de opstand neer te slaan. 
Zij stonden onder leiding van majoor Erich Neumann. Dezelfde veerboot heeft 
later vele honderden zwaargewonden afgevoerd naar het vaste land.
Vanaf 15:30 uur werd een gelijktijdige beschieting op Den Burg uitgevoerd 
door de noordelijke batterij, de zuidelijke batterij, het Duitse geschut van de 
Mok, geschut van Fort Erfprins (Den Helder) en geschut op Vlieland. 
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Belastingadviseurs 

Michelangelostraat 10

3066 NM ROTTERDAM 

Telefoon 010 289 25 55 

www.vanesch-belastingadviseurs.nl

In deze twintig minuten durende beschieting werden op Den Burg 1800 
granaten afgevuurd.

Europa’s laatste slagveld 
Bij de gevechten, die wekenlang duurden, 
verloren de Georgiërs steeds meer 
terrein. Het laatst werd er gevochten 
rond de vuurtoren Eierland bij De 
Cocksdorp.

Nadat de opstand was neergeslagen, 
kamden de Duitsers het hele eiland 
uit, op zoek naar overgebleven 
tegenstanders. Enkele honderden van 
hen konden zich verbergen met hulp 
uit de Texelse bevolking en zouden de 
razzia’s overleven. Terwijl het Duitse 
opperbevel voor het bezette Nederland 
zich al op 5 mei in Wageningen onvoor-
waardelijk had overgegeven, duurde de 
oorlog voor Texel nog tot 20 mei. 
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Toen kwamen de eerste Canadese militairen op Texel aan om, wat weleens 
‘Europa’s laatste slagveld’ wordt genoemd, te bevrijden.
De opstand der Georgiërs heeft het leven gekost aan 120 Texelaars, minstens 
565 Georgiërs, en vermoedelijk meer dan 800 Duitsers. Met name het aantal 
gewonde en gesneuvelde Duitsers is onduidelijk; schattingen variëren van 420 
tot 2347. Ook de materiële schade was groot, tientallen Texelse boerderijen 
gingen in vlammen op, met name in de Eierlandse polder.
Omdat de Texelse bevolking uitbundig, maar voorbarig, de Bevrijding had 

gevierd, werden ook op 6 april lukraak 14 willekeurige Texelaars opgepakt en 

afgevoerd naar ‘de Mok’. De chaufeur van de wagen, waarin de 14 Texelaars 
werden afgevoerd, reed niet snel, waardoor vier van de veertien Texelaars 

wisten te ontsnappen. De tien overgebleven personen zijn door de Duitsers 

diezelfde middag op ‘de Mok’ gefusilleerd, zonder vorm van proces.

Herdenking
In Nederland heeft de geschiedenis minder aandacht gekregen dan het aantal 
slachtofers zou doen vermoeden. Nog altijd echter komt elk jaar een aantal 
Georgiërs naar Texel om de opstand te herdenken. Zij bestrooien de graven 
met wat aarde uit hun vaderland.
De overlevenden van de opstand van de Georgiërs hebben een koperen 
‘Levensboom’ geschonken die op 4 mei 1975 werd onthuld, met de tekst:
    ‘Aan onze omgekomen Nederlandse broeders en zusters. 

    USSR – Georgië’. 

Dit monument is geplaatst op de 
algemene begraafplaats van Den Burg.
Op 5 mei 2005, precies 60 jaar na 
dato, woonden de Georgische president 
Saakasjvili, zijn Nederlandse echtgenote 
Sandra Roelofs en de Georgisch-
Orthodoxe patriarch Ilia Ile de herdenking 
bij. In het Luchtvaart & Oorlogsmuseum 
Texel is een deel van de ruimte 
gereserveerd voor een permanente 
tentoonstelling over deze opstand. 

Ademloos hadden wij zitten luisteren naar 
dit indrukwekkende verhaal. We waren er 
stil van. Met veel respect en dankbaarheid 
namen wij afscheid van deze Texelaar. 
Een man om nooit te vergeten…

Johan de Geus
Begraafplaats Loladze op Texel
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Voor vele beroepen is een lied:

• Tandarts:  Kroont Hem met gouden kroon;

• Bouwvakkers:  Een vaste burcht is onze God;

• Verzekeraars:  Volle verzeek’ring;

• Groenteboer:  We zullen heel de aarde vullen met lof;

• Politici:  Staand’ op de beloften;

• Advocaten:  Geen andere pleitgrond;

• Beursanalisten:  Wat de toekomst brengen moge;

• Douaniers:  Daar zijn geen grenzen;

• Tuinbouwers:  De woestijn zal bloeien;

• Belastingambtenaren:  U bent waardig te ontvangen;

• Taxichauffeurs:  God wijst mij een weg.

De zeven belangrijkste woorden:   Ik geef toe dat ik fout zat;

De zes belangrijkste woorden:   Kan ik iets voor je doen?

De vijf belangrijkste woorden:   dat heb je goed gedaan;

De vier belangrijkste woorden:   wat denk je zelf?

De drie belangrijkste woorden:   zou je alsjeblieft…?

De twee belangrijkste woorden:   dank je;

Het belangrijkste woord:  wij;

Het minst belangrijkste woord:  ik

Een stoomcursus intermenselijke relaties
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Vroeger kon er niks.

Laten we blij zijn dat we nu leven.

Dit is een heel andere wereld.

De kinderen hier, vraagt het ze.

Op school hebben die al…

‘lichamelijke opvoeding’.

Dat heb ik nooit gehad.

Nee, ik heb m’n lichaam zelf opgevoed.

Dat had je vroeger toch niet,

lichamelijke opvoeding?

Zaklopen. Ja, dat was alles.

Dan moest je in zo’n jute zak…

Ik kan me dat goed herinneren.

In zo’n jute zak en dan zo van…

Wie het eerst aan de streep was,

had gewonnen.

Ik heb nooit gewonnen.

Ik was altijd twee.

Er was altijd één zak

die harder liep dan ik.

Toon Hermans

Lichamelijke opvoeding



oCtaaf maart 201426 oCtaaf mei 2016



oCtaaf maart 2014 27

AGENDAAGENDA
Dinsdag 

14 juni 

Benefietconcert t.b.v. Moldavië samen met het 
Christelijk gemengd koor ‘De Slagsingers’ o.l.v. Johan 
de Hoedt in de Alexanderkerk, Springerstraat 340.
Anneke Bliek-Monsma sopraan.

20.00 uur

Dinsdag

5 juli 

Laatste zangavond voor de zomervakantie. 19.45 uur

Dinsdag 

30 augustus

Eerste repetitieavond ná de zomervakantie 19.45 uur

Zondag 

25 september

Medewerking aan de avonddienst in de Goede Herder-
kerk m.m.v. Vincent van Dam, orgel. Seringenstraat 1 

2982 BT te Ridderkerk.

16.45 uur

Zondag

9 oktober

Medewerking tijdens de ochtenddienst in de Hoeksteen 
Rivierweg 15 Capelle aan den IJssel

10.00 uur

Merel

Op de Pier van Scheveningen

Zat een merel blij te zingen.

’t Is bekend bij alle dieren:

Merels houden veel van pieren.

Toon Hermans
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Meyer

Falke

Tenson

Alan Red

Casa Moda

Pierre Cardin

pietlap.nl

Filialen:

Capelle Koperwiek

Dordrecht Sterrenburg

Nieuwerkerk

Ro erdam Hesseplaats
Ro erdam Keizerswaard

Specialist in herenkleding
en accessoires, ook extra

korte en grote maten.
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De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 14 juni aanstaande. 

Kopij hiervoor graag uiterlijk dinsdag 7 juni aanleveren bij de 

redactieleden. Voor e-mailadressen, zie pagina 2 van de oCtaaf.
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Wist U dat…?

Het mannenkoor repeteert wekelijks 

op dinsdagavond

in de Alexanderkerk, Springerstraat 340 

in de Alexanderpolder. 

Er wordt gerepeteerd 

van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Vrijdag

21 oktober

Cd-presentatie tijdens ons Najaarsconcert in de 
Alexanderkerk, Springerstraat 340 te Rotterdam.

m.m.v. Saejeong Kim sopraan, Marin Mans orgel, 
Hendrie Westra slagwerk, Patrick Curfs saxofoon, 
Jeroen Nieuwint basgitaar en Jan Lenselink vleugel.
Algehele muzikale leiding Arjan Breukhoven.

20.00 uur

Zondag 

13 november

Medewerking aan de middagdienst in de Pelgrimskerk
te Delfshaven, Rotterdam.

14.30 uur

Zondag 

4 december

Medewerking aan de avonddienst in de Open Hofkerk,

Hesseplaats 441, Rotterdam-Ommoord.

19.00 uur

Dinsdag

20 december

Kerstconcert in de Alexanderkerk, Springerstraat 340 te 
Rotterdam m.m.v. het Male Ensemble Orpheus uit de 
Oekraïne. Minne Veldman uit Urk aan het orgel.

20.00 uur

Zondag 

8 januari 2017

Medewerking aan de avonddienst in het 
Ontmoetingscentrum te Nieuwerkerk aan den IJssel.

17.00 uur

Zondag 

12 maart 2017

Medewerking aan een zangdienst in de Breepleinkerk
te Rotterdam-Vreewijk.

17.00 uur

Zondag 

1 oktober 2017

Medewerking aan de zangdienst in De Open Hofkerk te 
Hendrik Ido Ambacht

17.00 uur


