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Bijeenkomsten  
 

Zo. 02 februari 10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo. 16 februari 10.00 uur: Dhr. Jan Koops 

Zo. 01 maart 10.00 uur: Bijeenkomst in ‘t Stroomdal  

     Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo. 15 maart 15.00 uur: Iets anders: Mevr. Renate Snoeijing 

     Directeur van ‘t Huus van de Taol 

Do. 09 april  19.30 uur: Witte donderdag  

Mevr. Helene Westerik-Lammers 

Zo. 12 april  10.00 uur: Pasen  

Mevr. Helene Westerik-Lammers 
 

Er is altijd koffie of thee na de dienst! 

 

 

Agenda 
 

Di. 04 februari 20.00 uur: De liefde van Beilen (De Cerck) 

Ma. 10 februari 14.00 uur: Zusterkring, Jaarvergadering met 

     Dhr. K. Dekker, ambulancebroeder 

Di. 11 februari 19.30 uur: Over verwondering gesproken 

Do.  27 februari 12.30 uur: Naar ‘t Drents Museum, Assen 

Ma. 02 maart 14.00 uur: Zusterkring, Paula Smit vertelt 

Di.  10 maart 17.30 uur: Samen eten 

Di. 17 maart 20.00 uur: De Liefde van Beilen  

(Vrijzinnig Centrum “De Stroming”) 

     Lezing over Rouw en Verlies 

Di. 24 maart 19.30 uur; Over verwondering gesproken 
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Samenstelling bestuur 
Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde,  

tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl 

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  

tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl 

Penningmeester: Dhr. Jan Drenth, Sportlaan 3, 9411 BG  Beilen, 

tel. 0593-523779,  email: j.e.drenth@ziggo.nl   

Banknummer: NL34 RABO 0306 5001 40 

2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 

PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849,  email: gerda@wiggerink.nl 

Bestuurslid: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH 

Beilen, tel. 0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com  
 

Overige adressen van onze afdeling 
Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers,  

Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,  

email: h.h.westerik@outlook.com 

Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 

9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl 

Internet: bereikbaar via www.vrijzinnigen.org (klik dan op “Waar vindt u 

ons”, zoek dan op de kaart” Midden-Drenthe”, en klik er weer op)  

Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN   

Gebouw:  

Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  

Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres) 
 

mailto:de.bo20@hetnet.nl
mailto:janbruggink@hetnet.nl
mailto:j.e.drenth@ziggo.nl
mailto:gerda@wiggerink.nl
mailto:grlimburg@gmail.com
mailto:h.h.westerik@outlook.com
mailto:wimboer@trinedmail.
http://www.vrijzinnigen.org/
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Olie voor op het ijs 
 

Op 15 januari 2020 was het 111 jaar geleden 

dat de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf 

Steden werd opgericht. En dat werd gevierd. 

In het langste tijdperk ooit zónder 

Elfstedentocht. De laatste was in 1997.  
 

Onze vereniging heeft een bijzondere band met 

de Elfstedentocht, want Minne Hoekstra 

(voorganger van 1922-1926) was op 2 januari 

1909 de winnaar van de eerste Elfstedentocht.  
 

Zelf schaats ik ook graag. Ik ben geen 

wedstrijdrijder, wel een toerrijder.  
 

Als kind leerde ik het van mijn moeder. Die kon goed schaatsen – zij was destijds 

nog steeds in het bezit van haar 1e paar kunstschaatsen. Op houtjes leerde ik het, 

daarna mocht ik op haar schaatsen rijden, en toen die niet meer pasten, kreeg ik 

Noren.  
 

Het is er al lang niet van gekomen. Maar elk jaar denk ik, als het kouder wordt, en 

als ik in de dorpen de ijsbaanterreinen alweer vol water zie staan: zou het er dit 

jaar van komen? U kent het misschien wel: zo’n gevoel van ‘verheugen’ en van 

herinneringen aan de vrijheid op het ijs, om te kunnen schaatsen op plekken waar 

je anders niet kunt komen, op kanalen, sloten en meertjes.  

En als het er dan weer niet van komt, dan is het gevoel het jaar daarop weer nét zo 

aanwezig.  
 

Op de 111ste verjaardag van de Elfstedentochtvereniging hoorde ik Henk Kroes 

(oud-voorzitter) bij De Wereld Draait Door zeggen: je staat altijd weer in de 

startblokken, je bent altijd voorbereid.  
 

Altijd voorbereid zijn – want het ijs kan er zomaar liggen. Maar ook: altijd 

voorbereid zijn om teleurstellingen te incasseren. Als het toch anders loopt.  
 

Geldt dat voor ons leven ook? Dat we altijd voorbereid zijn op het ijs óf 

teleurstellingen? 
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Het deed mij denken aan dat verhaal uit de Bijbel 

over de tien meisjes die moesten wachten op het 

mooiste moment van hun leven. In het donker.  

Vijf van hen hadden gezorgd voor voldoende olie 

voor hun lampjes; de andere vijf niet.  

Die moesten tussentijds dus olie kopen, en toen ze 

terugkwamen, was het moment voorbij, en waren 

ze voorgoed te laat. 
 

En dat geldt ook voor de Elfstedentocht: als er niet 

op tijd voorbereidingen worden getroffen, zijn we te laat als het ijs sterk en goed 

genoeg is.  
 

Hoe is dat bij u? Hebt u voldoende olie voor de mooie en moeilijke dingen in uw 

leven is? Of gaat het op aan dingen aan de rand? Maakt u bewust keuzes waaraan 

u uw olie besteedt? Verzamelt u voldoende olie om teleurstellingen te kunnen 

incasseren?  
 

Het voelt vast heel rustig als je voldoende olie hebt. Als je licht kan blijven 

branden. Als je het ijs op kunt als het kan. En dat je niet in de kou zit als het leven 

teleurstelt.  
 

En waar je die olie dan halen kunt? Dat is  misschien een mooie vraag voor de 

koude dagen… 

 Met een hartelijke groet, Helene Westerik  
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Van de voorganger 
 

Na december, met alle drukte en bijzonderheden, ligt het nieuwe jaar weer 

open voor ons. Voor de één liggen er nieuwe dingen te wachten, voor een 

ander zullen de dagen zich net zo aaneen rijgen als voorheen. Want voor 

velen verandert er niets wezenlijks als het op oudjaarsavond 24.00 uur 

wordt, en als het in de dagen erna steeds stiller wordt: de stilte van 

januari.  
 

Voor sommige mensen is het een verdrietige stilte – van het missen van je 

dierbaren; het missen van contact. Anderen kunnen de stilte van januari 

ervaren als rust, om nog even binnen te kunnen blijven.  

Vroeger vond ik de maand januari niet fijn; hing ik bij wijze van spreken 

de vlag uit als het 1 februari was. Maar nu is het anders, nu ben ik me 

bewust van de heilzaamheid van de stilte, van het zwijgen.  Daarom plan 

ik in januari meestal geen zondagse diensten, en ben ik in de laatste week 

van januari op Terschelling. Om daar niet alleen in mij, maar ook om me 

heen de ruimte en rust te ervaren.  
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De Deense filosoof Kierkegaard zei ooit: als ik dokter was, dan zou mijn 

geneesmiddel in deze luidruchtige wereld zijn: ‘zwijgen’!  
 

Stil zijn – stil staan – bij jezelf én bij de geluiden van de natuur.  

Zij verstoren de stilte niet; ze maken de stilte hoorbaar. Stilte die je soms 

zo nodig hebt om weer bij jezelf te komen. Om vanuit daar weer bij 

anderen te kunnen komen.  
 

Zo hoop ik u weer te ontmoeten op zondag 2 februari in de stilte van de 

zondagmorgen.  
 

En daarna? Dán gaan we verder het jaar in, met de Liefde van Beilen op 4 

februari, 17 maart en 31 maart, de Verwondering op 11 februari en 24 

maart en het Drents Museum op 27 februari.  

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  

 

Van de bestuurstafel 
 

Het jaar 2019 ligt weer achter ons en met veel geknal en mooi 

siervuurwerk zijn wij 2020 binnengegaan. Ik hoop dat het komende jaar 

voor u allen een goed jaar mag worden. De maand december was voor 

velen van ons een drukke maand, maar wel een maand waarin wij als 

gemeenschap mooie dingen hebben laten zien, en ik hoop dat u allen 

daarvan iets hebt meegekregen. Dan denk ik aan de mooie doos met 

lekkere chocola, die dit jaar voor het eerst bij alle leden is bezorgd.  
 

Niet alleen onze eigen leden hebben iets gekregen, ook hebben wij 

meegewerkt aan de kerstpakkettenactie van Humanitas en de 

gezamenlijke kerken in onze gemeente Midden Drenthe.  

131 kerstpakketten zijn er bezorgd bij families die zo ook iets extra’s 

hebben met de feestdagen. 
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Onze kerstdienst was een mooie dienst, mede door de medewerking “van 

ons koortje” onder leiding van Marjan Doornbos. Wij hopen dat jullie nog 

vaak bij ons zullen zingen. Ook de gedachtenisdienst op oudejaarsavond 

was een goede dienst met veel families die voor hun overleden dierbaren 

een kaars hebben aangestoken. Denkend aan deze diensten wil ik Gerda 

Wiggerink nogmaals bedanken voor de prachtige adventskrans en de 

mooi opgemaakte bloemstukken, waarin de kaarsen voor de overleden 

dierbaren stonden. 
 

Op 6 juni 2020 zal in de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder het 150 jarig 

Vrijzinnigen Nederland bestaan gevierd worden. De jubileumcommissie is 

bezig om een mooi programma te maken. Als er leden zijn die hier naar 

toe willen, dan graag opgeven bij het bestuur. 

Als laatste nog één vraag, hebt u een e-mail 

adres of een nieuw e-mail adres, wilt u dit 

dan doorgeven aan het bestuur?  

Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte 

houden van onze activiteiten. 

                      

Hartelijke groet, Reina Limburg 
 

Van de penningmeester 
 

De collecten die we met de kerst hebben gehouden brachten voor 

 ’t pastoraat € 147,72 op en voor “De stichting Opkikker € 136,55. 

De collecte op Oudejaarsavond bracht voor het pastoraat € 168,35 op. 

 

 

                

 

 

 

 

 

2e penningmeester Gerda Wiggerink    
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Museumbezoek  
Op donderdag 27 februari gaan we naar het Drents Museum.  

Naar de tentoonstelling ‘Barbizon van het Noorden’. Als we de verhalen 

horen, dan is het een hele mooie tentoonstelling!  

In de 19de eeuw trokken kunstenaars uit binnen- en buitenland massaal 

naar Drenthe. Het was een waar schilderparadijs voor de kunstenaars die 

in dorpen als Zweeloo, Rolde en Vries neerstreken om er de prachtige 

natuur en gemoedelijke bevolking te schilderen. Maar waarom trokken 

deze schilders nou juist naar Drenthe? Hadden de kunstenaars contact 

met elkaar? En wat vonden ze van Drenthe en de Drenten?  

In de rondleiding hoor je van alles over het leven van de schilders in het 

Barbizon van het Noorden en word je meegenomen langs werken van 

grote kunstenaars als Jozef Israëls, Hendrik Willem Mesdag, Vincent van 

Gogh, Julius van de Sande Bakhuyzen en Max Liebermann. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alphonse Stengelin: molen in Hooghalen 

 

We vertrekken om 12.30 uur bij vrijzinnig centrum “De Stroming”, met 

auto’s. Om 13.30 uur hebben we een rondleiding in het museum.  

Daarna kunnen we zelf nog wat rondkijken en/of wat drinken.  
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Kosten: entree: € 15,00 (of minder, omdat er wat kortingsbonnen in 

omloop zijn); museumjaarkaart en vriendenpas gratis; rondleiding € 6,00; 

vervoer: € 2,50: afrekenen met de chauffeur.  

Graag vóór 17 februari opgeven bij Helene Westerik.  

Met een hartelijke groet, de Jaco 

Over Verwondering Gesproken  
Komt verwondert u hier, mensen – dat is een heel oud kerstlied. Maar 

verwonderen kunnen we het hele jaar (blijven) doen. Over Verwondering 

Gesproken: we bekijken een aflevering 

van de Verwondering (van Annemiek 

Schrijver) en gaan er nadien over in 

gesprek. Vorig jaar waren dat hele 

mooie ontmoetingen. Probeer het eens!  

Op 11 februari en 24 maart. We 

beginnen om 19.30. Inloop vanaf 19.15. 

Opgeven is niet nodig. 

 

‘Kunst in de Kerk’ 
De oproep om kunst (uit persoonlijk bezit) in te brengen om te exposeren 

in de kerk, heeft al een tiental kunstwerken opgeleverd, waarvan we er al 

een aantal hebben kunnen bewonderen. 

De kunstwerken (schilderijen, beelden) worden tijdens de kerkdiensten 

tentoongesteld; deze kunnen al dan niet passen bij het thema van de 

dienst. 

Gezien het aantal aangemelde kunstwerken, kan het even duren voordat u 

aan de beurt komt om uw ingebrachte kunstwerk te laten zien. 

Er kunnen overigens nog steeds kunstwerken worden aangemeld om deze 

eenmalig te exposeren, eventueel omlijst met een persoonlijk verhaaltje. 

Alvast bedankt voor de inbreng! 

                                                                                Wietze de Boer en Paula Smit 

Samen Eten  
Op dinsdag 10 maart gaan we weer samen eten! En laten we ons verrassen 

door de koks. Om 17.30 uur. Kosten: € 6,00. Opgeven bij Gerda Wiggerink.  

Ook als je een keer wilt koken, of het nagerecht wilt maken.  
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De Liefde van Beilen  
Ook weer de Liefde van Beilen in het 

nieuwe jaar: we beginnen met Engelen:  

op dinsdag 4 februari in café de Cerck – 

inloop vanaf 19.45 uur, aanvang: 20.00 

uur. De volgende keer is op dinsdag 31 

maart (café de Cerck), maar eerst is er nog 

op dinsdag 17 maart een lezing in ons 

gebouw. Zie elders in Onze Band.  
 

Stapstenen 
De Stapsteen op zondagmiddag 15 maart is om 15.00 uur. Een bijeenkomst 

met Renate Snoeijing – de (nieuwe) directeur van het Huus van de Taol.  

In een interview zal Renate ons meenemen in dat wat haar beweegt en 

inspireert. Afgewisseld en toegelicht met muziek. Helene Westerik zal 

haar interviewen; Renate zal in het Drents spreken: dat staat misschien al 

garant voor vrolijke momenten. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. 

Ook nadien, met een hapje en een drankje. U komt toch ook?! 
 

Met een hartelijke groet, 

Stapstenen – Lies de Boer, Aly Mulder, Janne Bilstra,  

Grietje Steenbergen en Helene Westerik 

De Liefde van Beilen:  
lezing over Rouw en Verlies – dinsdagavond 17 maart 
 

De achterkant van liefde, waarom verlies bij het leven hoort.  
 

Afscheid nemen. Van iemand die je lief is of je baan, huis of gezondheid 

verliezen. Iedereen komt in zijn leven verlies tegen en rouwen is hard 

werken want de tijd heelt geen wonden, wel wat je in die tijd doet. 
 

Eveline Witte 44 jaar; spreker, ervaringsdeskundige en student verlies-, 

rouw- en stervensbegeleiding zal de lezing verzorgen. In een openhartige 

lezing deelt zij haar ervaringen van verlies, ze benoemt waar een 

rouwende tegenaan loopt, de clichés die heel hard binnenkomen en geeft 

tips wat je kunt doen om jezelf of een rouwende te helpen. 
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Op dinsdagavond 17 maart, om 20.00 uur.  

In vrijzinnig ventrum “de Stroming”.  

Kosten € 10,00 inclusief een kopje koffie/thee.  

Aanmelden via deliefdevanbeilen@gmail.com  of kaarten via 

www.evenbrite.nl   

       

  

 

Zij die hun verjaardag hopen te vieren  

(vanaf  75 jaar) 

Dhr. A.G. Hovinga    Assen  01-02-1928 

Mevr. J. Oostingh-Westerhuis   Beilen  05-02-1935 

Mevr. G. Steenbergen-Santing   Beilen  07-02-1942 

Mevr. G. Popping-v. Noord   Beilen              11-02-1928 

Mevr. H. Koerts- Wever   Beilen  14-02-1935 

Mevr. L. Kuik- Vredeveld   Elp  14-02-1940 

Dhr. H. Tomeff    Westerbork 16-02-1935 

Mevr. L. Tillema-Meindersma   Beilen  23-02-1936 

Mevr. H. de Jager-Blaauw   Beilen  26-02-1928 

Mevr. J. Tjassens-Geerlig   Westerbork 26-02-1937 

Dhr. A. Sikken     Westerbork 26-02-1944 

Dhr. C. Dijkman    Beilen  01-03-1931 

Mevr. H. Hulzebosch-Satller   Beilen  01-03-1929 

Mevr. H. de Jager-Biemold   Beilen  08-03-1932 

Mevr. T. Speelman-Boers   Bovensmilde 08-03-1944 

Dhr. W. Roerink    Beilen  09-03-1931 

Dhr. E. Steenbergen    Beilen  15-03-1938 

Dhr. W. de Boer    Hoogersmilde 09-04-1945 

Mevr. A. Oosterbrink-Prins   Hooghalen 09-04-1934 

Mevr. H. Talens-Wesseling   Hooghalen 09-04-1933 
 

 

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! 

mailto:deliefdevanbeilen@gmail.com
http://www.evenbrite.nl/
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Zusterkring 
16 december 2019 

Berty Bruggink opent deze kerstmiddag met een verhaal, “Toost eens op 

Jezus”. Helene Westerik heeft aansluitend een verhaal over, “Tranen in de 

thee”. Als verrassing treed tenslotte een koor voor ons op van een G.G.Z. 

instelling in Assen, onder bezielende leiding van Gerda en Petra. 

 

                   Grietje Steenbergen- Santing 

Bloemengroet 
De bloemen waren met Kerst voor  

Mevr. T. Hulzebosch-Martens 

 

 

 

Jubileum 
Op 10 december 2019 was het echtpaar  

W. de Boer-Bruggink 50 jaar getrouwd. 

En op 23 december het echtpaar  

G. Speelman-Boers. 

Namens het bestuur wensen we beide echtparen 

nog vele goede jaren toe! 

 

 

 

Mutaties 
We mochten in dit nieuwe jaar mevr. L. Kuik-

Vredeveld verwelkomen als nieuw lid.  

We hopen en wensen dat ze zich bij ons thuis 

mag gaan voelen! 
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Gedicht 
 

t Zel weer veujoar worden 
 

t Zel weer veujoar worden. 

Ik roek t aan de lucht, 

En d'eerste holtdoef vlugt. 

De winter was laang, 

En ik was baang, 

Dat t nooit weer veujoar worden zol. 

Mor t komt aaltied wel goud. 
 

Nog even en de scheuvels, 

Ja, die kinnen weer in t vet. 

k Heb poters oet de kelder hoald, 

Alvast in t schuurtje zet. 

Want t zel weer veujoar worden. 

n Ponypeerdje zöcht gramniedeg 

Noar t leste gras. 

n Raaiger ropt dat t doar in t zuden, 

Hail wat waarmer was. 

Mor t zel weer veujoar worden. 
 

De bontmuts, bivak, sjaals 

En hansen goan weer in de kaast. 

De vraauw die hoalt n klaid ter oet, 

En kikt of heur t nog paast. 

Want t zel weer veujoar worden. 
 

k Was sikkom al vergeten, 

Hou kold de winter was. 

Toch is er ain dij t muit, 

Omdat e nou vekaanzie het, 

En da's mien winterjas. 
 

Ede Staal 
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In gesprek met: Renate Snoeijing  
 

“Wij hier bint Drenten, en dat mag ze rustig heuren, 

want die zien taal verlös, die is zukzölf verleuren. 

Marga Kool 

 

 

Renate Snoeijing, 

sinds vorig jaar 

directeur van het 

Huus van de 

Taol.  Zij en 

Helene Westerik 

gaan met elkaar 

in gesprek.  

Over wat Renate beweegt en inspireert bij wat ze doet en nog wil gaan 

doen. En over het belang van ‘thuis zijn’, zeker als het gaat over je taal en 

de mensen om je heen. Natuurlijk in het Drents! Afgewisseld en toegelicht 

met muziek.  
 

Op: zondagmiddag 15 maart 2020 

In: Vrijzinnig Centrum de Stroming, Weijerdstraat 9, Beilen  

Aanvang: 15.00 uur, met nadien een hapje en een drankje  

 

Inleveren kopij 
Voor het volgende nummer kunt u de kopij inleveren bij   

Gerda Wiggerink tot uiterlijk 27 maart 2020 
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Waar is God? 
Op zondag 16 februari hoop ik in uw gemeente voor te gaan.  

Die dienst zal als thema hebben ‘Waar is God?’  

Die vraag stellen veel mensen, en vooral als ze denken aan de vele 

verschrikkelijke dingen die dichtbij en veraf gebeuren. 

Kapstok voor het thema is Psalm 42 waarin aan de psalmdichter een paar 

keer de vraag wordt gesteld: waar is dan je God? 

Bij de voorbereiding van de overdenking heb ik dankbaar gebruik 

gemaakt van een preek uit 1897 !! 

Ik ben 65 jaar en geboren in Appelscha en nog woonachtig in 

Oosterwolde; binnenkort verhuizen mijn vrouw (predikante Lieuwkje 

Cnossen) en ik naar Kollum. 

Op latere leeftijd heb ik de opleiding HBO-Theologie in Leeuwarden 

gedaan en sinds 2002 ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. 

Mijn geboorte- en huidige woonomgeving is een groot interessegebied van 

me en in het kader daarvan heb ik me ook verdiept in het leven en denken 

van een (vrijzinnige) dominee die ruim honderd jaar geleden in 

Oosterwolde stond: dr. Louis Adriën Bähler. Vorig jaar verscheen een 

boek (Vrijzinnig Verleden – deel 2) waarin ik een hoofdstuk schreef over 

deze markante predikant. 

Deze dominee Bähler was in 1897 verbonden aan de Hervormde 

Gemeente Schiermonnikoog en hield daar een preek naar aanleiding van 

Psalm 42. 

Dié preek heb ik verder uitgewerkt en omgewerkt. Een begin van een 

antwoord haalde dominee Bähler uit een gedicht uit 1837 van Friedrich 

Rückert, met als titel “Waar is God?” 

 

Hopelijk ontmoeten wij elkaar op 

zondagmorgen 16 februari!! 

 

Jan Koops, Oosterwolde  
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N.a.v. Arjen Lubach, IV, Amsterdam 2013  

( 2019 8e druk) 

 

EEN SPANNEND BOEK OVER EEN POLITIEK 

PROBLEEM 

 

A) Schrijver  

Misschien hebt u wel van Lubach gehoord. Als tv 

presentator, als grappenmaker, als muziekman 

timmert hij aan de weg.  

Ik verwijs bijv. naar zijn tv programma  

“Zondag met Lubach” waarin hij kritisch-humoristisch bespreekt wat er in 

Nederland in de voorbijgegane week is voorgevallen. Lubach is ook 

schrijver, ontdekte ik laatst. Hij schreef een roman, een boek voor jongeren 

en een thriller . en won er prijzen mee. Niet gek voor een 40-plusser, 

geboren in het Groningse Lutjegast in 1979. Hij studeerde (uiteraard) in 

Groningen.  

Trouwens: vorig jaar trad hij op in Emmen [ Atlas theater]. 

       

B) Een thriller is een sensatieroman meestal rond een misdaad, volgens 

van Dale.  Dat klopt aardig in dit geval. Hoofdpersoon is wiskundige Elsa 

Ruys, dochter van Prof. Marcus Ruys.  

Hij is  kenner van Griekse en Latijnse teksten die op zichzelf leefde na zijn  

echtscheiding. Elsa die met haar man en zoontje Lars met vakantie in Zuid 

Frankrijk verblijft, krijgt via een telefoontje te horen dat haar vader om het 

leven is gebracht. Ze vliegt terug naar Nederland. Dan begint voor Elsa 

een tocht waarbij enkele zinnen van haar vader een leidraad zijn, 

verborgen in een boek van M.T. Cicero [ 106- 41 v. Chr.].   

Het blijkt te gaan om de ontwikkeling van het politieke bestel in 

Nederland in de 19e eeuw waarbij koning Willem III en de liberale 

staatsman J.R. Thorbecke een grote rol spelen. Ik zal de uitslag niet 

verklappen van het ontstane conflict  waarbij ook de politie en een soort 

rechtse geheime dienst betrokken zijn.  
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Door de betrokkenheid bij het koningshuis wordt het een beetje een 

ingewikkeld maar ook een boeiend verhaal. De verantwoording op p. 317-

319 lost enkele onduidelijkheden op.      

De lezer, die een beeld heeft gekregen van het werk van de politie, van een 

deel van de Universitaire wereld en van het landschap tussen en in 

Nederland en Frankrijk blijft met enkele vragen achter: Wat is het 

waarheidsgehalte van de beschreven en/of bedachte gebeurtenissen?  

Als de gebeurtenissen worden stilgezwegen, waarom grijpt niemand in? 

Kan deze “geschiedvervalsing” ook in deze eeuw nog plaatsvinden?  

Welke rol spelen het koningshuis en de Nederlandse Bank bij dit soort 

voorvallen? 

 

Arjen Lubach blijft een bijzonder 

mens, mooi dat dit soort mensen in 

Nederland rondlopen! 

                                                                                               

Frans Brinkman 

                                           

 

 

N.a.v. HENK BLANKEN “BEGINNEN OVER HET EINDE,  

over euthanasie bij dementie”  

www.decorrespondent.nl  en www.henkblanken.nl  
 

EEN DUIDELIJK EN BEWOGEN BETOOG 

De journalist Henk Blanken die het schreef heeft al acht jaar last van de 

ziekte  van Parkinson. Hij is dus wat je noemt een ervaringsdeskundige op 

dit gebied. Hij heeft zich in de loop van die jaren gerealiseerd dat je als 

gevolg van de Parkinson dement kunt worden.   

Stel dat je dementeert kun je dan uit het leven stappen via de gangbare 

euthanasie procedure. Het antwoord op die vraag is negatief.  

Een arts mag geen euthanasie toepassen als de patiënt ernstig dement 

wordt of is geworden. Een evt. schriftelijke wilsverklaring in een eerder 

stadium opgesteld geldt niet meer.  

http://www.decorrespondent.nl/
http://www.henkblanken.nl/
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Henk Blanken schreef dit boek  om te pleiten voor een 

aanpassing van de wet om te zorgen dat een demente 

patiënt toch via een naaste zijn wilsverklaring kan 

laten uitvoeren. Dit heeft dan geen juridische 

consequenties voor de betrokken arts. Met een pleidooi 

hiervoor eindigt hij zijn boek (zie pg 207-213) 
   

In 15 hoofdstukken komt naar voren dat hij van 

mening is dat elk mens recht heeft op een zelf gekozen 

dood.  

De medemensen die met die mens verbonden zijn kunnen hem daarbij 

van dienst zijn op menselijk, medisch en juridisch gebied. Via een aantal 

omtrekkende gedachten-bewegingen maakt Blanken duidelijk dat die 

uitvoering nu nog niet mogelijk is op straffe van juridische maatregelen 

die tegen een arts genomen kunnen worden.  

Waarom stellen de verantwoordelijke artsen en toetsingscommissies zich 

eigenlijk  zo star op ? Je kunt toch “een patiënt niet laten opdraaien voor 

de eenzijdige fixatie van de medische wetenschap op het uitstellen van de 

dood  (vgl. p. 80)”?   Henk Blanken voert een doordacht pleidooi voor de 

vrije keuze van de mondige mens om het afscheid van het leven zo te 

regelen dat hij/zij dat op eigen wijze kan doen  binnen het kader van een 

aangepaste  wet(-geving). Ik vind hoofdstuk twee dat “een kleine 

geschiedenis van het euthanasiedebat” behandelt (p.29 - 45) in dit verband 

belangrijk. Als lezer vraag ik me af of hoofdstuk zeven niet te veel 

vertrouwelijke informatie geeft over betrokkenen. 
 

De schrijver heeft een waardevol, bewogen en serieus betoog opgesteld 

dat  voldoende achtergrondinformatie geeft ook voor groepsgesprekken, 

in kleine kring of in de publieke ruimte . 
 

Persoonlijk kan ik mij vinden in zijn gedachtegang die recht 

doet aan de plaats van de mens in een ingewikkelde 

samenleving. Zijn gedachten laten ruimte voor een 

verbinding met religieuze overwegingen, indien gewenst.    

                    

 Frans Brinkman 


