NIEUWSBRIEF - JULI 2017

INHOUD:
1. Van de voorzitter: terugblik
2. Zomerprogramma 2017
3. Najaarsprogramma OpenBoek
4. Door leden voor leden :
een gedicht van Alberto Caeiro
5. Zondagmorgenbijeenkomsten
tot eind december 2017
(tuin van de voorzitter - juni 2017)

1.

VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt de Zomer Nieuwsbrief van De Nieuwe Kring.
Zoals gewoonlijk treft u naast het zomerprogramma een overzicht aan van de OpenBoek
lezingen voor dit najaar. Er zijn ditmaal vijf lezingen over uiteenlopende onderwerpen.
In de ledenvergadering van 21 juni is - wederom - een dringend beroep gedaan op de leden: op korte
termijn is versterking van het bestuur noodzakelijk. Met op dit moment slechts drie personen is het
bestuur kwetsbaar en komt de continuïteit van De Nieuwe Kring in de nabije toekomst in gevaar.
Verder is teruggeblikt op het jaar 2016; de verbouwing van het pand aan de Oscar Mendliklaan werd
afgerond en de financiële situatie van De Nieuwe Kring ziet er gezond uit.
In het eerste halfjaar van 2017 zijn de culturele activiteiten van De nieuwe Kring voortgezet met zes
lezingen over heel verschillende onderwerpen, variërend van "De betekenis van parels door de
eeuwen heen" door Josephine Polman tot de "Vrijheid van meningsuiting" door Paul Cliteur.
Er zijn 9 zondagsdiensten gehouden en met een concert door "Le Paradis", gewijd aan de Haarlemse
componisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, is het eerste halfjaar van 2017 afgerond.

2.

ZOMERPROGRAMMA

Het zomerprogramma begint op 2 juli met een interessante lezing door Drs Helbertijn Krudop over:
"De mummiekist van Peftjaoeneith: conservering in context".
In deze lezing zal Helbertijn Krudop vertellen over het onderzoek naar en de restauratie van de
mummiekist van Peftjaoeneith, een van de topstukken van de Egyptische collectie in het
Rijksmuseum van Oudheden en nu te zien in de nieuwe vaste opstelling over Egypte.
Ook aan bod komen de vervaardiging en decoratie van mummiekisten, moderne
onderzoeksmethoden en restauratie-ethiek.

Drs Krudop is restaurator organische materialen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Op 16 juli volgt een zondagochtendconcert: "Bach in de Zomer":
Een selectie uit de muziek van Johann Sebastiaan Bach en zijn zoon Wilhelm Friedemann Bach.
Sonate in C majeur voor fluit en piano

J.S. Bach (1685-1750)

Duet in d mineur voor twee fluiten

W.F. Bach (1710-1784)

Sonate in G majeur voor twee fluiten en piano

J.S. Bach (1685-1750)

Uitvoerende musici zijn: Dick Arentz, Herman Bax, Florentine Six van Oterleek

Het zomerprogramma wordt op zondag 6 augustus afgesloten met een filmochtend waarbij in:
"Daar werd wat groots verricht"
Diederik van Vleuten U mee zal voeren door het

veelbewogen leven van zijn oudoom Jan, de
planter die de Tweede Wereldoorlog in Azië op
zich af ziet komen. Een verhaal van opkomst en
ondergang, nederlaag en overwinning tegen de
achtergrond van de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië en alles wat daarna nog kwam.

De bijeenkomsten in de zomer beginnen op zondagen telkens om 10:30 uur in De Nieuwe Kring.

3.

NAJAARSPROGRAMMA - OPENBOEK LEZINGEN

Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.
Zaal open (voor een glaasje)
17.00 uur
Begin van de lezing
17.30 uur
Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen (voor wie zich daarvoor tevoren hebben
aangemeld) van
18.45-20.00 uur.
Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch bij
René Stouthamer op 06 1639 6446 of per e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd.
Kosten: Lezing
Maaltijd

€ 7,-- voor leden en € 10, - voor niet-leden;
€ 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

Woensdag 13 september
Henk Nellen geeft een lezing
"Van gids voor het heil tot een geschiedverhaal over het Joodse volk"
De ontwikkeling van de 17e-eeuwse Bijbelkritiek en Hugo Grotius’ rol daarin
De Nederlandse humanist Hugo Grotius (1583-1645) heeft internationale roem verworven met zijn
werken over het natuur- een volkerenrecht. Minder bekend is dat hij tijdens en na zijn detentie in
Slot Loevestein een aanzienlijk deel van zijn energie en tijd benutte voor het schrijven van een
uitgebreid Bijbelcommentaar. In de nadagen van zijn carrière (en gedeeltelijk ook postuum)
verscheen dit commentaar in druk: het gaat om drie delen annotaties op het Nieuwe Testament
(1641-1650) en één deel op het Oude (1644).
De invloed die Grotius op de 17e-eeuwse exegese heeft gehad is enorm en zeker vergelijkbaar met
het Nachleben van zijn juridische studies.
In zijn lezing zal Henk Nellen op die invloed ingaan en proberen aan te tonen dat Grotius in minstens
twee opzichten pioniersarbeid verrichtte: hij plaatste de boeken van de Bijbel in hun historische
context en slaagde er zo in zowel op het gebied van de Bijbelse profetieën als op dat van de
goddelijke inspiratie een innovatieve uitleg te geven. Door profetieën op een directe vervulling
binnen de mentale gezichtskring van de toehoorders te betrekken bevorderde hij de historische
uitleg van de Bijbel. Datzelfde deed hij door de goddelijke inspiratie van de Bijbel in te perken en
bijvoorbeeld voor de strikt historische gedeelten uit te sluiten. Op deze wijze bood hij een
aanvaardbare verklaring voor allerlei inconsistenties, tegenstrijdigheden en chronologische fouten
die tot dan toe tot ingenieuze, maar uit de lucht gegrepen harmonisaties en verdoezelingen hadden
geleid. Tevens kon Grotius die tekstuele ongerechtigheden als minder relevant betitelen en
toeschrijven aan het overleveringsproces waaraan de Bijbel in de loop der tijd onderhevig was
geweest. Zo gaf hij ook ruimte aan een minder dogmatische, en meer op de ethiek gerichte uitleg
van Gods Woord.
Vervolgens zal de lezing ingaan op de manier waarop de visies van Grotius later in de eeuw werden
opgepakt en in een radicaal-historische uitleg van de Bijbel uitmondden: van een gids voor het heil
degradeerde het boek, althans in de ogen van een intellectuele elite, tot een losse verzameling van
uiteenlopende teksten die alleen verband met elkaar hielden omdat zij inzage gaven in de bewogen
geschiedenis van het Joodse volk: de Verlichting was aangebroken.
Dr H.J.M. Nellen is verbonden aan het Huygens Instituut, Amsterdam; eind 2014 ging hij met
emeritaat aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar hij bijzonder hoogleraar was in de
ideeëngeschiedenis van de moderne tijd.

Woensdag 4 Oktober
Gert Jan Geling over
"De positie van de moslims in Nederland"
Dr G.J.J. Geling (1987) is historicus, theoloog en arabist; hij studeerde o.a. aan de Rijksuniversiteit
Groningen, d3e universiteit Utrecht en de university of Wisconsin.
Dit onderwerp doet in Nederland doorgaans veel stof opwaaien. Momenteel zien we binnen de
Nederlandse moslimgemeenschappen een aantal trends zich ontvouwen. Dat geldt ook voor de
manier waarop de Nederlandse samenleving op de islam en op moslims reageert.
De moslimgemeenschappen worden hierdoor beïnvloed en omgekeerd zijn de ontwikkelingen
binnen de moslimgemeenschappen van invloed op hoe niet-moslims in Nederland tegenover de
islam en moslims staan.
Tijdens deze lezing gaan hij hier verder op in. De nadruk zal komen te liggen op ontwikkelingen die
zich actueel binnen islamitisch Nederland voordoen, op de reactie van de Nederlandse samenleving
op de islam en de toekomst van moslims en de islam in Nederland. GJ Geling is onder meer is docent
aan de Haagse Hogeschool, promovendus aan de Universiteit Leiden en columnist & publicist.

-o-o-o-o-o-o-oWonsdag 25 Oktober
Harry Knipschild over "De Missie in China in de 19de eeuw"
China is tegenwoordig een van de machtigste landen in de wereld. Twee eeuwen geleden was dat
anders. Het Chinese keizerrijk verzwakte door opvolgingskwesties, interne conflicten, een nietadequate bestuursstructuur en natuurrampen.
China was halverwege de negentiende eeuw niet meer in staat de opdringende Europeanen te
weren. Britse en Franse militairen met moderne wapens wisten in 1860 ‘ongelijke verdragen’ op te
leggen. Daarin werd mede bedongen dat Europese missionarissen en zendelingen voortaan onder
protectie van de keizer in het hele rijk ‘het geloof van het westen’ mochten verkondigen.
Jonge Europese priesters werden vanuit Rome opgeroepen om zich als missionaris in te schepen en
de rest van hun leven in het verre oosten in te zetten voor de bekering van de ‘heidenen’. Daarmee
zouden ze na een kort (tijdelijk) verblijf op aarde in de hemel komen.
Een eeuwige beloning leek groot, vooral wanneer die het gevolg was van sterven als martelaar.
Steeds grotere groepen jonge mannen, priesters en broeders, weldra gevolgd door vrouwen
(zusters), offerden zich op voor de goede zaak.
Veel Chinezen waren niet blij met de komst van de Europeanen, die zich bovendien steeds
agressiever gingen gedragen. In 1900 culmineerde het verzet in de zogenaamde Bokser-opstand,
waarbij heel wat missionarissen en hun bekeerlingen om het leven gebracht werden. Geallieerde
troepen wisten de Chinezen echter opnieuw klein te krijgen, zodat het christendom wederom een
periode van bloei in kon gaan.
In 2005 promoveerde Knipschild op een proefschrift Ferdinand Hamer1840-1900, missiepionier en
martelaar in China., waarna ook zijn boek Soldaten van God verscheen
Dr H.H. Knipschild (Heerlen, 1944) studeerde geschiedenis in Leiden. Hij promoveerde op het
onderwerp "Ferdinand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China.

Woensdag 15 November
Dr Paul Aalbers over
"Poesjkins noodlot. De Russische avonturen van een Gelders edelman."
In 1826 ontmoette de Gelderse edelman Jacob Derk Burchard Anne baron van Heeckeren van
Enghuizen, de jonge Franse edelman George d'Anthes, afkomstig uit een verarmde familie uit Soultz
in de Elzas. Deze was op weg naar Rusland om daar in dienst te treden als officier in het keizerlijk
leger van de tsaar. Van Heeckeren, die de herenliefde was toegedaan, raakte spoorslags verliefd op
de jonge Fransman en besloot hem voortaan onder zijn hoede te nemen door voor zijn
levensonderhoud te zorgen en hem als zoon te adopteren.
Binnen de toenmalige Petersburgse hofkringen, waar van Heeckeren weliswaar bekend stond als
een gemene intrigant, gold hij met d'Anthes als een gewild societyfiguur temidden van de talrijke
diners , bals en andere festiviteiten.
Op een van die bals sloeg het noodlot toe. D'Anthes ontmoette daar Natalja Poesjkina-Gontsjarova,
de echtgenote van de beroemde dichter Alexander Poesjkin, op wie hij verliefd werd .Door
machinaties van Van Heeckeren en een tweede relatie van d'Anthes, nu met Natalja's ongehuwde
zuster Jekaterina, (die hij zwanger maakte en vervolgens met pracht en praal huwde) raakte Poesjkin
in een zware depressie . Zonder aanleiding stuurt hij aan Van Heeckeren een beledigende brief,
waarin hij zowel hem als d'Anthes beschimpt.
Van Heeckeren besluit d'Anthes naar voren te schuiven om te duelleren. Dit loopt uit op het
vermaarde duel waaraan Poesjkin bezweek.
Als gevolg van deze gebeurtenis was geheel Petersburg in rep en roer. Zowel van Heeckeren als
d´Anthes, moesten op bevel van de tsaar het land te verlaten, waaraan beiden uiteraard gevolg
gaven. Niet te veel moet nu reeds verteld worden. Dr. Paul G. Aalbers zal ons dit verhaal in kleuren
en geuren, verluchtigd met lichtbeelden , uit de doeken doen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-oWoensdag 20 December
Ds Carel ter Linden over
"Twee verschillende geboorteverhalen van Jezus"
De bijbel kent twee zeer verschillende geboorteverhalen van Jezus, die totaal verschillend zijn: dat
van Mattheüs en van Lucas. Zulke verhalen (de bijbel kent er meer) moeten dan ook niet gelezen
worden als een reportage van die geboorte, maar willen de betékenis schetsen van het leven van de
betrokkene. Beide schrijvers verwerken in hun verhaal (zo’n 50 jaar na Jezus’ dood) wat hen
persoonlijk in de figuur van Jezus het meest heeft geraakt. Alleen door ze zó te lezen kunnen deze
verhalen ons verrassen en ontroeren.
Ds C.A. ter Linden (Amersfoort, 1933) is predikant en publicist, o.a. van "Wat doe ik hier in
Godsnaam?"

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

4.

DOOR LEDEN VOOR LEDEN

Dit is een rubriek in de Nieuwsbrief waaraan u allemaal kunt mee doen!
Het gedicht "Aan de vooravond van nooit vertrekken" is van Alberto Caeiro, het
belangrijkste heteroniem van de Portugese dichter Fernando Pessoa (1888 - 1935).
Het is ingezonden door ons lid Edo Jonker.

Aan de vooravond van nooit vertrekken......
Aan de vooravond van nooit vertrekken
Hoeft men tenminste geen koffers te pakken
Noch plannen op papier te zetten,
Met onbedoelde begeleiding van wat men vergeet,
Voor het vertrek, vrijblijvend nog, de dag daarop.
Men hoeft niets, niets te doen
Aan de vooravond van nooit vertrekken.
Welk een rust niets meer te hebben om van uit te rusten!
Grote gemoedsrust, de gemoedsrust zelfs geen schouderophaal op te brengen
Voor dit alles, alles al gedacht te hebben,
Is het, welbewust te zijn beland bij niets.
Grote vreugde als geen vreugde meer van node is:
Een omgekeerde buitenkans.
Hoe vele malen lang reeds leef ik
Het vegetatieve leven van het denken!
Alle dagen, sine linea,
Rust in ruste, rust...
Grote gemoedsrust...
Welk een vrede, na zo vele reizen, geestelijke en lichamelijke!
Hoe heerlijk kijken is het naar de koffers, starend als naar niets!
Sluimer, mijn ziel, sluimer!
Grijp je kans en sluimer!
Sluimer!
Kort is de tijd die je gegund is! Sluimer!
het is de vooravond van nooit vertrekken!
(27-09-1934)

© Fernando Pessoa
Uit: Álvaro de Campos Poesías/Gedichten 1913-1922
De Arbeiderspers 2006
vertaald door August Willemsen

5.

ZONDAGMORGENBIJEENKOMSTEN tot eind 2017

De zondagmorgenbijeenkomsten beginnen (tenzij anders vermeld) om 10:30 uur in het
gebouw van De Nieuwe Kring aan de Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout.
Na afloop is er gelegenheid van gedachten te wisselen bij een kopje koffie.

Zondag 20 augustus

Ds J. Brüsewitz, Dgz. Leiden

Zondag 3 september

Ds J. van Aller, PKN Haarlem

Zondag 17 september

[ wordt nader bekend gemaakt ]

Zondag 8 oktober

Ds E.H. Cossee, Rem. Rotterdam

Zondag 22 oktober

Oecumenische dienst - Ds O. Sondorp, PKN

Zondag 5 november

Mevrouw Ds R.M.M. Hoogewoud-Verschoor

Zondag 19 november

[ wordt nader bekend gemaakt ]

Zondag 10 december 15.30 uur

Adventsvesper - Mevrouw Ds C.C.S. du Croo de Jongh

Maandag 25 december - Kerstmis

Ds S. van der Meer, Dgz. Aerdenhout

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

VOOR ACTUELE INFORMATIE VOLG ONS OP DE WEBSITE :

www.denieuwekring.nu

