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Een lied om Eva 
 
De wereld was klein                                     Het licht en het duister 
En de zee was ondiep                   Vervloeiden gepaard, 
Op de zesde avond,                                     Elkander omhelzend 
Toen Adam sliep.                                         Naar liefde’s aard. 
 
Van vogels en zon                                        De wind droeg zaden 
Om een koele boom,                                    Van rozemarijn 
Van bloemen en water                                 Nachtegaals zongen 
Had Adam een droom.                                 Om samen te zijn. 
 
Maar onverzadigd                                        Stil stond de lucht, want 
En ongekend                                                De Heer kwam voorbij 
Waakte in begeren                                       En Eva werd wakker 
Zijn diepst element.                                      Uit Adams zij. 
 
De namen der dieren                                   Toen wekten de vogels 
En al hun geluid                                            Van ‘t paradijs 
Doofden dit brandend                                   De slapende man 
Verlangen niet uit.                                         Met een liefdeswijs. 
 
De zon en de schaduw                                 Hij hief zich en hoorde 
De wind en de zee,                                       Den bons van haar bloed. 
De dag en de nacht en                                 God zag uit de hemel 
Het hert en de ree,                                       Zijn werk. Het was goed: 
 
Ze volgen elkander                                       Want de wereld werd wijd 
Op eendere maat,                                         En de zee werd diep: 
Want elk heeft zijn speelnoot,                       De zaal en de spiegel 
Die met hem gaat.                                        Der vrouw, die Hij schiep. 
 
Slechts Adam bleef eenzaam 
Terwijl hij sliep. 
God hoorde zijn droom, 
Die om Eva riep.                                         
 
 
Anton van Duinkerken 

 



 
 

Kerkdiensten in de Grote Kerk 

Zondag           23 juli, Woord en Tafel, Wereldwinkel 
10.00 uur              ds. G. Hoogterp  
Kleur: groen              Collecte: 1. De Regenboog (project met Muiderberg) 

                                       2. Onderhoud gebouwen 
 

Zondag            30 juli, 
10.00 uur              ds. J.W.C. Batenburg, Hilversum  
Kleur: groen             Collecte: 1. De Regenboog Groep (project met Muiderberg) 

                                      2. Kerk 
 
Zondag              6 augustus,  
10.00 uur              ds. G. Hoogterp  
Kleur: groen              Collecte: 1. De Hogeweyk, Weesp 

                                       2. Onderhoud gebouwen 
 
Zondag            13 augustus,  
10.00 uur              ds. D. Pruiksma, Weesp  
Kleur: groen              Collecte: 1. Zending 

                                       2. Kerk 
 
Autodienst 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
23 juli : Dhr. Joop Bleeker Tel. 263243   
30 juli : Dhr. Hein van Kooij    Tel. 265211 
  6 augustus: Dhr. Dick Mansvelder Tel. 264766 
13 augustus: Dhr. Arie Eggebeen  Tel. 263427 
  
 
 
 
Bloemendienst    
23 juli : Fam. van den Bos     
30 juli : Fam. de Wilde 
  6 augustus: Fam. Brouwer 
13 augustus: Fam. Keus 
 
 
 

 
 



 
 

Zomer in contrasten 
Afgelopen dagen waren wij met vakantie. Regen en zon wisselden om elkaars 
aandacht. De ene dag gebruikten we regenjas en paraplu, de andere dag 
zonnebrand met factor 50+. Een Hollandse zomer met water en zon. Beide heb je 
nodig zodat alles kan groeien.  
 
Wij genoten van onze vakantie en verbleven aan de rand van ons land op 
Terschelling en ook op Vlieland. Ook waren we een paar dagen in het centrum van 
de Randstad in het zogenaamde groene hart. Merkwaardig hoe je vanuit Muiden 
langs Driemond en Abcoude zo dit groene poldergebied inrijdt vol sloten, molens, 
koeien en schilderachtige luchten. Een prachtig plek voor zogenaamd langzaam 
toerisme.  
 
We waren blij weer terug te zijn in Muiden. Hier het vertrouwde contrast tussen 
snel en langzaam en nieuw en oud. Aan de ene kant de A1 snelweg met het 
aquaduct voor het autoverkeer, de nieuwe spoorbrug voor de trein en de laag 
overkomende vliegtuigen. Aan de andere kant de traagheid van het wachten voor 
de oude sluisbrug en de prachtige contouren van het middeleeuwse Muiderslot en 
de twee historische kerken.  
 
In onze Nicolaaskerk is sprake van een wel heel bijzonder zomercontrast: een 
kerststallententoonstelling. Verzamelaar Bert Hilhorst geeft een mooie uitleg over 
al zijn 90 bontgekleurde kerstgroepen. ‘In Australië vieren ze kerst in de zomer, 
waarom zouden wij dan geen kerststallen in de zomer kunnen hebben?’  Zo 
hebben wij op de zaterdagen dat we open zijn een prachtige trekpleister voor 
toeristen.  

 



 
 

Wel en wee 
Twee leden van onze gemeente zijn afgelopen weken overleden. Op 19 juni 
overleed de heer Flores Jacobus Floor, aan De Fluit 2 in de leeftijd van 72 jaar.  
Wij leven mee met zijn vrouw Marieke.  
Op zondag 9 juli overleed thuis aan de Spiering 24 mevrouw Jet de Jonge-van 
Rossum in de leeftijd van 89 jaar. Ons meeleven gaat uit naar haar dochter Inge 
en schoonzoon Peter.  
De heer Piet Hasenaar van de Nooit Gedacht is onverwacht en met spoed 
ingetrokken bij zijn vrouw Marrie. Samen verblijven zij nu in De Hogeweyk in 
Weesp. Wij wensen hen al het goede in deze nieuwe situatie. 
 
Bij de zondagen - Heilig Avondmaal 
Zondag 23 juli vieren wij weer Heilig Avondmaal. Opnieuw in een kring zoals we 
op onze gemeentebijeenkomst in januari afspraken. Na de kerkdienst van zondag 
20 augustus zullen we deze proef van de kringviering en de lagere frequentie, van 
niet meer elke 3e zondag van de maand, samen evalueren.  
 
Passend bij de Tafel van de Heer zal er op zondag 23 juli ook Wereldwinkel zijn. 
Het thema op deze avondmaals-zondag is de gelijkenis in Mattheus 13 van het 
goede zaad en het onkruid. Ook een scherp contrast: graan en onkruid staan door 
elkaar. Goed en kwaad naast elkaar, zoals vaak in het leven. Hoe kies je dan om 
goed te leven op weg naar die door God beloofde nieuwe wereld?  Daar heb je 
elkaar als geloofsgemeenschap voor nodig. In een gebroken wereld waar het 
goede zaad vaak kwetsbaar is proberen we dat in Muiden ook. Met vallen en 
opstaan en op hoop van zegen. Het delen van brood en wijn in de Geest van 
Christus kan ons daar in sterken.  
 
Een hartelijke zomergroet aan u allen, 
ds. Gerben Hoogterp 
 

Kerkenraad 
Intrededienst ds. B. Bootsma-Gerritsen, 
nieuwe dominee voor de PKN gemeente Weesp-Driemond. 
Zondag 9 juli jl. was ik namens de Muidense kerkenraad aanwezig bij de 
intrededienst van ds. Berit Bootsma-Gerritsen (35). 
Zij was uit Den Haag overgekomen met echtgenoot Jelmer en hun 3 jonge 
kinderen (de verhuizing naar Weesp volgt binnen enkele weken). 
Sinds oktober 2008 is zij verbonden aan de deelgemeente Bezuidenhout en ook 
actief binnen het dovenpastoraat. 
De intrededienst werd gezamenlijk gedaan met ds. Marije Hage.  
Na de aanvaarding en verwelkoming ging ds. B. Bootsma ons voor in gebed. 



 
 

Ds. Bootsma had als tekst voor de overdenking gekozen: 1 Tessalonicenzen 5: 
16-24. Ds. Bootsma  memoreerde, dat we deze tekst best wel eens ons als een 
spiegel mogen voorhouden! Zij wees ook op de weg die we te gaan hebben, zoals 
honderden generaties ons voorgingen en mede in het licht van het oude 
kerkgebouw van Weesp. 
Vooraf aan de kindernevendienst werden minstens 15 kinderen toegesproken  
door ds. Bootsma en er was een tiental doven aanwezig, die werden bijgestaan 
door een doventolk Nederlandse Gebarentaal. 
Na afloop van de dienst kon iedereen de hand schudden van de familie Bootsma, 
waarna koffie, hapjes en drankjes werden geserveerd.  
De intrededienst was zo goed bezocht, dat alle losse stoelen en banken in gebruik 
waren en alle klapstoelen erbij gehaald moesten worden! 
Voorwaar een feestelijk gebeurtenis!                                                 
 
Ben Elenbaas 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

OPGELET   -   VRAAG 
 
Wil iedere groep of persoon aan mij doorgeven wie er een sleutel van de voordeur 
en/of zijdeur van de kerk heeft? 
 
Ik ben het overzicht even kwijt door het verdwijnen van het gegevensbestand uit 
mijn computer. Het is echter wel heel belangrijk dat ik dit overzicht weer compleet 
krijg.  
 
Graag even aan mij melden, 
op het e-mailadres: cvk@grotekerkmuiden.nl 
of 
telefonisch via 06-21808268. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Henk ter Beek 
 
 
 
 
 



 
 

Diaconie  

 
Collecten 
De collecte op 6 augustus is bestemd voor Zorgcentrum  De Hogeweyk in 
Weesp.  
De meeste kerkgangers kennen het huis en zijn er weleens geweest. Afgelopen 
tijd is er veel veranderd en ook  De Hogeweyk verandert mee.  
De woonunits zijn gezellig en open.  
Ook is er een gezellige binnenplaats met zitjes om even te rusten.  
Bij het ouder worden kunnen we weleens wat vergeetachtig worden en dan is het 
fijn dat er een huis bestaat dat daarvoor een rustplaats biedt. 
Op 13 augustus is de collecte bestemd voor de Zomerzending: “Versterk 
geloven in Egypte”.  
Kinderen uit christelijke gezinnen vinden het in Egypte lastig om zich staande te 
houden in een islamitische omgeving. Daarom willen ze graag meer leren over de 
bijbel en het geloof.  
Het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een 
leverancier die de bijbel in eigen taal uitgeeft. Het afgelopen jaar zijn er meer dan 
honderdduizend uitgedeeld aan kinderen, via zondagsscholen. Het is en blijft 
moeilijk om stand te houden als christelijke kerk, in een islamitische land.  

In het najaar willen we meer aandacht schenken aan de Koptische kerk in Egypte.  

We willen alle collecten van harte bij u aanbevelen.   

 

6 augustus ~ Zomerbloemetje                   
 
Zoals elk jaar willen we onze ouderen 
weer verblijden met een plantje; om 
hen een blij gevoel te geven, er wordt 
aan hen gedacht!  
In de kerk staan ze 6 augustus 
uitgestald, om weg te brengen.  
Alle kerkgangers wordt gevraagd om 
ze bij de betreffende personen, 
persoonlijk te bezorgen.  
Hiervoor bij voorbaat onze dank.  
 
Namens de Diaconie,  
Jitty Meinders-Rodenburg en Geeske Nauta-Wijma 



 
 

 

De Regenboog Groep 

ONZE BUURTRESTAURANTS WAREN 416 KEER OPEN;  

10.832 MENSEN ATEN HIER 

 

ONZE 8 INLOOPHUIZEN WAREN BIJ ELKAAR RUIM 15.500 UREN GEOPEND             

EN TROKKEN 5.534 UNIEKE BEZOEKERS; 

 
HIER WE HEBBEN 2.063 VLUCHTELINGEN OPGEVANGEN 
  

HET AANTAL VASTE DONATEURS IS MET 16% GESTEGEN TEN OPZICHTE 

VAN 2015 
 

WE HEBBEN  MEER DAN 10.000 MENSEN GEHOLPEN 

VAN ALLE BINNENKOMENDE GELDEN HEBBEN WE 85% AAN DE 

DOELSTELLINGEN BESTEED 
 

EIND 2016 HADDEN WE 18.153 VOLGERS OP FACEBOOK 
 

IN 2016 WAREN ER MEER DAN 1.000  VRIJWILLIGERS ACTIEF 

 

HET AANTAL DONATIES IS GESTEGEN MET 31 % 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

HET AANTAL CLIËNTEN BINNEN MAATSCHAPPELIJK WERK IS 2.192 
 

433 VRIJWILLIGERS HEBBEN EEN VRIJWILLIGERSTRAINING GEVOLGD,  
163 EEN VERVOLGTRAINING  
                                                                      ONS ZIEKTEVERZUIM IS 3,8 % 
  

ER WERKTEN DIT JAAR 170 MEDEWERKERS BIJ DE REGENBOOG GROEP 

                                                                      104 VROUWEN EN 66 MANNEN 
 

ONZE WEBSITE TROK IN 2016 MEER DAN  80.000 UNIEKE BEZOEKERS  

Dit is een extract uit het jaarverslag van De Regenboog Groep.  
Wilt u het hele verslag lezen?  Dit kunt u dan downloden op: 

www.deregenboog.org/jaarverslag-2016 

http://www.deregenboog.org/jaarverslag-2016


 
 

Verantwoording collecten 2e kwartaal 2017 

02-04-2017             Hongersnood in Afrika                €   511,65              
09-04-2017                  Myanmar                                     €     84,65 
                                    Onderhoud gebouwen             €     49,85 
13-04-2017                  Hongersnood in Afrika                     €   105,20 
16-04-2017                  JOP                                               €   113,25 
                                     Kerk                                           €     78,35 
23-04-2017                  Diaconie                                      €     91,10  
                                Onderhoud gebouwen                €     62,15  
30-04-2017                  Schuldhulpmaatje                         €   106,30 
                                    Kerk                                               €     91,81 
07-05-2017                  Missionair werk                              €     71,35 
                                    Onderhoud gebouwen                    €     57,35  
14-05-2017                  Schuldhulpmaatje                        €     78,25 
                                     Kerk                                                €     61,65 
21-05-2017                  Schuldhulpmaatje                      €     95,15 
                                    Onderhoud gebouwen                  €     65,10 
28-05-2017 Schuldhulpmaatje  €     60,40 
                            Kerk                                           €     60,20 
04-06-2017                  Zending                                          €   128,85 
                                     Kerk                                                €   106,11  
11-06-2017                  Werelddiaconaat                            €     63,30 
                                     Onderhoud gebouwen                  €     56,85 
18-06-2017                   Binnenlands diaconaat                €     69,75 
                                     Kerk                                              €     67,45 
25-06-2017             Naarderheem                                 €     60,05 
 Onderhoud gebouwen €     39,70 
                                                               

Oproep 
Nu we alweer ver in 2017 zijn, wil ik u in herinnering brengen dat het 
abonnementsgeld voor ons kerkblad “Het Open Huis” ook weer verschuldigd is. 
Het rekeningnummer NL61 RABO 0157 0172 22 staat ook elders in het kerkblad. 
 
P.S.: mensen die elektronisch betalen lastig vinden kunnen het ook contant aan 
één van de kerkrentmeesters betalen. 
Er zijn nog zo’n 60 à 70 abonnementen niet voldaan. Wilt u even in uw 
administratie kijken of u het nog moet betalen? 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
De penningmeester 



 
 

Verjaardagsfonds 

Voor het verjaardagsfonds van de Protestantse Gemeente te Muiden werden in de 
eerste helft van het jaar 2017 de volgende bedragen opgehaald door:  
 
Mevr. M. Nijmeijer                €      26,50   
Mevr. J.M. Niewöhner               €      88,50 
Dhr. A. Eggebeen       €      95,00 
Dhr. T. Mansvelder      €    80,00    
Mevr.  J.H. Meinders      € 87,00 
Mevr. J. Keus       € 69,50 
Mevr. C.J. de Wilde      € 46,00  
            TOTAAL €      492,50 
 
Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 
Helaas heeft niemand zich gemeld voor de wijk van de heer Rozendaal. Het zijn 
maar 11 adressen. Wie wil dit doen?  
 
Ab de Boer 
Tel.nr. 263638       
      
 

 

 
Agenda 
 
 
 
 
Dinsdag    1 augustus 19.30 uur: kerkenraadsvergadering (bij ds. G. Hoogterp) 
Zaterdag 19 augustus 15.00 uur: orgelconcert door André Potter; 
          gratis entree, vrijwillige bijdrage voor orgelfonds 
Maandag 28 augustus 19.30 uur: vergadering Activiteitencommissie (bij Jonnie  
          van Meurs) 
 

 
 



 
 

Activiteitencommissie 
Inmiddels gestart: de 4e editie van de Kerststallen zomerexpositie 
Op 8 juli jl. was het gedeelte van de kerststallenverzameling van Bert Hilhorst, dat 
hij dit jaar voor ons heeft uitgekozen, verhuisd en prachtig geëtaleerd, voor het 
eerst zichtbaar. Als alles volgens planning is verlopen, heeft de heer Hilhorst die 
ochtend vroeg in het radioprogramma van RTV Noord-Holland ‘reclame’ mogen 
maken voor deze bijzondere zomerexpositie in onze kerk en is hij hierover 
geïnterviewd. 
De huidige expositie bestaat uit verschillende groepen en stallen die vooral uit 
Nederlandse beeldenfabrieken en ateliers komen, en in het midden van de 
koorruimte zijn ontelbare miniaturen te bewonderen; kerstgroepjes die niet groter 
zijn dan 7 cm.! En die laatste komen van over de hele wereld. 
Elke zaterdag tot en met 23 september, tussen 12.00 en 16.00 uur, mag 
iedereen komen genieten. Er valt zoveel te zien; écht een keer doen! 
Afgelopen zondag (16 juli) na de kerkdienst heeft de heer Hilhorst in onze kerk 
persoonlijk uitleg gegeven over zijn verzameling de verschillende objecten en 
achtergronden. Tijdens het bezichtigen kregen we uitleg waar ze vandaan kwamen 
en wat voor materiaal het was. Het was interessant en kon wel uren door vertellen. 
 
Het seizoen 2017-2018 … 
Dankzij Hein van Kooij, de webmaster van de website van de Grote Kerk, kan ik u 
ook al attent maken op het totale aanbod aan concerten en exposities dat we u in 
het seizoen 2017-2018 kunnen aanbieden in de Grote Kerk. Op de website 
www.grotekerkmuiden.nl vindt u via het tabblad “activiteiten” alle bijzonderheden 
hierover, die op dit moment al bekend zijn. Ook dán zal er weer veel te genieten 
zijn in onze kerk. In de loop der tijd hoop ik u hierover via de kerkbladen wat meer 
in detail te informeren. Een beknopt overzicht van de activiteiten tot eind december 
treft u op de volgende bladzijde al aan, zodat u eventueel alvast enkele 
aantekeningen in uw agenda kunt zetten …   
 
De zomervakantieperiode komt eraan.  
 

Iedereen – waar dan ook – wensen we van harte een fijne zomer toe! 
 

En niet alleen de toeristen, maar ook ú 
bent dan een graag geziene gast in de kerk! 

 
Namens de Activiteitencommissie,  
Anja van Capelle 

 
 

http://www.grotekerkmuiden.nl/


 
 

2017 
 
Zaterdag 30 september  
Serie PROEFKAMERMUZIEK  
Tulipa Consort o.l.v. Johannette Zomer | verteller Peter Lusse  
Opera Dido & Aeneas – Henry Purcell  
Aanvang: 20.00 uur  
Entree en reserveren: zie volgend blad 
  
Zaterdag/zondag 7 en 8 oktober  
Kunstroute Muiden 2017 door Kunstcollectief Muiden-Muiderberg  
Zaterdag 11.00-17.00 uur / zondag 13.00-17.00 uur  
Entree: gratis 
  
Vrijdag 3 november  
Muziekvereniging Crescendo Muiden  
Donateursconcert  
Aanvang: 20.00 uur  
Entree en reserveren: zie informatie t.z.t. via www.crescendo-muiden.nl 
  
Zaterdag 18 november  
Serie PROEFKAMERMUZIEK  
Ragazze Quartet en Nora Fisher  
The Secret Diary of Nora Plain  
Aanvang: 20.00 uur  
Entree en reserveren: zie volgend blad  
 
Zondagmiddag 17 december  
Serie PROEFKAMERMUZIEK ~ Kerstconcert  
Muidens Ensemble en muzikale vrienden | Koorschool Midden-Gelderland  
Weihnachtsoratorium (gedeeltelijk) – Johann Sebastian Bach & Christmas Carols  
Aanvang: 15.00 uur  
Entree en reserveren: zie volgend blad 
  
Vrijdag 22 december  
Activiteitencommissie  
Muziekvereniging Crescendo Muiden  
Kerstconcert  
Aanvang: 20.00 uur  
Entree: vrije toegang met vrijwillige bijdrage  
 

http://www.crescendo-muiden.nl/


 
 

 

      Bedankje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Protestantse Gemeente te Muiden 
Grote of Sint Nicolaaskerk    Kerkstraat  3 – 1398 AJ Muiden 
 
Vergadergebouw Rehoboth  Kloosterstraat  6 
 

Predikant                          Ds. G.J. Hoogterp 
   De Pauw 1, 1398 CT, tel. 769042 
   e-mail: ghoogterp@grotekerkmuiden.nl 
 
Kerkenraad: 
Voorzitter Mevr. E.W. Janssen-Stam 
                Burg.de Raadtsingel 8, 1398BE, tel. 261912 

                e-mail: voorzitter@grotekerkmuiden.nl 
 
Secretaris               Mevr. J.J.M. van den Hoven-Scholten                    
                Het Karveel 11, 1398BV, tel. 261800  
                e-mail: secr@grotekerkmuiden.nl 
 
Postadres kerkenraad    Kloosterstraat 6, 1398 AM, Muiden 
 
Diaconie               Voorzitter: mevr. J.H. Meinders-Rodenburg 
                De Lange Gangh 13, 1398CV, tel. 261790 

                e-mail: diaconie@grotekerkmuiden.nl  

 
College van               Voorzitter: H. ter Beek 
Kerkrentmeesters            Het Hert 10, 1398EJ, tel. 263411 

                e-mail: cvk@grotekerkmuiden.nl 
 
                            Penningmeester: R. van Meurs 
                De Pauw 5, 1398 CT, tel. 0858780434 
                e-mail: penningmeester@grotekerkmuiden.nl 
 
Website    www.grotekerkmuiden.nl 
 
Activiteitencommissie Secretariaat: mevr. A. van Capelle-Goor   

Amersfoortsestraatweg 69-B14, 1403 AP Bussum                
                                           e-mail: acgrotekerkmuiden@gmail.com 
   Voor informatie over gebruik van de Grote Kerk: 
   tel.0294 264298 (b.g.g.: 0294 263398 of  085 8780434) 
 
Rekeningnummers 
Kerk           NL20RABO0343150484     t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden 

            NL66INGB0000225618   t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden 
Diaconie          NL14RABO0343150107       t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Muiden 
Zending                          NL38RABO0343154234       t.n.v. Zending Protestantse Gemeente te Muiden 
Activiteitencommissie NL73RABO0157098486       t.n.v. Activiteitencommissie Grote kerk te Muiden 
Het Open Huis NL61RABO0157017222       t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 
Kerkblad               Ledenadministratie: Mevr. M. Eggebeen-de Haan 
                Vondelstraat 20, 1398XL, tel. 263427, e-mail: kerkbladoh@live.nl, 
                Jaarabonnement € 10,-. Postabonnement (incl. frankeerkosten) € 20,- 

              Rekening NL61RABO0157017222 t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 

Inleveren kopij voor het volgende kerkblad bij:   
                                          M. Eggebeen, Vondelstraat 20, 1398XL, tel. 263427  

                                          e-mail: kerkbladoh@live.nl, uiterlijk op donderdag  10 augustus 2017 
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Geschilderde wanhoopskreten van een huurling van God (2). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 maart 1885 sterft Vincents vader plotseling aan een hartaanval.                               
Als afscheid van zijn vader schildert Vincent het stilleven met open bijbel.                        
De uitgedoofde kaars symboliseert de gestorven predikant. Voor diens plotselinge 
dood hebben een serie heftige conflicten geleid tot een onherstelbare breuk tussen 
Vincent en zijn vader. Vincent voelt zich door zijn vader tekort gedaan en verlaten.  
De bijbel, het erfgoed van zijn vader, ligt opengeslagen op hoofdstuk 53 van 
Jesaja. In deze  tekst wordt het plaatsvervangende lijden van de man van smarten 
aangekondigd. Het heeft er alle schijn van dat Vincent zijn vader eerder ziet als 
tegenbeeld dan als evenbeeld van de man van smarten. 

 

 

Ook de kleine roman die naast de grote bijbel ligt, wijst op de spanning tussen 
vader en zoon. La joie de vivre van Emile Zola vormt een schril contrast met de 
profetie van Jesaja. Als reactie op de vervreemding van zijn vader plaatst hij het 
felle, harde geel van de moderne levensstijl tegenover de donkere tinten van een 
Christelijke traditie. 

 



 
 

 

 

Kort na de dood van zijn vader vertrekt Vincent naar Antwerpen. Op de 
schildercursus die hij volgt, probeert hij in een academische stijl te schilderen. Een 
cynisch, symbolisch zelfportret laat zien dat Vincent in Antwerpen geen gezond 
leven leidt. In een brief aan Theo schrijft hij dat hij van zijn uiterlijk geschrokken is. 
Hij heeft al tien tanden verloren en daardoor lijkt hij veel ouder dan de werkelijke 
jaren die hij telt. Voor honderd francs wil hij zijn gebit in orde laten brengen! 

 

 

 
 

In Antwerpen komt Vincent in aanraking met de Japanse schilderkunst.              
Hier ontdekt de voormalige evangelist, die licht in de duisternis trachtte te brengen, 
een schilderkunst zonder schaduwen! Eind februari 1886 reist Vincent af naar de 
lichtstad Parijs. Hij besluit bij Theo te gaan wonen, die in de Franse hoofdstad een 
kunsthandel heeft geopend. Theo woont in een appartement in de Rue Lepic op 
Montmartre. Vincent heeft het volste vertrouwen in de toekomstige samenwerking 
met zijn broer. Theo is de enige die hem nooit heeft afgewezen en hem altijd 
onvoorwaardelijk heeft gesteund.                                                                                      
Hij is niet alleen zijn broer.                                                                                                                         
Hij is ook een broeder in de kunst en als zodanig een partner in een artistiek 
scheppingsproces. 

BP 


