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Oké column
Kritische
bondgenoot

V

orige week was er dan eindelijk een nieuw kabinet.
Er zitten twee christelijke
partijen bij en aan de onderhandelingstafel zaten drie protestantse fractieleiders. Gaan we
dat merken en past het regeerakkoord bij de boodschap van
kerken? Er zijn veel onderdelen
in het regeerakkoord zijn die
je vanuit een religieuze achtergrond kan duiden. Denk aan
sociale gerechtigheid, de bescherming van moeder aarde,
het ongeboren leven en de zorg
voor vluchtelingen. Maar zijn de
kerken nu tevreden? Voor veel
christenen lijkt het compromis
over medisch-ethische zaken
hanteerbaar; maar voor andere
christenen niet. Dat geldt ook
voor de aanpak van het klimaatprobleem of de opvang van
vluchtelingen. Voor de één gaat
het te ver, voor de ander niet ver
genoeg. Is het glas nu half vol of
half leeg?
Ik ben optimistisch en zie een
glas dat half vol is. Mijn optimisme komt vooral omdat ik
zie dat het nieuwe kabinet de
geloofsgemeenschappen ziet als
een bondgenoot en als een positieve kracht in de samenleving.
Er lijkt een goede basis te liggen
om verder samen te werken. Alle
maatschappelijke organisaties
worden steeds belangrijker, ook
in Oegstgeest. We vragen meer
van mensen zelf; lokaal zie je
daarbij de waarde van de maatschappelijke organisaties, ook
(vooral) de religieuze. Maar ik realiseer me ook dat de praktijk zal
uitwijzen of de mooie woorden
ook omgezet worden in echte
daden. Ook daarbij spelen de
kerken een speciale rol als kritische bondgenoot.
Ja, bondgenoot van de overheid,
zeker als er maatregelen worden
genomen die de sociale cohesie
versterken. Maar kerken moeten ook de luis in de pels zijn,
bij de aandacht voor de kwetsbare mens. Ik denk dan aan de
mensen aan de onderkant, zij
die erbij inschieten. Vanuit de
notie van barmhartigheid vind
ik dat het sociale gehalte van de
samenleving wordt afgemeten
aan de zorg voor de kwetsbaren.
Over minder dan vijf maanden
zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben benieuwd wat de
lokale verkiezingsprogramma’s
over deze aspecten bevatten.
Arjan de Kok
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Doveman Beethoven
waarachtig tot leven gewekt
n Lezersactie: Win gratis kaarten voor voorstelling 11 november
MUZIEK

n In de Kunstweek Warmond is 11 november in Theater Het Trefpunt Beethoven vs
Beethoven te beleven. Dit is een
ronduit pakkende voorstelling
van pianiste Regina Albrink en
de van televisie bekende acteur
Klaas Hofstra. Aanvang 20.30
uur.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
is zonder twijfel een van de meest
imposante figuren van de moderne
Westerse cultuur. Nee, wereldwijd
spreekt zijn muziek en persoonlijkheid tot de verbeelding. Tot op de
dag van vandaag. Bij Beethovens
leven was dit al het geval en op 29
maart 1827 waren in Wenen vele
duizenden getuige van zijn uitvaart.
Hofstra alias Beethoven kijkt terug
op zijn leven, pur sang en waarachtig van toon. Rode draad is hier zijn
verlangen voor zijn neef Karl te zorgen, enig kind van zijn overleden
broer Carl. Het mocht niet baten.
Vandaar de titel van deze voorstelling. En uiteraard verhaalt hij van
zijn alomvattend verdriet: pas 26
jaar oud merkt de componist dat
zijn gehoor afneemt, zes jaar later
is hij nagenoeg doof. In zijn Heiligenstädter Testament, een uitvoerige brief aan zijn broers, maakt
hij zijn besluit bekend: het is zijn
plicht zijn muziek en idealen aan
de wereld over te dragen, daarom
zal hij er geen eind aan maken. Alle

Regina Albrink en Klaas Hofstra spelen een aangrijpende voorstelling. | Foto PR

Menschen werden Brüder!
Indringend wordt Hofstra geflankeerd door Regina Albrink, zij vertolkt onder meer delen uit Beethovens pianosonates waaronder de
Appassionata. En wie kent niet Für
Elise? Terwijl Albrink deze evergeen
speelt, haalt Beethoven herinneringen op aan nog eens een vrouw op
wie hij stapel verliefd was en tegelijk weer besefte dat hij, die geterg-

Activiteiten K&O Oegstgeest
DOEN

n K&O Oegstgeest organiseert de komende weken weer
tal van prachtige activiteiten.
Deze week in de spotlights:

In Van Wijckerslooth is er van 1 november tot 12 december een expositie van leerlingen van Jacqueline
Borg. Zij geeft lessen schilderen en
tekenen gemengde technieken op
de woensdagochtend.
Belangstellenden kunnen tijdens
twee bijeenkomsten veel kennis
opdoen over de prachtigste schilderijen met portretten uit Vlaanderen uit de 15e tot 18e eeuw. Allereerst een verdiepende lezing door
Marie-Claire Valck Lucassen bij K&O
op 10 november en een week later
een rondleiding over de expositie
in het Mauritshuis, Den Haag.
Diana de Wild vertelt over de Egyptische Invloed op de Griekse Kunst
en vertelt hoe de Grieken in de zevende eeuw v.Chr. de Egyptische
kunst zo goed hebben leren kennen, dat ze hem konden gaan imiteren. Maar wat deden de Grieken in
Egypte? Op maandag 13 november

van 10.00 tot 12.00 uur.
Unieke beleving op de Scheepstimmerwerf: in drie workshops maken
deelnemers een houten bootje
naar een ontwerp uit 1885. De romp
wordt vervaardigd van een lichte
houtsoort en mooi rond gemaakt
met een spookschaaf. Bij het schaven verspreid de geur van vers hout
zich door de ruimte. Alexander
vertelt: “Door het lichte hout blijft
de boot straks drijven op het water. De boot krijgt ook een kiel die
met een gewicht wordt verzwaard.
Daardoor blijft de boot overeind.”
In de pauze krijgen deelnemers
een warme kop chocolademelk en
een stroopwafel bij de houtkachel.
Wanneer het houtwerk klaar is,
worden de zeilen gemonteerd. Na
drie bijeenkomsten nemen deelnemers een prachtige boot mee naar
huis. Data: zondagen 26 november,
3 en 10 december van 13.30- 16.00
uur.
Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
- Lange Voort 2u. Meer info bij het
secretariaat: 071-5237165 (geopend
van 9.00 - 13.00 uur). www.ko-oegstgeest.nl / ko.oegstgeest@12move.nl

de, knettergekke doveman, alleen
moest blijven. Heel aangrijpend,
mis het niet.
Kaarten kosten 17,50 euro per stuk
en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond. Ook op de avond zelf zijn
kaarten verkrijgbaar aan de zaalvan
Theater Het Trefpunt, Herenweg 80,
Warmond.

LEZERSACTIE

De Oegstgeester Courant geeft
vier gratis kaarten weg aan degenen die de naam weten van de
neef van Beethoven, waarover
het in dit stuk vooral gaat. De oplossing, de naam van de neef, kan
gestuurd worden naar redactie@
oegstgeestercourant.nl. De winnaars krijgen aanstaande zaterdag,
4 november, bericht.

Debuutroman Thomas
Chmielowice-Szymanski
LEZEN n Oegstgeestenaar Thomas
Chmielowice-Szymanski (1998)
maakt zijn debuut met het boek
‘Jeuk’. Hij is geboren in Zwolle en
studeert nu Archeologie aan de
Universiteit Leiden. Vele colleges
en treinreizen hebben tijd geboden voor de creatie van dit boek.

Een interesse in geschiedenis en
het vertellen van verhalen en de
behoefte aan een outlet voor creativiteit hebben samen de drang om
te schrijven gecreëerd. Momenteel
werkt Thomas hard aan een nieuw
boek.
Na een uitbarsting tijdens een
avond kaarten krijgt de hoofdpersoon van zijn vriendin een dagboek
waarin hij brieven aan zichzelf
schrijft. In deze brieven probeert
hij zijn gevoelens van depressie en
eenzaamheid te rationaliseren. Hij
schrijft over de jeuk die hij krijgt
van deze gevoelens, en hoe die jeuk
zijn relatie beïnvloedt. In plaats van
zich open te stellen voor hulp, kiest

hij ervoor iedereen van zich af te

stoten, tot dat op een gegeven moment niet meer lukt.
‘Jeuk’ is te bestellen bij de Rijnlandse
Boekhandel of op www.boekscout.nl/
shop.

Voedselbank

Nederland leest: gratis boek bij bieb

GEVEN n Elke maand wordt er in
Oegstgeest voedsel ingezameld
voor de voedselbank in Leiden.
De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om
de mensen die van de voedselbank
gebruik maken, te kunnen voorzien
van een voedselpakket. Oegstgeestenaren kunnen boodschappen als
koffie, thee, suiker, pasta, rijst, wasmiddelen en blikken groente, soep,
vlees of vis en zonnebloemolie inleveren op dinsdag 7 november van
19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shell).

LEZEN n In de maand november
krijgt iedere bezoeker van de Bibliotheek Bollenstreek het boek
‘Ik, robot’ van Isaac Asimov cadeau. Deze actie is onderdeel van
de landelijke campagne Nederland Leest.

Deelnemers maken een houten bootje naar een ontwerp uit 1885. | Foto PR

Nederland Leest is een jaarlijks terugkerende campagne van de bibliotheken en de CPNB, de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Het thema van dit
jaar is robotisering. Daarom krijgen zowel leden als niet-leden van

de Bibliotheek het boek ‘Ik, robot’
van Isaac Asimov cadeau. Asimov
(1920-1992) is een beroemd sciencefictionschrijver en grondlegger van
de robotica.
De start van Nederland Leest vindt
op 1 november plaats in de bibliotheken van Lisse (11 uur) en Noordwijk (14 uur).
Kijk voor het volledige overzicht
van de activiteiten tijdens Nederland Leest op website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

