
Donderdag, 13 april 2023; Jaarvergadering/afsluiting seizoen 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie: de vrijzinnige studiekring wordt gehouden in de achterzaal van de 
Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90, Alphen aan den Rijn van 20.00 tot 
uiterlijk 22.00 uur. Ingang achterzaal: Delfzichtweg 1, Alphen aan den Rijn. 
Contributie leden: voor het seizoen 2022-2023 is € 22,00 per persoon.   
Toegangsprijs voor gasten is  € 5,00 per lezing per persoon. 
 
 

 
 

Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk  
te Alphen aan den Rijn 

 
Postadres: p/a Valeriusplein 376, 2402 TW  Alphen aan den Rijn 

 telefoon: 06 20746122 
mailadres: vrijzinnigestudiekring@oudshoornsekerk.nl 
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Programmaboekje seizoen 2022-2023 
 
Donderdag, 29  september 2022; dhr. K (Kick) Bras met als onderwerp ‘het 
bezielde landschap; spiritualiteit in schilderskunst’ 
In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door goden en geesten. Dat 
veranderde door het christendom. Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de 
natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde. Landschapsschilders 
hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, 
toen het kerkelijke christendom niet veel invloed meer had op de kunstenaars, 
verlangden zij ernaar om hun spirituele visie uit te drukken in hun landschappen. 
Kick Bras schreef hier een boek over en hij zal hierover een lezing geven waarbij hij 
veel kunstwerken zal projecteren. Hij legt de nadruk op de symbolistische kunst 
tussen 1880 en 1940, met kunstenaars als Gauguin en Van Gogh, Emily Carr en 
Jacoba van Heemskerk, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Aan de orde komen 
thema’s als Bergen, Lucht en water, Eenheid met de kosmos. Het rijk geïllustreerde 
boek Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst zal ook te koop zijn. 
Dr. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als 
onderzoeker spiritualiteit geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen. 

 



Donderdag, 27 oktober 2022; mw. J. (Josée) Claassen met als onderwerp 
‘Gustav Klimt (1862-1918) en de klanken van Wenen’ 
Josée neemt ons mee over het leven en werk van Gustav Klimt. Zij zal niet alleen 
zijn werk belichten en het in zijn context plaatsen, maar ook prachtige, bijpassende 
muziek laten horen.  
Gustav Klimt was als jongeman al buitengewoon succesvol. Hij richtte een eigen 
kunstenaarskring op (de Wiener Secession), die wereldberoemd werd. Vrijwel 
iedereen kent het werk uit zijn ‘gouden periode’ waarvan u een prachtige Judith als 
voorbeeld krijgt te zien,  maar hij maakte veel meer dan dat. Hij maakte schilderingen 
in openbare gebouwen, ontwierp mozaïeken voor woningen en schilderde heel veel 
landschappen. Dat alles gaat u zien. U hoort interessante verhalen over deze 
kunstenaar en over het bruisende Wenen van ruim een eeuw geleden, waar toen 
ook Sigmund Freud, Gustav Mahler en Richard Strauss woonden en werkten. Het 
kunstenaarsportret is een prima aanvulling op de tentoonstelling over Klimt die dit 
najaar in het Van Gogh museum in Amsterdam plaats zal vinden.   
 
Donderdag, 24 november 2022; dhr. J. (Job) van Tol als onderwerp ‘de 
oppasser in Artis’ 
Wie weet nog hoe de ooit beroemde mensaap op de voorkant van zijn boek ‘De 
oppasser’ heet? En wie kent nog de man met de snor die hem zo vaderlijk op de arm 
houdt? Dierverzorger Job van Tol is gefascineerd door de vele mensen en dieren 
die vóór hem Artis bevolkten. Hij dook de archieven in, op zoek naar beeldbepalende 
personages (m/d) uit de geschiedenis van de beroemde dierentuin. Hun verhalen 
wisselt hij af met reflecties op het leven als dierverzorger van nu. Zo biedt De 
oppasser een prachtig en persoonlijk beeld van de relatie tussen mens, dier en aarde 
door de jaren heen.  
 
Donderdag, 15 december 2022; Kerstviering samengesteld door het bestuur 
 
Donderdag, 26 januari 2023; dhr. P. (Peter) Slootweg met als onderwerp 
‘natuurlijke kristallen’  
In de natuur kent men drie toestanden waarin een materiaal kan verkeren. Gas, 
Vloeibaar en vast. In het geval van de vaste verbindingen zijn deze, op enkele 
uitzonderingen na kristallijn. Dat betekent dat alle bouwstenen volgens een vast 
patroon gerangschikt liggen. Dit patroon (kristalrooster) wordt bepaald door strikte 
natuurkundige wetten. Vaak ziet men hier niets van. Dit wordt pas zichtbaar wanneer 
het materiaal zich vrij kan vormen waardoor het kristalrooster de vorm bepaald. In 
dat geval spreken we van kristallen. Deze kristallen kennen ondanks hun wetmatige 
bouw een verrassende variëteit aan vormen, structuren en kleuren. Deze kleur en 
vormenpracht is iets wat onze verre voorouders al fascineerden maar niet konden 
verklaren. Dit was de basis voor het bijgeloof wat deze objecten nog altijd omringd. 
Met de huidige stand van de techniek is het fenomeen kristallen duidelijk verklaard.  

Toch blijven de schoonheid en mystiek van kristallen mensen fascineren. In mijn 
lezing gaan we in op de op de wetenschap achter mineralen en kristallen en zullen 
talloze voorbeelden van de meest bijzondere kunstwerken van de natuur voorbij 
komen. U zult voortaan met andere ogen naar “stenen” kijken. 
 
Donderdag, 16 februari 2023; dhr. G. (Gé) Vaartjes met als onderwerp ‘biografie 
over Godfried Bomans (1913-1971)’ 
Veel Nederlanders denken Godfried Bomans, die zo vaak via het televisiescherm de 
huiskamer binnenstapte, goed te kennen en zijn vooral gecharmeerd van zijn 
wijsheid, humor en milde ironie. Die spreekt ook uit zijn boeken, bijvoorbeeld Erik of 
het klein insectenboek, dat in 2013 centraal stond in ‘Nederland leest’. Bomans was 
een veelzijdig getalenteerde schrijver en een boeiende televisiepersoonlijkheid, die 
in zijn tijd enorm bewonderd werd en nog steeds vaak wordt genoemd. Maar bovenal 
was hij een gecompliceerd, moeilijk te doorgronden en in wezen eenzaam persoon. 
Over Godfried Bomans is heel veel geschreven, maar een volledige biografie is er 
nog niet. Gé Vaartjes, die eerder biografieën over Herman de Man en Top Naeff 
schreef, werkt nu aan het levensverhaal van Bomans. Het is de bedoeling dat deze 
biografie eind 2023 verschijnt. Over Bomans, ‘de mens en de schrijver’, komt Gé 
Vaartjes ons vertellen. Zijn verhaal wordt begeleid door een beeldpresentatie van 
grafisch ontwerper Pim Oxener. 

Donderdag, 23 maart 2023; mw. M. (Marnel) Breure met als onderwerp 
‘Godinnen in India’ 
Marnel Breure gaat op zoek naar de godinnen van India: in de natuur, in oude teksten 
en hindoerituelen, in de levens van Indiase vrouwen en in zichzelf. Toen de mens 
zich voor het eerst een voorstelling van het goddelijke probeerde te maken, schiep 
hij zich geen God en al helemaal geen Vader. In de tijd dat het religieuze bewustzijn 
ontwaakte, was er natuur en waren hemel en aarde niet gescheiden. Voor zover het 
grote Mysterie voorstelbaar was, kreeg het onmiskenbaar vrouwelijke trekken mee. 
Godinnen markeren het begin van de religieuze geschiedenis, maar in de loop der 
tijd hebben mannelijke goden wereldwijd de overhand gekregen. Stukje bij beetje 
onderwierpen zij de schepping aan hun almacht, waardoor vrouwelijke godheden 
naar de marge van het hemelrijk werden verdreven.In India – de bakermat van het 
hindoeïsme - ligt dat anders. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kan het 
land nog altijd bogen op een omvangrijke en levendige godinnentraditie. Marnel 
Breure constateert in haar boek ‘Dochters van Durga’ dat de religieuze verering van 
het Heilig Vrouwelijke in schril contrast staat met het gewone Indiase leven: mannen 
hebben het voor het zeggen en geweld tegen vrouwen is aan de orde van de dag. 
Hemel en aarde zijn gescheiden en de stukken passen niet meer aan elkaar.  
Marnel Breure gaat – in samenspraak met het publiek - op zoek naar middelen om 
de positie van de Godin in ere te herstellen: in de natuur, in oude teksten en 
hindoerituelen, in de levens van Indiase vrouwen en in zichzelf. 

z.o.z. 


