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Woord vooraf
Op 3 mei 2018 bestond Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel te 
Bloemendaal 100 jaar.
De leden van weleer hadden zich geen voorstelling kunnen maken van de 
huidige gang van zaken binnen De Kapel. Maar ook wij hebben nu maar 
weinig idee van wat zich in die beginjaren afspeelde. De viering van een 
100-jarig jubileum is een uitgelezen moment om de geschiedenis van ‘onze’ 
Kapel wat meer toegankelijk te maken. Belangrijke gebeurtenissen laten 
we nog eens de revue passeren en (bijna) vergeten namen brengen we 
terug in herinnering. Ook de huidige activiteiten en personen die daarbij 
betrokken zijn, komen daarbij natuurlijk aan bod. 
Het fundament voor deze omvangrijke exercitie is gelegd door Marianne 
Kelderhuis-de Jong, oud-voorzitter en al meer dan zestig jaar lid. Zij heeft 
de geschiedenis van De Kapel minutieus beschreven, veelal aan de hand 
van oude notulen en voorzien van juiste data. Dit document, getiteld 100 
jaar vrijzinnigheid in Bloemendaal, is in een beperkte oplage uitgebracht. 
Het biedt mogelijkheden voor nader onderzoek en studie, en is met name 
interessant voor fijnproevers. 
Wij hebben Judith Beumer, communicatieadviseur, gevraagd een boekje 
samen te stellen voor een breder publiek. Judith heeft deze opdracht met 
verve ter hand genomen; het resultaat treft u hierbij aan. Zij neemt in deze 
uitgave de lezer in vogelvlucht mee door de eeuw van De Kapel. Van wortels 
tot kruin, van religie tot zingeving. Van enkele leden en de voorganger heeft 
zij een geschreven portretje toegevoegd.
Mogen wij u een boeiende vlucht toewensen?

Namens het bestuur,
Ton van Voorden, voorzitter

Bloemendaal, mei 2018
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De wortels
Gaan we een eeuw terug, dan komen we uit in 1918. Toen werd de afdeling 
Bloemendaal van de Nederlandse Protestantenbond (NPB) opgericht. Deze 
142 afdelingen tellende NPB vond zijn oorsprong in 1870. Aanleiding voor 
de oprichting vormden de spanningen in de Nederlands Hervormde Kerk. 
Er bestond een scherpe controverse tussen confessionalisme en moderne 
theologie. De NPB stelde zich ten doel om de vrije ontwikkeling van het 
godsdienstig leven te bevorderen. De NPB telde in totaal 20.643 leden.

Vrijzinnig
De Nederlandse Protestantenbond is een vereniging met leden die een 
open geloofsgemeenschap wil zijn. Sommigen zijn lid van een kerk, 
anderen niet. Wat de leden gemeen hebben, is de behoefte aan een 
ondogmatische en open sfeer. Waar ruimte is voor elke overtuiging en 
verbinding met actuele maatschappelijke thema’s. Daarom werd de naam 
later gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Een vereniging 
voor vrijzinnig denkende mensen, die op kritische wijze nadenken over 
geloof en zingeving. Die hun overtuiging en levensvragen ook willen 
toetsen aan wetenschap, kunst en cultuur. 

Gedachtegoed
Het vrijzinnig christendom ontwikkelde zich als tegenhanger van de 
dogmatiek in de kerken. Het wilde ruimte bieden voor ieders eigen 
geweten en gedachten. In het vrijzinnig christendom bestond een positief 
mensbeeld met groot vertrouwen in opvoeding en onderwijs. Dat deelde 

Brainwave
‘De Kapel is voor mij een vast punt dat ik niet wil 
missen. Het heeft me enorm veel gebracht. Het 
was een leerschool naar vrijzinnigheid, die heb 
ik er gevonden. Soms ging ik boos de dienst uit, 
maar dan dacht ik erover na en kreeg ik er toch 
begrip voor. Op een gegeven moment, ik was toen 

voorzitter van het bestuur, kreeg ik een brainwave tijdens een dienst. 
Waarom zouden we de kerkdiensten niet afwisselen met lezingen op 
zondag? Vanaf dat moment zijn we het zo gaan invullen.Hoewel ik niet 
elke zondag kom, volg ik nog steeds graag de lezingen.’
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het met het religieus-humanisme. Christus zag men veelal als mens (en 
niet als God) en als ethisch gedragsvoorbeeld. De Bijbel was niet zozeer 
Gods Woord maar een door mensen geschreven boek. In het vrijzinnig 
christendom was interesse voor cultuuruitingen zoals muziek, literatuur 
en schilderkunst. Tolerantie, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid zijn 
belangrijke begrippen. Men verwees graag naar de bijbelspreuk uit 1 
Thessalonicenzen 5:21: ‘Onderzoek alles en behoud het goede’. De Kapel 
heeft geen geloofsbelijdenis.

Identiteit
Het omschrijven van de vrijzinnige identiteit is een doorlopend proces. 
Het hoort bij vrijzinnig denkende mensen om zich bezig te houden met 
het formuleren van wat zij wel of niet geloven. De identiteit staat niet vast, 
maar blijft zich ontwikkelen. Daarom zijn identiteitsdocumenten altijd 
werkdocumenten die regelmatig geactualiseerd worden. 
Op de website wordt onder ‘Wie zijn wij’ in het kort aangegeven waar De 
Kapel nu voor staat:
Het Centrum voor Religieuze Bezinning is een vereniging die het op 
zoek zijn naar vormen van moderne religiositeit als doelstelling heeft. 
Hierbij wordt de verbinding gelegd met wetenschap, kunst en cultuur. De 
vereniging is geworteld in het vrijzinnig christendom en voelt zich verwant 
met het religieus-humanisme. De stijlvolle en historische Kapel biedt 
u een inspirerende omgeving om gezamenlijk op zoek te gaan naar de 
betekenis en waarde van spirituele en religieuze inspiratiebronnen in ons 
leven, waarbij we nadrukkelijk openstaan voor andere religieuze bronnen. 
Uitgangspunt hierbij is dat je mag rekenen op respect voor je mening. 
Immers, vrijzinnigheid kenmerkt zich door een open houding ten opzichte 
van de ander.

Het begin
Een aantal mensen dat zich met het NPB-gedachtegoed verbonden 
voelde, constateerde dat in Bloemendaal veel vrijzinnigen woonden die 
behoefte hadden aan godsdienstige leiding in de vrijzinnige geest. Op 
3 mei 1918 werden de dorpelingen uitgenodigd voor een vergadering. 
Veel belangstellenden namen de uitnodiging aan en zo werd de afdeling 
Bloemendaal opgericht, met 46 leden. De eerste bestuursvergadering werd 
op 15 mei 1918 gehouden. De afdeling vond huisvesting in de gymzaal van 
de Bloemendaalse Schoolvereniging. 
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De NPB is geen kerk, wil dat ook niet zijn. Vanaf de start functioneert zij 
reeds als vereniging. Aangezien de afdeling Bloemendaal oorspronkelijk 
een zogenaamde ‘kerkhoudende’ afdeling is, werd er catechisatie gegeven 
en zondagsschool.

De leden
De Kapel is altijd een kleine vereniging geweest. In 1933 was het ledenaantal 
het grootst, namelijk 272. De kinderen zijn hierbij niet meegerekend, 
hoewel zij ook vaak betrokken waren bij De Kapel. Leden van De Kapel 
waren vaak tegelijkertijd ook lid van een kerk, zoals de Vrijzinnig 
Hervormden, Remonstrantse Broederschap, Doopsgezinde Broederschap,  
Lutherse Kerk, de Hervormde Kerk of de Zwinglibond. Voorgangers van 
deze kerkgenootschappen werden als sprekers gevraagd.
Ook waren er leden zonder kerkelijke achtergrond, die zich verbonden 
voelden met het religieus- humanisme. In latere jaren waren meer leden 
‘gewoon NPB’ en nam lidmaatschap van De Kapel de plaats van een 
kerkgenootschap in. Er was bij de leden altijd een brede belangstelling voor 
religie en spiritualiteit. Er waren ook leden die naast De Kapel verbonden 
waren met de antroposofie, het soefisme en de vrijmetselarij.  
Leden van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen werden vaak als elitair 
gezien. Dat beeld werd in het lommerrijke Bloemendaal misschien nog 
versterkt door de rijke uitstraling. 
Het lezingenprogramma, dat rond 1970 in De Kapel werd opgestart, 
was gericht op een publiek dat zich in het bijzonder interesseert voor 
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levensbeschouwelijke thema’s. Daardoor is er ook grote aanwas van 
belangstellenden ontstaan voor de activiteiten in De Kapel. 
De laatste jaren hebben de leden vaker dan vroeger geen kerkelijke 
achtergrond maar voelen ze zich verbonden met het religieus-humanisme.  

Schenking
De afdeling Bloemendaal bleef groeien en er ontstond 
ruimtegebrek. Er was dringend behoefte aan een eigen 
gebouw. Op zondag 15 maart 1925 verraste mevrouw 
Veltman-Nienhuys het bestuur met de mededeling dat 
haar vader, Jacobus Nienhuys, geld beschikbaar stelde 
voor een eigen gebouw. Jacobus was planter geweest op 
Deli (Sumatra) en dat had hem geen windeieren gelegd. 
Er was een stuk bosgrond aan de Potgieterweg dat ter 
veiling werd aangeboden. De benodigde 15.000 gulden 
voor aankoop van de grond bleek voorhanden, zodat tot 
koop van de grond werd overgegaan. Er kon gebouwd 
worden!

Bijzondere kenmerken
Onder leiding van bestuurslid Teitsma en de architecten Mulder en 
Asdonk werd begonnen met de bouw van De Kapel aan de Potgieterweg. 
Er werd besloten in het portaal boven de toegang tot de grote zaal een 

gedenksteen te plaatsen met de tekst: ‘Zijt daders 
des woords en niet alleen hoorders’ (Jacobus 
1:22). Uit dankbaarheid voor de gift werd daaraan 
toegevoegd: ‘Dit gebouw is een geschenk van 
Jacobus Nienhuys’. Er zijn meer bijzondere 
kenmerken het vermelden waard. Zo zijn er in de 
vier hoeken van de  grote zaal gebrandschilderde 
ramen, die de vier evangelisten Mattheüs, Marcus, 
Lucas en Johannes te zien. Elk met bijbehorende 
symbolen: Mattheüs met de mens, Marcus met de 
leeuw, Lucas met de os en Johannes met de adelaar.
De gebrandschilderde ramen zijn het werk van de 
bekende glazenier Laurens Bogtman. Het aardige 
is dat hij Lucas niet alleen met de os uitbeeldt, 
maar ook met een palet. Dit verwijst naar de oude 
traditie van Lucas als beschermheilige van het 
schildersgilde.
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Architectuur
De villa-achtige bouw sluit goed aan bij de verdere 
bebouwing aan de Potgieterweg. Architectonisch 
bezien behoort de bouw tot het eclectisme: het 
combineren van verschillende stijlen of stromingen. 
Zo doen de ronde bogen aan beide zij-ingangen aan 
de Romaanse stijl denken, net als de grote voordeur. 
De rode Hollandse bakstenen herinneren aan de 
Amsterdamse School. 
In de steunberen aan de zijkant van het gebouw 
herkennen we Engelse invloeden. In de voorhal zien 

we een prachtig zwart-witte tegelvloer en de lampkronen in de grote zaal 
zijn laat-Jugendstil.
In de voorgevel boven de grote boogdeur heeft de gebeeldhouwde 
sluitsteen de vorm van een duif. Dit is het symbool van nederigheid, 
eenvoud, zachtmoedigheid en de menselijke ziel. Deze stijl kunnen we 
onderbrengen bij John Raedecker.

Inwijding
Op 21 februari 1926 werd De Kapel – onder grote belangstelling – ingewijd 
door prof. dr. G.J. Heering uit Leiden. Ook de 91-jarige gulle gever Jacobus 
Nienhuys was hierbij aanwezig.
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Het eerste jaar van De Kapel was ‘buitengewoon moeilijk’, zo staat in de 
boeken vermeld. Toch kon er een nieuw orgel worden aangeschaft, dankzij 
een bazaar en grote gift.  Dit orgel, dat op de galerij boven de kansel stond, 
werd later verplaatst naar de galerij boven de ingang. Zo werd ruimte 
gemaakt voor een catechisatielokaal en zondagschool.

VPRO
In het verenigingsjaar 1928/29 kwam het verzoek van de VPRO om de 
vrijzinnige gedachte ook via de radio te verspreiden. Er werd een klein 
comité gevormd, dat propaganda maakte en dat zorgde voor 100 nieuwe 
VPRO-leden. Door deze actie groeide ook de bekendheid van De Kapel en 
dat had tot gevolg dat het ledenaantal toenam. Zo groeide het ledenaantal 
van de afdeling uiteindelijk naar 269. 
Het kapelbezoek was echter zeer wisselend. Waarschijnlijk had dit te 
maken met de kwaliteit en bekendheid van de sprekers. 

De jaren dertig
De aanstelling van een vaste voorganger bleek voor de afdeling Bloemendaal 
op dat moment financieel niet haalbaar. In 1936 komt er samenwerking op 
gang met andere kleine kerken, zoals Doopsgezinden, Remonstranten en 
Lutheranen. Zo vindt  er uitwisseling van predikanten plaats.
Vanaf dit jaar worden één of meerdere leden afgevaardigd naar 
de jaarvergadering met het hoofdbestuur van de Nederlandse 
Protestantenbond.

Oorlogsjaren
Tijdens de oorlog probeerde het bestuur van De Kapel de kerkdiensten, 
godsdienstonderwijs en het houden van lezingen zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Predikanten uit de buurt waren behulpzaam met het houden 
van preken toen de treinen niet meer reden. Door beperkingen in de 
energievoorziening was De Kapel soms onverwarmd en daardoor het 
aantal bezoekers gering.
Op  9 mei 1943 vierde men het 25-jarig bestaan met ds. D.G. Hoevers als 
voorganger. Op 28 november 1945 werd  de eerste ledenvergadering na de 
oorlog gehouden. Men herdacht daarbij bestuurslid de heer S. Huynink. Hij 
was na verblijf in kamp Vught naar Duitsland getransporteerd en daar in 
gevangenschap overleden.
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Entrée
 ‘Ik ben al zeker twintig tot dertig jaar lid van De 
Kapel. Kom zelf uit de Hervormde Kerk, maar 
als er iets interessants was, wilde ik ervan horen. 
Dus ik volgde de aankondigingen in de krant. Op 
een gegeven moment zag ik een advertentie die 
mijn aandacht trok. Een Nederlandse bisschop uit 

Ethiopië zou een lezing geven. Het werd een boeiende bijeenkomst.
Ik wilde in het vervolg op de hoogte blijven van het aanbod, dus heb ik 
mijn naam laten registeren door Mascha, een van de trouwste leden. 
Vanaf dat moment kreeg ik uitnodigingen voor lezingen.’

Bestuurlijke betrokkenheid
‘Ik wilde me aanvankelijk niet verplichten. Maar ik ging niet zo vaak 
meer naar de kerk, ik was vaker in De Kapel. Op een gegeven moment 
werd ik gevraagd om met Pasen een diavoorstelling te geven over de 
opstanding. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Later werd ik gevraagd 
als bestuurslid, dat heb ik ongeveer acht jaar gedaan. Zo heb ik mijn 
inbreng kunnen hebben. Ook ben ik nog een aantal jaren secretaris 
geweest. Nu ben ik deelnemend lid van De Kapel.’

Betekenis
‘Wat De Kapel voor mij betekent? Uitgesproken vrijzinnig ben ik niet. 
Toch voel ik me hier thuis. Het is de gemeenschapszin denk ik. Je maakt 
deel uit van de christengemeenschap, dat voedt mij wel. Je blijft bij, je 
hoort nog het een en ander, de ruime denkwijze, de nabesprekingen. 
Ik vind het leuk om eraan deel te nemen. Positief kritisch denken vind 
ik belangrijk. Ook vind ik dat we de vrije gedachtegang moeten zien te 
houden. Er zouden nieuwe leden bij moeten komen, maar men wil zich 
liever niet binden. Dat is  jammer.’



9100 jaar  De Kapel 

Eigen voorganger
In de jaren zestig werd de behoefte aan een eigen voorganger 
urgent. Het hoofdbestuur vestigde de aandacht op ds. 
van Ginkel uit Amsterdam. In het eerste nummer van het 
mededelingenblad maakte ds. van Ginkel bekend hoe hij 
het contact met de leden zou organiseren. Hij wilde op korte 
termijn kennismaken met alle 150 leden. Daartoe organiseerde 
hij high tea’s, telkens met maximaal 10 leden. Zo kon hij op 
ongedwongen wijze kennisnemen van wat er bij de afdeling 
leefde.

Bloeitijd
De afdeling Bloemendaal groeide en bloeide. Soms kwamen er 
wel 300 bezoekers naar De Kapel, die amper een plaats konden 
vinden. Er waren staanplaatsen op het balkon, waar nu het 
orgel staat.
Ds. van Ginkel was een bevlogen predikant. Na de dienst werd 
er in de bestuurskamer koffie gedronken door het bestuur, de organist en 
de predikant, steeds meer mensen sloten zich daarbij aan. Door onder 
andere zijn persoonlijke gesprekken met leden en niet-leden voelden ook 
veel jongeren zich aangetrokken.

Bandopnames
De bandopnames van de preken werden in deze 
tijd zeer gewaardeerd. Met gekregen apparatuur 
kon behoorlijke kwaliteit geleverd worden. 
Voor een klein prijsje waren de bandopnames 
te koop.  Het kopiëren van de banden was een 
arbeidsintensieve bezigheid, maar van het geld 
konden noodzakelijke kleine uitgaven gedaan 
worden. 
Maar er gebeurde meer op audio gebied. ‘Op 
de bovenverdieping van De Kapel zat destijds 
de lokale radio, Antenne Bloemendaal’, vertelt 
Marianne Kelderhuis - De Jong. ‘Daar spraken 
we zelf geluidsbanden in voor de blinden en 
slechtzienden. We haalden achtergrondberichten 
uit de kranten en het nieuws werd via de banden 
verspreid.’  
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Samenwerking en oecumene
In de afgelopen 100 jaar is op diverse gebieden samenwerking geweest 
met vrijzinnige kerken in de regio: Doopsgezinden, Remonstranten, 
Vrijzinnige Protestanten, Religieuze Kring Aerdenhout en Lutheranen. 
Vertegenwoordigers van deze richtingen waren allen bij de oprichting 
van De Kapel aanwezig. Zij  deelden ook het liedboek voor de jeugd dat 
door de NPB  was uitgegeven. In 1948 was de remonstrantse predikante 
dr. J.W. Herfst tegelijkertijd voorganger bij de Remonstranten als ook bij 
De Kapel. De Doopsgezinden en De Kapel hielden een langere periode 
gemeenschappelijke zondagsdiensten in het gebouw. Men nodigde 
ook geregeld dezelfde predikanten voor de zondagse vieringen uit. De 
jaarlijkse bijeenkomst van Kleine Kerken in maart is een uitvloeisel van 
deze al vroeg ontstane samenwerking.
Daarnaast doet De Kapel in het kader van de plaatselijke oecumene 
mee aan de gemeenschappelijke activiteiten van de Raad van 
Kerken Bloemendaal  en Overveen. De jaarlijkse Pinksterviering in 
Openluchttheater Caprera is een hoogtepunt in deze samenwerking. 
Ook worden er regelmatig predikanten uit de omgeving uitgenodigd 
voor het houden van een lezing in De Kapel.

Jongerenwerk
Onderwijs en opvoeding waren een speerpunt van de vrijzinnigen. Vanaf 
de oprichting zette De Kapel zich in voor het jeugdwerk dat bestond 
uit een vrijzinnige zondagsschool en catechisatie voor de iets oudere 
kinderen. Opvallend van diverse afdelingen van de NPB en ook van De 
Kapel was dat zij direct na oprichting gerenommeerde predikanten van 
vrijzinnige huize – onder wie professoren – aanstelden om kinderen en 
jongeren catechisatie en godsdienstles te geven. In 1970 volgden 110 
kinderen catechisatie en zondagsschool via De Kapel. Catechisatie werd 
door de eigen voorganger of een gastvoorganger gegeven.

Onderwijs
Vanaf 1 september 1965 wordt ook godsdienstonderwijs aan de 
Bloemendaalse Schoolvereniging gegeven. Het gaat om vier klassen. 
Later wordt het onderwijs uitgebreid met de openbare scholen in de 
gemeente Bloemendaal. Het Humanistisch Verbond krijgt van hogerhand 
toestemming om algemeen vormend onderwijs op alle scholen te 
geven. Een bezoek aan de gemeenteraad met een vurig pleidooi voor de 
vrijzinnige benadering werpt vruchten af. De afdeling Bloemendaal mag 
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doorgaan met het onderwijs en krijgt zelfs subsidie van de 
gemeente. Hervormde Kerk en Doopsgezinden sluiten zich 
aan, waardoor twee leraressen op de scholen bekostigd 
kunnen worden. Hier kwam in 2009 een eind aan, vanwege 
het nieuwe rijksonderwijsbeleid.

Lezingen
Na acht jaar neemt ds. van Ginkel helaas afscheid van 
De Kapel. In haar document 100 jaar vrijzinnigheid in 
Bloemendaal stelt Marianne Kelderhuis-de Jong  vast: 
‘We kunnen nog lang voort op wat hij opgebouwd heeft. 
Tijdens de vakanties organiseerden we koffieochtenden 
en soms een lezing, zoals nu. Tijdens een van die lezingen 
kwam bij mij de gedachte op of het mogelijk zou zijn om 
ook op de zondagochtend een lezing te houden, in plaats 
van een religieuze bijeenkomst. Sinds het vertrek van ds. 
van Ginkel werden de diensten toch minder goed bezocht. 
Deze verandering heeft ons veel goeds gebracht. Toch 
wordt die ene overgebleven religieuze bijeenkomst ook nog 
gewaardeerd.’

Programmering
Het vormgeven aan identiteit en aan ‘het gezicht naar buiten’ worden in grote 
mate bepaald door de keuze van de sprekers en de thema’s die zij belichten. 

De eerste programmacommissie 
startte rond 1970 onder leiding 
van Marianne Kelderhuis-de Jong. 
Deze belangrijke taak ligt nu in 
handen van programmacoördinator 
Frédérique Nepveu. 
Elke twee maanden verschijnt er 
een programmaboekje waarin 
alle komende sprekers met hun 
onderwerpen vermeld worden. 
Sinds vele jaren wordt dit boekje 
samengesteld door Frank Keene. 
Ook op de website en de digitale 
nieuwsbrief, beide verzorgd door Ria 
Keene, worden de sprekers steeds 
aangekondigd.
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Islam
‘Dat de NPB altijd een voortrekkersrol speelde, bleek toen wij lezingen 
over de islam in ons programma opnamen,’ vervolgt Marianne 
Kelderhuis-de Jong. ‘De toen bekende imam Abulwahid van Bommel 
bracht in drie avonden heel wat tumult teweeg in het overigens rustige 
Bloemendaal. Een vrouwelijke imam mocht van haar vader niet in ons 
vrijzinnig centrum spreken. Ook kwam het voor dat zelfs een hervormde 
predikante niet in ons vrijzinnige milieu een kerkdienst mocht houden.’

Cultuur en religie
Na de jaren zeventig is de religieus-humanistische en culturele kant 
van De Kapel versterkt door meer lezingen te houden. Het aantal 
leden zonder kerkelijke binding neemt toe. Tijdens de lezingen wordt 
aandacht gegeven aan de verschillende religies, inspiratiebronnen en 
onderwerpen op het grensvlak van cultuur en religie.

Voorafgaand aan elke lezing en religieuze bijeenkomst wordt de kaars 
aangestoken en het  gedicht Licht voorgelezen:

Licht, oud symbool, een simpel teken

Een kaars die brandt, juist in dit uur

om aan elkander te laten weten

Geest is aanwezig met Zijn vuur

Zegen dit uur, laat ons weer vinden

de diepe zin van ons bestaan

Dat wij ons aan elkaar verbinden

en hoopvol verder durven gaan



13100 jaar  De Kapel 

Renovatie
In 1990 werd De Kapel grondig gerenoveerd. Daarbij kreeg niet alleen het 
interieur een facelift, ook de hoge preekstoel werd vervangen door een 
podium met daarop een losse katheder. Hierdoor werd de afstand tussen 
spreker en publiek opgeheven. Daarmee is de ruimte ook geschikt gemaakt 
als podium voor concerten, dia-, film- en toneelvoorstellingen. 
De binnendeuren van de hal werden verplaatst en de bogen voorzien van 
glas. Zo werd de hal door de gesloten voordeuren behaaglijker. Tot slot werd 
er nog een ringleiding aangelegd zodat De Kapel ook voor slechthorenden 
toegankelijk werd.

De tuin
Toen het gebouw zo was opgeknapt, kon de tuin niet achterblijven. Op 
dat moment was deze niet bepaald een visitekaartje voor De Kapel, laat 
staan voor de Potgieterweg. Een gesprek met de Gemeente Bloemendaal 
resulteerde in een ware metamorfose. De bomen werden gesnoeid en 
een diepgravertje woelde de tuin om. Grind werd aangevoerd, de ring in 
het midden beplant en er kwamen vrolijke rode begonia’s. De sokkel met 
opstand werd in het midden van het perk geplaatst. Helaas werd binnen 
het jaar de opstand gestolen. Een paar jaar later kwam een beeldhouwwerk 
van Saskia Breedveld, de huidige tulp, daarvoor in de plaats.
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Ouder dan 100 jaar
Menig bezoeker zal zich bij het 
betreden van de grote voortuin 
hebben afgevraagd wat de betekenis 
is van de die grote, rechtopstaande 
stenen, verscholen in het groen van 
de borders. Zijn het oude grafstenen 
van overleden vrijzinnige 
voorgangers van het eerste uur?  
Zijn het markeringen van vergeten 
grenzen tussen buurtschappen? 
Een volledig sluitend antwoord kan 
niet gegeven worden, maar een 
waarschijnlijke verklaring is er wel. 
Tot in de achttiende eeuw hadden 
veel eigenaren van voornamere 
stadshuizen de stoep voor het huis 
met dergelijke stenen afgegrensd 
met dat van de buren. Tussen de 
stenen was vaak nog sprake van 

een ijzeren hekwerkje. Toen deze afgrenzing in onbruik raakte namen 
huiseigenaren de stenen soms mee naar hun buitens. Mogelijk heeft dus 
de oorspronkelijke eigenaar van het perceel aan de Potgieterweg zijn 
stoepstenen naar Bloemendaal laten transporteren. Misschien waren ze 
wel van de heer Nienhuys. De stenen zijn te vinden in meer, veelal grotere 
tuinen en  zijn alle beschreven. Zij genieten inmiddels een beschermde 
status. De inventarisatie is in te zien in het Noord-Hollands Archief. 

Naamsverandering
De naam van de vereniging in Bloemendaal zorgde soms voor verwarring. 
De letters NPB leken te verwijzen naar de Nederlandse Politiebond. Reden 
om de naam te veranderen in Vrijzinnig Religieus Centrum NPB. Deze 
aanduiding vond men later echter te lang en na rijp beraad werd gekozen 
voor De Kapel.

Inmiddels is het voluit: Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel. 
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Jubilea
Op 8 mei 1988 werd het 70-jarig jubileum gevierd. De ochtenddienst had 
een feestelijk tintje met veel zang en muziek. Er was een lopend lunchbuffet 
en een wandeling naar Thijsse’s Hof. 
Hoogtepunt was een forum met uiteraard de gewaardeerde ds. van 
Ginkel en daarnaast de hervormde predikant Hengstmangers, filosoof 
Bram Moerland, drs. Nieuwland van het Humanistisch Verbond en 
afgevaardigde van het hoofdbestuur, de heer Knegtmans. Ook was er 
een kleine tentoonstelling met memorabilia, waarin het verleden van de 
afdeling weer even tot leven kwam.
Op 18 april 1993 was het weer feest, dit keer vanwege het 75-jarig bestaan. 
Een gevarieerd programma zorgde wederom voor grote belangstelling.

Orgel
 ‘Het was altijd mijn wens om een echt pijporgel in De Kapel te hebben,’ 
aldus Marianne Kelderhuis-de Jong. ‘Maar dat was ons helaas niet gegeven. 
Zelfs een tweedehands lag niet binnen ons bereik. Amateur-orgelbouwer 
Bart Jan van Gaart was echter in het bezit van het orgel uit de oude 
Katholieke Kerk in Bloemendaal. Hij bood aan om dat bij ons te installeren. 
Zo bouwden Bart Jan van Gaart en mijn echtgenoot Nico Kelderhuis in de 
ijskoude winter van 1993/94 een orgel in De Kapel.’ Dit Vermeulen-orgel 
werd op 27 maart 1994 met een feestelijk concert in gebruik genomen.
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Een warme, mooie plek
‘Na het overlijden van mijn vader, verhuisde mijn 
moeder van Hattem richting haar kinderen in 
Haarlem,’ vertelt Greet. ‘Ze ontdekte er De Kapel. 
Omdat ze het steeds moeilijker vond om er alleen 
naartoe te gaan, gingen mijn zus Caroline, haar 
man Ton en ik met haar mee. Een warme, mooie 

plek, vonden wij. Ik vond het gebouw heel mooi, de ligging prachtig, 
en dan die ramen! Een fijn gevoel als je er binnenkomt. De rol van 
levensbeschouwing is niet meer vanzelfsprekend aanwezig. Je ziet dat 
de kerken leeglopen en dat de samenleving seculariseert. Maar gelukkig 
bestaat het nog. De openheid van De Kapel spreekt me aan. Een kleurrijk 
spiritueel centrum met mooie sprekers.
Hoewel ik erg hou van de vrijheid, heb ik me er toch mee verbonden. Ik 
ben lid geworden en zit in de schoonmaakcommissie en zet koffie. Je kunt 
niet alleen iets halen, je moet je ook verbinden en iets brengen.’

Geestelijk leven
‘Ik vind het ook beroepsmatig interessant om na te denken over de 
plek van De Kapel in de samenleving,’ vervolgt Greet. ‘Geestelijk leven 
is belangrijk, het verdient een plek. Ik ben altijd aan het zoeken naar 
ontwikkeling in identiteit. Dat doe ik ook in mijn ambt als humanistisch 
geestelijk verzorger. Humanisme was van oorsprong buitenkerkelijk, nu 
staat het voor diversiteit zoeken in het maatschappelijk leven. Ik vind 
dat heel boeiend. In deze tijd zoeken we naar een toekomstbestendige 
vorm om iets te betekenen voor mensen. De Kapel kan daarin een rol van 
betekenis vervullen.’
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Vernieuwing
En weer was De Kapel toe aan een grondige opknapbeurt.  Zowel de 
buitenkant als de binnenkant werd voortvarend aangepakt. Het dak 
van De Kapel werd totaal vernieuwd en meteen geïsoleerd. Ook werd de 
buitenkant in zijn geheel opnieuw geschilderd. Van binnen vonden er ook 
ingrijpende veranderingen plaats. Er werd centrale verwarming aangelegd, 
de vloerbedekking vernieuwd, het glas-in-lood gerepareerd en alles werd 
opnieuw in de verf gezet. Ook was er al jaren behoefte aan een keuken in de 
voorhal. Dankzij de bijdrage van vele fondsen, de gemeente Bloemendaal 
en het hoofdbestuur kwamen de financiën beschikbaar voor deze renovatie.  
Er kon zelfs een nieuwe geluidsinstallatie worden aangeschaft.

Feestelijke heropening
De feestelijke heropening vond plaats op zondag 7 september 2008, 
waarbij de burgemeester van Bloemendaal, de heer Wim de Gelder, de 
laatste dakpan heeft gelegd als openingshandeling.

Foto Feestelijke heropening
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Wandkleed
De bekende Bloemendaalse naaldkunstenares Hanne Meijer-de Heer was 
een trouwe bezoekster van De Kapel. Zij was zeer spiritueel, mediteerde 
’s ochtends liggend op haar rug in de duinen, kijkend naar de zon. Dat 
inspireerde haar tot een schitterend wandkleed, dat zij in bruikleen gaf aan 
De Kapel en achter het spreekgestoelte hangt. Het beeld van de zon, gezien 
door de sparren, is door haar gevangen in het kleed. Na haar overlijden in 
2013 werd de bruikleen door haar nabestaanden verlengd. Het heeft nog 
altijd een prominente plek in De Kapel.

Monument en Open Monumentendagen
In 2004 werd het gebouw op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. 
Bij de status van Monument hoorde ook het openstellen van De Kapel voor 
bezichtiging tijdens de Open Monumentendagen. De eerste openstelling in 
2005 was meteen een succes, er kwamen maar liefst 150 belangstellenden. 
Er werd daarop besloten om ieder jaar de deuren voor publiek te openen.

Trouwkapel
De Kapel kreeg toestemming om ook als trouwlocatie gebruikt te worden – 
een prachtige plek voor zo’n gelegenheid. Bij de ceremonie kan ook de tuin 
betrokken worden.

Voorganger
Op 1 september 2008 werd drs. Katrijne Bezemer benoemd als voorganger 
van De Kapel. Tot haar taken behoren onder andere het voorgaan in 
religieuze vieringen en lezingen, leiden van gesprekskringen, pastoraat op 
verzoek en begeleiding van de huisbezoekcommissie.
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In mijn DNA
‘Het mooie aan mijn werk als voorganger vind ik dat 
ik mijn eigen ervaringen kan gebruiken en dat ik me 
kan blijven ontwikkelen. Mijn overgrootouders waren 
al bij een NPB-afdeling aangesloten. Mijn moeder 
werkte bij een uitgeverij waar ze kon beschikken over 
allerlei boeken over soefisme, Krishnamurti en tal van 

andere filosofische levensbeschouwingen. Het zit in mijn DNA.’

Betrokkenheid van de mensen
‘De Kapel kende ik al omdat ik er al eens een lezing had gegeven en een 
viering had georganiseerd. In 2008 ben ik als voorganger aangesteld. De 
Kapel vind ik heel bijzonder, qua locatie, gebouw, de sfeer en niet in de 
laatste plaats, de mensen. Hoe die op elkaar betrokken zijn. Als ik geen 
voorganger was, zou ik hier zeker naartoe gaan. De mensen zijn actief 
en denken graag kritisch mee. Dat komt ook tot uitdrukking bij het 
napraten aan het eind van een bijeenkomst. Het geeft stof tot nadenken. 
Het voegt nieuwe invalshoeken en gezichtspunten toe. ‘ 

Levensvragen
‘Als voorganger van De Kapel behoort ook het pastoraat tot mijn 
werkzaamheden. Dat houdt in dat je probeert iedereen persoonlijk te 
leren kennen. Ik ga in gesprek met mensen bij ziekte of als ze specifiek iets 
willen weten met betrekking tot levensvragen. Daartoe neem ik meestal 
het initiatief. Pastoraat is niet alleen voor ouderen. Jongeren hebben net 
zo goed vragen over zingeving, beroepskeuze, relaties, ziekte. Ik vind het 
belangrijk dat men weet dat hun informatie bij mij veilig is. Juist in een 
kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent, is dat fundamenteel.’

Life-coach
‘Recent heb ik een opleiding tot life-coach afgerond. Mensen helpen om 
te kunnen veranderen staat daarbij centraal. Voor ouderen zijn dat vaak 
veranderingen tegen hun zin, noodgedwongen. Bij jongeren ligt dat 
anders. Ik heb deze opleiding gedaan om mij de niet-theologische taal eigen 
te maken, zodat ik breder kan communiceren. Twee keer per jaar brengen 
we een meer maatschappelijk georiënteerd onderwerp over het voetlicht. 
Zoals voltooid leven, journalistieke vrijheid, vrouwen in de kunst en het 
klimaatvraagstuk. Dus genoeg stof tot nadenken en napraten!’
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Gesprekskringen en andere activiteiten
Naast religieuze vieringen houdt Katrijne Bezemer ook lezingen 
en organiseert zij regelmatig gesprekskringen. Daarbij kan zij haar 
achtergrond als historica goed gebruiken. Zo zijn er bijeenkomsten geweest 
over Spinoza, Meester Eckhart, de Bhagavadgita, Keltische spiritualiteit, 
filosofie en de gnostiek, maar ook hindoeïsme en boeddhisme komen aan 
bod. Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van spiritualiteit 
en zingeving hebben haar bijzondere aandacht. Andere activiteiten die 
onder leiding van Katrijne plaatsvinden, zijn bijvoorbeeld de Engelse 
theemiddag met poëzie. In december wordt de bekende Adventsviering 
gehouden, waarbij met gedichten, muziek, een verhaal en versnaperingen 
de Kerstdagen worden ingeluid. 

Publiciteit
Het is van groot belang dat ook in de pers aandacht besteed wordt aan het 
programma van De Kapel.
Sinds 2005 heeft Han Franse deze taak op zich genomen en verzorgt  hij de 
verzending van de informatie naar alle huis-aan-huisbladen.
Ook werd er een website gebouwd, waarop het programma en de 
verschillende functies en mogelijkheden van De Kapel bekend worden 
gemaakt.  

Jaarmarkt 
Naamsbekendheid is uiteraard heel belangrijk voor Centrum voor 
Religieuze Bezinning, De Kapel. Daarom was er ieder jaar in september 
een stand op de jaarmarkt te Bloemendaal. Deze stand werd bemand door 
vrijwilligers, die met verve belangstellenden informeren over De Kapel. 
Hier kwam in 2017 helaas een eind aan.  
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Contact en zingeving  
‘Ik ben in contact gekomen met De Kapel in 
Bloemendaal via mijn moeder,’ vertelt Ineke. ‘Mijn 
moeder woonde destijds in Wildhoef en al snel kwam 
De Kapel op haar pad. Van huis uit zijn wij vrijzinnig 
georiënteerd, dus mijn moeder voelde zich thuis in De 
Kapel. Het programma sprak mij ook aan en later ben 
ik de lezingen in De Kapel regelmatig gaan bezoeken.

Op een goed moment kwam ik in contact met Mascha Scherpenhuijsen, zij 
zat toen in het bestuur van De Kapel. Ze polste me of ik belangstelling had 
voor een functie in het bestuur en dat was zo.’

Bestuur
‘Zo werd ik in 2004 bestuurslid,’ vervolgt Ineke. In 2005 werd ik tot 
voorzitter van het bestuur gekozen en Joke Lautenslager werd secretaris. 
Even later sloot Bouke Beumer zich als penningmeester bij ons aan. We 
hebben met ons drieën alle taken op ons genomen die er lagen. Er moest 
opnieuw gebouwd worden! Je kunt hierbij denken aan: de programmering, 
het maken van het programmaboekje en de Open Monumentendagen. 
We waren een goed team en er ontstond een eenheid. Dat voelde je. Iedere 
zondagochtend stond ik bij de deur om iedereen te ontvangen. Dat is 
belangrijk. Mensen moeten zich welkom weten.’
‘Nu ben ik nog voorzitter van de Stichting Vrienden van De Kapel en 
verantwoordelijk voor alles wat met Podium de kApel te maken heeft. 
Mijn drijfveer is om ervoor te zorgen dat de voorwaarden optimaal zijn 
voor de mensen die ons hebben weten te vinden. Om een plek te bieden 
waar gemeenschapszin ontstaat. Waar mensen graag naartoe gaan, waar 
ze zich veilig voelen. Ik ben echt van de voorwaardenscheppende sfeer.’

Betekenis van De Kapel
‘Voor de gemeenschap in Bloemendaal is De Kapel zeer waardevol,’ 
vindt Ineke. ‘Samen vormen we een gemeenschap waarin we naar 
elkaar omzien. Dat is het waardebesef van waaruit je leeft. Respectvol 
samenleven, daar draait het om.’ 
‘Samen met Bouke Beumer is destijds het identiteitsrapport Missie en 
Visie ontwikkeld,’ vertelt Ineke. ‘Dit geeft antwoord op vragen als: Welke 
waarde vertegenwoordigen wij? Wat doen we ermee? Wat doe jij ermee? 
De identiteitsvraag is een ontwikkelingsvraag. Het heeft te maken met 
op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen, kortom: zingeving’
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Stichting Vrienden van De Kapel
Na de heropening van De Kapel zijn het aantal en de diversiteit aan 
activiteiten toegenomen. Hierbij is bewust als uitgangspunt genomen dat 
een belangrijk deel van de activiteiten een bijdrage moet leveren aan het 
welzijn van de inwoners van Bloemendaal. Aangezien er in Bloemendaal 
veel ouderen wonen, is het belangrijk om het activiteitenaanbod af te 
stemmen op de wens van deze groep. Om hieraan vorm te geven is in 2009 
de Stichting Vrienden van De Kapel opgericht. Het bestuur van de Stichting 
stelt zich ten doel om de interesse van ouderen in klassieke muziek te 
verbinden aan de wens van conservatoria om een podium te bieden voor 
talentvolle jonge mensen. De jonge musici kunnen ervaring opdoen op 
weg naar professionele concertpodia.
De Gemeente Bloemendaal beschikt hiermee over een multifunctioneel 
gebouw met een bijzondere uitstraling. Er kunnen ook algemeen 
maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd. De situering 
is gunstig: een groene enclave aan de Potgieterweg met goede 
parkeermogelijkheden.  
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Podium de kApel
In 2005 werden nieuwe plannen ontwikkeld om zoveel mogelijk leden, 
maar ook andere belangstellenden te interesseren voor De Kapel. Een zeer 
enthousiast bestuur, bestaande uit Ineke Jacobsen Jensen, Bouke Beumer 
en Joke Lautenslager, zette zich in voor vele vernieuwingen. In dat kader 
kwam in 2008 de samenwerking tot stand met de Jong Talent Afdeling 
van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Jonge talentvolle musici 
verzorgen in het herfst- en winterseizoen iedere maand een inspirerend 
optreden in De Kapel.
Marlies van Gent, docent piano aan dit conservatorium, verzorgt op 
deskundige wijze de programmering. De oude piano werd verruild voor 
een prachtige vleugel om de jonge musici optimaal tot hun recht te laten 
komen. De akoestiek werd beoordeeld en goed bevonden

Duin en Kruidkoor
In 2015 richtte Ineke Jacobsen Jensen het Duin en Kruidkoor voor senioren 
op. Dat deed ze in samenwerking met de Gemeentelijke Muziekschool 
Jaap Prinsen en Welzijn Bloemendaal. Hierbij kan Welzijn Bloemendaal 
het vervoer verzorgen. Het koor, onder leiding van zangpedagoge Xandra 
Mizée, is een groot succes. Het startte met 42 deelnemers en is gegroeid tot 
een koor van ongeveer 60 deelnemers. Organiste en pianiste Gerrie Meijers 
verzorgt de begeleiding op piano.  Om de veertien dagen wordt er op 
vrijdagmorgen in De Kapel enthousiast gezongen. Het Duin en Kruidkoor 
geniet regionale bekendheid

foto van Xander - volgt nog
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Hulde aan alle vrijwilligers! 
Dat De Kapel na 100 jaar nog steeds bruist, is mede te danken aan 
al die vrijwilligers. De mensen  in deze kleine gemeenschap die zich 
onbaatzuchtig inzetten om te zorgen voor koffie, thee en andere 
versnaperingen. Die de verhuur van het gebouw op zich nemen en paraat 
zijn om de gasten te ontvangen. Die schoonmaken, de was en afwas doen. 
Die de tuin onderhouden, die zorgen voor de bloemen, die rond Advent  De 
Kapel in kersttooi brengen, die altijd klaarstaan om hand en spandiensten 
te verrichten en zorgen dat alles op rolletjes loopt.

Zonder vrienden geen Kapel, zonder vrijwilligers zeker niet. 

Het voert te ver om al die vrijwilligers van de afgelopen 100 jaar bij naam 
te noemen, maar gewaardeerd worden zij zeker! 





Je zoekt…

Je leeft
         je wilt
in een hectische wereld
         op kleine schaal
waarin alles groter
         mensen ontmoeten
onpersoonlijker en
         met zorg voor het persoonlijke
ongevoeliger wordt,
         met oog voor het gevoelige,
de macht van het getal
         de macht van het kleine
draait om kwantiteit en
         en zoeken naar de kwaliteit
         van het leven
meer van hetzelfde
         met begrip en tolerantie
         voor pluriformiteit

Je vindt…

De Kapel
C E N T R U M  V O O R
R E L I G I E U Z E  B E Z I N N I N G

Potgieterweg 4, 2061 CT Bloemendaal
Tel.: 023 - 5266925
E-mail: info@dekapel-bloemendaal.nl
www.dekapel-bloemendaal.nl
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