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NIJKERK - Met zijn debuutroman
Morie belicht Arie Kok het leven
van een gewone jongen uit Nij-
kerk die niet verder mocht leven.
Het is tevens een monument voor
hem en de vele joodse en Ro-
ma-kinderen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog door de Duitsers
om het leven werden gebracht.
„Dat was een bewuste moordpar-
tij. Dat staat ook in het boek.”
Arie Kok (1968) werkte twaalf jaar
voor de Evangelische Omroep. De
laatste acht jaar als hoofdredac-
teur van het blad Visie. Hij be-
sloot vorig jaar september te stop-
pen om als zelfstandige verder te
gaan. Hij wilde zich aan afwisse-
lende projecten wijden maar ook
de laatste hand leggen aan het
boek Morie waaraan hij al werkte.
Daarnaast schrijft hij voor diverse
landelijke media.
Het idee voor het boek werd gebo-
ren in 2008 tijdens een bezoek
aan Yad Vashem, het holocaust-
museum in Jeruzalem. In dit mu-
seum staan alle namen vermeld
van plaatsen waar joodse gemeen-
schappen waren of zijn gevestigd.

Daar stond ook de naam Nijkerk
tussen. ,,Ik kende het verhaal van
de joodse gemeenschap niet en
wilde dat gaan uitzoeken. Daarbij
dacht ik gelijk ‘daar moet een
boek in zitten’. Eerst wilde ik een
non-fictie boek schrijven. Maar
dat bleek wat ingewikkeld te zijn.
Ik wilde ook geen te technisch
boek schrijven. Op advies van
mijn uitgever heb ik besloten niet
de geschiedenis van de gehele
joodse gemeenschap te beschrij-
ven maar mij te focussen op één
persoon. Dat werd het jongetje
Morie dat veertien was toen hij
op de trein op transport ging. „Ik
werd geraakt door zijn veel te kor-
te leven. Met het boek wil ik berei-
ken dat wij kinderen als Morie
nooit meer zullen vergeten. De
keuze voor een roman maakte
wel dat ik heel veel tekst heb moe-
ten schrappen.”
Kok woonde van 1973 tot 1993 in
Nijkerk en tegenwoordig in de
nieuwe Amersfoortse woonwijk
Vathorst. Hij zat in Nijkerk op
een openbare school en later op
de Mulo aan de Begijnenstraat.
Tijdens het schrijven het boek
ontdekte hij dat veel van de jood-
se gemeenschap in Nijkerk al be-
kend was. Het boek begint op het
moment van de besnijdenis van
Morie. „Normaal is dat met acht
dagen. Maar Morie was al drie
maanden. Dat duidt er op dat hij
vermoedelijk een zwakke gezond-
heid heeft gehad.” Het verhaal
gaat verder als Morie acht is.
„Door te kiezen voor Morie als
hoofdpersoon kon ik ook speelse
dingen in het boek leggen. Ingaan
op zijn dromen, hoe hij voetbalt
op straat en kattekwaad uithaalt.

Tot de oorlog is Morie niet anders
dan andere jongens uit Nijkerk.”
Dat verandert als de oorlog uit-
breekt. Kok: „Door te kiezen voor
ook een periode van voor de oor-
log wil ik laten zien dat het een
gewone gemeenschap was in Nij-
kerk. Ze gingen alleen op zaterdag
naar de kerk waar anderen dat op
zondag deden. Maar dat werd alge-
meen geaccepteerd.”
Volgens Kok ging het om een vro-
lijk geloof dat door de familie van
Morie werd beleden. „Het was
ook een bloeiende gemeenschap
waarin mensen volkomen geluk-
kig waren. Met het uitbreken van
de oorlog werd het allemaal an-
ders. Al merkte men in Nijkerk in
de eerste oorlogsjaren daar nog
niet veel van. Er waren nauwe-
lijks Duitse soldaten te zien.”
Die komen in het boek van Kok
dan ook nauwelijks voor. Maar la-
ter veranderde dat. „Dan blijkt
voor Morie dat hij toch anders is
dan anderen: een jood. Er werden
steeds meer maatregelen geno-
men die het leven van de joden
moeilijker maakten. Ik wil in
mijn boek vertellen hoe daar mee
te leven. Wat ga je doen? Probeer
je er onder uit te komen? Het
moet voor Morie verschrikkelijk
zijn geweest, net als voor andere
joden, verplicht te zijn met een jo-
denster te lopen. Dat soort vragen
beantwoord ik in het boek.”
Door zijn keuze er geen geschiede-
nisboek van te maken heeft Kok
bereikt dat het boek niet specifiek
Nijkerks is maar een beeld geeft
hoe het leven was onder de jo-
den-vervolging. Daarmee is het
boek interessant voor iedereen
die daarvoor belangstelling heeft.
Het boek zal landelijk in alle boek-
winkels verkrijgbaar zijn.
Morie is overigens de roepnaam
van zijn hoofdpersoon. Officieel
heette hij Mozes. Hij werd gebo-
ren in 1927 in een gezin dat be-
kend stond als het meest vrome
joodse gezin van Nijkerk. Zijn va-
der had, samen met een broer,

Met het boek wil
ik bereiken dat we
kinderen als Morie
nooit meer
vergeten
Schrijver Arie Kok

K laas-Jan Wallet bezoekt
wekelijks de Oude Kerk,
een van de drie gebouwen

van de Hervormde Gemeente Put-
ten. Veel leden zijn aangesloten
bij de Gereformeerde Bond, een
behoudende stroming binnen de
Protestantse Kerk in Nederland
(PKN). En hoewel Wallet hoopt
dat zijn gemeente iets meer zou
meegaan met de tijd, voelt hij
zich thuis in Putten. Hij heeft on-
langs zelfs belijdenis gedaan, ten
overstaan van God en de gemeen-
te. ,,Ik kom er al heel mijn leven.
Mijn ouders ook. Ik heb belijdenis
gedaan en daarmee expliciet voor
deze kerk gekozen. Toch is het
nog wel lastig. Ik zie het aantal be-
zoekers teruglopen. Steeds meer

jongeren blijven weg. Ook bij acti-
viteiten en de jeugdvereniging.
De opkomst is minder. Ik denk
dat dat mede komt door het soort
gemeente waar we inzitten. We
staan niet echt open voor vernieu-
wingen. Als ik de kerk instap, dan
is het alsof ik zoveel jaar terug ga
in de tijd. Je ziet dat mensen daar
op afknappen, dat ze dat jammer
vinden.’’ Wallet vermoedt dat
mensen de kerk vaarwel zeggen
vanwege de lauwheid. ,,Veel kerk-
gangers komen en horen het aan.
Ze geloven het wel, maar gaan
weer naar huis zoals ze zijn geko-
men. Op naar de volgende zon-
dag. Ze hebben een leven op zon-
dag en een leven doordeweeks.
Dat is niet met elkaar verweven.
Ik denk dat veel mensen die ac-
tief met geloof bezig zijn daar te-
genaan lopen. Dan zou je tegen ze
willen zeggen: met alleen kerk-
gang en bijbellezen kom je er
niet. In een dienst moeten we
mensen bewust maken; waarom
geloof je, waarom zit je hier?’’
Wallet gaat graag naar de kerk,
maar mist nog wel iets. ,,Ik zou

heel graag willen dat de diensten
praktischer zijn. Dat komt weinig
naar voren. Er wordt keurig ver-
teld over Jezus die is gestorven
voor onze zonden en dat we le-
ven moeten uit genade. Maar wat
doen we er die week dan mee?’’
Actief bezig zijn binnen de kerk
vindt Wallet belangrijk. ,,Het is
voor veel jongeren lastig om voor
het geloof uit te komen. Het zou
helpen als de kerk ook meer van
deze tijd zou zijn. Een keer een
dienst met andere muziekinstru-
menten. Ook al weet ik dat een
oudere generatie daar niet direct
op zit te wachten. Ik heb ervoor
gekozen om hier belijdenis te
doen omdat het de kerk is waar ik
in ben opgegroeid. Hier heb ik
mijn vrienden leren kennen en is
het geloof gaan groeien. Ik zie het
als mijn taak om ook aan jeugd te
laten zien hoe belangrijk het is.
Door in de kerk te komen getuig
ik daarvan.’’
Wie iets wil veranderen binnen
een kerkelijke organisatie moet
over een lange adem beschikken,
heeft Wallet gemerkt. Zo is al

eens voorgesteld om een van de
zeven erediensten in de drie ker-
ken een keer samen te laten val-
len met een sing-in. Maar die ini-
tiatieven liggen lastig. ,,Alle voor-
stellen moeten eerst door een
paar commissies heen. En na een

jaartje kan het een keer. Dat is
raar. Ik zie ook veel leden naar
Garderen gaan. Daar is een keer
per maand een vrijere dienst. Dan
zie je half Putten daar zitten.
Waarom kan dat niet bij ons?’’
Wallet heeft ook in gesprekken

Geraakt door z

Mijn kerk

Bezoek aan Yad Vashem inspireert
oud-EO-medewerker Arie Kok tot
schrijven van debuutroman.

! Klaas-Jan Wallet uit Putten zou graag zien dat zijn kerk in Putten iets
meer ruimte geeft voor vernieuwingen. Eigen foto

“

! In Nunspeet staat zondag een
eredienst in het teken van de
inhuldiging van prins Willem
Alexander tot koning. foto ANP

De Veluwe ontkomt niet aan ont-
kerkelijking. Toch zijn velen lid
van een christelijke gemeente. In
de korte serie Mijn kerk vertellen
‘gewone leden’ over de kerk die zij
bezoeken. Aflevering 5:
Klaas-Jan Wallet (18).

JOODSE JONGEN

NIJKERK

Bijbelstudie
In wijkcentrum Corlaer aan de
Rijstegoed 2 in Nijkerk biedt
Frank Ouweneel vandaag een
tabernakel-bijbelstudie aan.
Aan de hand van dia’s wordt de
tabernakel tot in detail getoond
en worden zijn diepere beteke-
nissen uitgelegd. De studie be-
staat uit drie delen. De eerste
bijeenkomst is vandaag, de
tweede 31 mei en de laatste 28
juni. De aanvang is 19.30 uur en
de toegang is vrij.

PUTTEN

Opwekking
Op initiatief van Julia Falger uit
Putten en het echtpaar Natha-
nael and Mireille Banza uit Al-
mere, vinden er vandaag, zater-
dag en zondag in Amsterdam
bijeenkomsten plaats met
dr. David Owuor uit Kenia. Zijn
werk brengt een ware Opwek-
king teweeg in Kenia. Het gaat
in de christelijke samenkom-
sten om bidden en onderwijs
voor Nederland en voor Euro-
pa. De bijeenkomsten aan de
Hettenheuvelweg 18 in Amster-
dam zijn overdag en ‘s avonds.

ERMELO

Sterdienst
In de Immanuëlkerk aan de Sta-
tionsstraat in Ermelo wordt
zondag een sterdienst gehou-
den met als thema: ‘Geloven
nu’. De aanvang is om 17 uur.
Voorganger is dominee Joost
Schelling uit Sliedrecht, lector
Bart Martensen. Medewerking
wordt verleend door het inter-
kerkelijk mannenkoor Zeewol-
de onder leiding van Henk van
‘t Veen, pianist Ido Keekstra en
organist Wim Kroon.

NUNSPEET

Kroningsdienst
De ochtenddienst in de Protes-

tantse kerk aan de Driestweg in
Nunspeet staat zondag om
09.30 uur in het teken van de in-
huldiging van prins Willem
Alexander tot koning. Gemeen-
teleden is gevraagd om hun dro-
men in te zenden als voorberei-
ding op de dienst waarin
ds. E.P. van der Veen voorgaat.
Uitgangspunt is Psalm 72: ‘God,
verleen de koning Uw recht’.
De dienst wordt omlijst door
orgelspel van Gerwin van der
Plaats en twee trompettisten.

HARDERWIJK

Ouderenbond
De afdeling Harderwijk van de
Protestants Christelijke Oude-
ren Bond houdt maandag 29
april een bijeenkomst in wijk-
huis Zeebuurt aan de Laan
40-45. Albert Plas geeft een pre-
sentatie over Bijbelse bloemen
en planten. De aanvang is om
14.30 uur.

HARDERWIJK

Snuffelmarkt
Door de Protestantse gemeente
Harderwijk wordt zaterdag 4
mei een snuffelmarkt gehou-
den in de loods aan de Pascal-
straat. Er zijn onder meer meu-
bels en huishoudelijke artike-
len in de verkoop. De markt is
van 09 tot 12 uur.

UITGELICHT
TIPS:
Telefoon: 0341-369040
E-mail: redactieveluwe@deStentor.nl
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een manufactuurwinkel die tot in
de jaren zeventig heeft bestaan.
Van Morie heeft Kok weinig mate-
riaal terug kunnen vinden. „Hij
staat alleen nog op schoolfoto’s.”
In het boek wordt ook het mo-
ment beschreven dat Morie zijn
Bar Mitswaviering beleeft. Wan-

neer een joodse jongen de leeftijd
van dertien jaar bereikt, wordt hij
Bar Mitswa. Het Hebreeuwse
woord ‘Bar Mitswa’ betekent
‘zoon van de verplichting’ of
‘zoon van het gebod’. Een Bar
Mitswa ontvangt het recht om
deel te nemen aan het joodse ge-

meenschapsleven en wordt ge-
acht de wetten van de Thora te
volgen. Vóór de Bar Mitswavie-
ring worden de jongens voorbe-
reid op de plechtigheid. Ze moe-
ten lessen volgen om in het He-
breeuws te leren zingen. Bekend
is dat Morie ook een lezing heeft

gehouden in de synagoge. „Het
boek eindigt op het moment dat
Morie in de trein stapt om wegge-
voerd te worden.”
Hoe het eindigde met de familie
van Morie wordt niet in het boek
beschreven. Maar Kok kent het
wel. „De vader behoorde bij de

joodse mannen die een werkpro-
ject bij het riviertje De Laak moes-
ten doen. Later kregen ze een op-
roep naar Kamp Vught te gaan.
Daar zijn ze zich rot geschrokken.
Ze dachten dat het een soort
werkvoorziening zou zijn.”
„In het kamp zaten veel gezinnen
met kinderen. Die laatsten waren
de Duitsers tot overlast. Ze kon-
den geen werk doen en zorgden
voor veel lawaai. Daarop werden
drie kindertransporten vanuit het
kamp gehouden. Daar mocht van
een kind steeds een ouder mee.
Van Morie ging echter het gehele
gezin mee. Eerst zijn ze nog een
korte tijd in Westerbork geweest,
vandaar ging het met de trein
naar het vernietigingskamp Sobi-
bor. Daar werden Morie en de le-
den van zijn gezin 11 juni 1943 ver-
gast.”
Olof Koelewijn maakte een boek-
trailer over Arie Kok en zijn zoek-
tocht. Hij bezocht de plaatsen
waar Morie woonde en stelde
zich voor hoe het leven was en
hoe het leven had kunnen zijn.
Arie Kok liet bij het boek ook een
speciaal theaterstuk maken. Thea-
tergroep Het Ei speelt door Kok
zelf geschreven en bewerkte scè-
nes uit de roman. „Het is een voor-
stelling van een klein half uur ge-
worden.”

PUTTEN – De interkerkelijke Sei-
bo Werkgroep in Puten gaat deze
zomer een reis maken naar de
sloppenwijk van El Seibo in de
Dominicaanse Republiek. De
groep hoopt verder te bouwen
aan een school en medisch cen-
trum.
Inmiddels staat er een basisschool
waar ongeveer driehonderd kinde-
ren uit de sloppenwijk les krijgen.
Ook is er al gewerkt aan een klein-
schalig medisch centrum, waar-
van de eerste spreekkamers in ge-
bruik zijn.
Op 29 juli hoopt het team af te rei-
zen naar de Dominicaanse Repu-
bliek. De komende maanden
staan nog diverse activiteiten op
het programma om het benodig-
de bouwbudget bij elkaar te krij-
gen. De groep is nog op zoek naar
giften. Wie meer informatie over
wil over het project kan contact

opnemen met Stoffel Bos. Hij is
bereikbaar via 0341-357011 of
stoffel@seibowerkgroep.nl.
Ook Johan Bos kan uitleg geven

over het werk via 0341-750254 of
johan@seibowerkgroep.nl

www.seibowerkgroep.nl

PUTTEN – Het Christelijk Interker-
kelijk Mannenkoor Fontanus
geeft maandag 6 mei zijn traditio-
nele Bevrijdingsconcert in de
Oude Kerk aan het Kerkplein in
Putten. Het concert staat onder
leiding van dirigent Evert van de
Veen. Het koor heeft een aantal
nieuwe liederen ingestudeerd, zo-
als Schenk ons uw vree, Hoog bo-
ven alle vragen, Brandende lam-
pen en het swingende gospellied
Walk in the light. De muzikale be-
geleiding is in handen van orga-
nist Bert Elbertsen.
Als speciale gasten voor de avond
heeft het koor het DuovanDijk
uitgenodigd. Maurice en Janita
van Dijk vormen sinds een aantal
jaren een trompetduo. De ope-
ning en sluiting wordt verzorgd
door dominee A. L. van Zwet. Het
concert begint om 19.30 uur. De
toegang is gratis.

met de wijkpredikant nagedacht
over zijn toekomst bij de Putten-
se kerk. ,,Ik heb gezegd: ik kan
niet garanderen dat ik mijn hele
leven hierbij kan blijven. Ik zat
met dat gegeven omdat ik belijde-
nis wilde doen. Ik wil me er voor
inzetten dat we in ontwikkeling
blijven. Dat we meer verdieping
brengen als kerk. En niet alleen ín
de kerk, maar ook daarbuiten. Dat
we de straat opgaan en met men-
sen over het geloof praten. Ik
denk ook dat het belangrijk is om
dat vanuit de gemeente te doen.’’
Zeer content is Wallet met alles
wat er georganiseerd wordt in
zijn kerk. Voor alle doelgroepen is
er wel iets. En wie wil, kan elke
dag in de kerk terecht. ,,Ik ben
zelf actief in het jeugdwerk bij
een club voor vijftienplus. Nu
gaan we ook bezig met jongeren
met een beperking. Dat is toch
fantastisch, dat echt iedereen er
bij wordt betrokken?’’

Meedoen aan deze serie?
Mail naar m.vdberg@destentor.nl of
bel naar 088-0132723.

! Arie Kok presenteert zijn boek
Morie 8 mei bij boekhandel Rood-
been in Nijkerk. Vanaf de winkel
aan het Verlaat wordt een wande-
ling gemaakt langs enkele locaties
die in het boek aan bod komen.
De tocht eindigt bij de Havenaer
aan de Westkadijk. Daar speelt op
het Engelse plein de rest van de
presentatie zich af. In een geïnte-
greerd programma speelt theater-
groep Het Ei scènes uit het boek.
In een gesprek met Marina Lan-
ting belicht Arie Kok de achter-
gronden van zijn boek.

! De eerste exemplaren van het
boek worden uitgereikt aan fami-
lieleden die de holocaust hebben
overleefd.

! Aanmelden voor de presentatie is
mogelijk door te mailen naar
aanmelden@boekhandelroodbeen.
nl of te bellen naar 033-2452712.

’n veel te korte leven

" Amersfoorter Arie Kok woonde enige jaren in Nijkerk en schreef na zijn loopbaan bij de Evangelische Omroep een roman over een joodse jongen uit Nij-
kerk, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De lezer volgt hem totdat hij wordt weggevoerd naar het concentratiekamp. foto Ruben Schipper

Optreden van
Fontanus met
DuovanDijk

PRESENTATIE

" De groep bestaat dit jaar uit (v.l.n.r.) Anne Vossegat, Herman Schreuder,
Joël Gugler, Berend Pieters, Stoffel Bos, Johan Bos en Marco Wiersma.

Seibo Werkgroep aan de slag in
arme wijk Dominicaanse Republiek


