
die afdeling aanwezig was kon
die afdeling niet instemmen of
afwijzen. Daarom werd er ook
nog even verder gedacht. André
Dragt van de afdeling Bergen op
Zoom en Andrea Hummelen-
Ypma uit Middelburg, van de
afdeling Midden-Zeeland bleken
wel zin te hebben in de orga-
nisatie van een landelijke ICF-
conferentie. Dus mocht het Den
Haag niet goed uitkomen dan
staan zij als goede tweede in de
rij!
Bergen op Zoom en Midden-
Zeeland trekken vaker samen op.
Samen organiseerden zij al eerder
een conferentie, in Middelburg.
Voor de landelijke conferentie
van 12 oktober waren wel ruim
uitnodigingen uitgegaan naar de
pers, maar geen medium had
daarop gereageerd. Alleen Marcel
Poorthuis was ‘van buiten’ aan-
wezig, vanwege zijn affiniteit met
het onderwerp van de morgen.
We tellen nog altijd een aantal
‘buitenleden’. Dat zijn leden die
niet tot een afdeling behoren. Hun
aantal is terug gegaan van twaalf
naar zeven personen.
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Plaats volgende conferentie
nog niet bekend

P HET BESTURE�CO�VE�T van zaterdag 9 november 2013
in Utrecht werd teruggeblikt op de landelijke conferentie
van zaterdag 12 oktober in het raadhuis van Hilversum.
“Ik heb genoten”, liet Miep Giezeman-Hendriks uit

Apeldoorn zich ontvallen. Zij kreeg direct bijval uit andere afdelin-
gen. Wie de komende landelijke conferentie, in voorjaar 2015, zal
gaan organiseren is nog niet helemaal duidelijk.

Na de Jubileumconferentie van
ICF in Amsterdam in het voorjaar
van 2012 en de recente conferen-
tie van najaar 2013 in Hilversum
zou nu de beurt zijn aan de afde-
ling Den Haag 2. Maar omdat op
het Besturenconvent niemand van

Ds. Aline Barnhoorn, landelijk
voorzitter van ICF, bij de
opening van de conferentie op
12 oktober in Hilversum.

FOTO: Ed Baak

De vorige landelijke voorzitter van ICF �ederland, Jane de Vries-
Kottke, stuurde na de �ationale Conferentie van zaterdag 12 okto-
ber de volgende mail naar Puck Zijlstra-van Galen, secretaris van
de afdeling Hilversum die de conferentie georganiseerd heeft:

Beste Puck,
�amens mijn man wil ik de Hilversumse ICF'ers bedanken
voor een uitstekende �ationale Conferentie. De sprekers hielden
interessante voordrachten die veel stof gaven tot nadenken en
napraten. Het raadhuis was een geweldige accomodatie. Wij
hebben genoten van de lezing met beelden over Dudok en
vooral van de rondleiding in het raadhuis.
De lunch en borrel waren goed verzorgd - en lekker!
Wat mij vooral trof was het feit dat zoveel Hilversumse ICF'ers
ons begroetten en met ons spraken. Daardoor voelden wij ons
bijzonder welkom.
Kortom, het was een mooie dag waar wij ook veel bekenden
weer eens tegenkwamen en spraken.
Hartelijk dank,

Jane de Vries
ICF 's-Hertogenbosch

O
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EDERE DAG wordt er wel een prijs uitgereikt.
De Nobelprijs voor natuurkunde, de literatuur,
de vrede, de kinderliteratuurprijs, de AKZO li-

teratuurprijs, de prijs voor de beste filmactrice of
regisseur, kok of ook de op één na beste
Rotterdammer, etc. Er is zelfs een prijs bedacht voor
de slechtste chauffeur. Spannend amusement hoor.
Tegenwoordig is het vrij-wel
elke dag prijs. Maar die tafere-
len gaan enorm vervelen. Het
ritueel is steeds hetzelfde.
Bekende en minder bekende
Nederlanders in gala, juichend,
in tranen of dapper hun tranen
inslikkend.
Ook de politieke debatten gaan
niet om de inhoud, of om de
toekomst van ons land, maar
om wie de meeste punten
scoort. Dat weten de beoorde-
laars aan de tafels altijd al
direct. Wie die beoordelaars
zijn, en volgens welke criteria
zij hun oordelen vellen, is minder belangrijk. ‘Wie
heeft dit debat gewonnen?’ is de enige vraag die
ertoe doet, niet wie er een punt heeft.
Met als gevolg het bijna dagelijkse ritueel: ‘en de
winnaar is... ‘
Wie nooit een prijs wint is een ‘loser’ en dat willen
we niet zijn, dus dansen we mee in het ritueel van
het bejubelen van de winnaars van deze wereld.
Losers zijn immers mensen die de prijs betalen. En
dat wil natuurlijk niemand.

Het zal wel te maken hebben met de veramerikani-
sering van onze cultuur.
Obama kreeg de Nobelprijs voor de vrede toege-
kend, louter en alleen omdat hij verkozen was als
president van Amerika. Nog voor hij ook maar iets
had kunnen waarmaken van alle mooie woorden die
bij verkiezingen horen. Hij was de winnaar, dus

kreeg hij de prijs! En nu staat hij
te kijk als een meestergluurder
die bij ons door de telefoon naar
binnen komt om te kijken of we
wel zoet zijn. Is daar ook een
prijs voor?

Als ICF behoren we niet tot de
winnaars van deze wereld, kre-
gen we op de Nationale
Conferentie te horen. Al tellen
we in onze gelederen veel
gelauwerden, we zijn als club
niet zo mediageniek. We zouden
meer moeten mikken op dappere
mensen die goed voor de dag

komen in de media.
Ik herinner me eerbiedwaardige woorden uit een oud
boek, die juist de ‘losers’ van deze wereld gelukkig
prijzen. Eenvoudigen van geest, nederigen van hart,
vredestichters, mensen die vervolgd worden om de
gerechtigheid… van dat slag hebben we gelukkig
vrij veel mensen in huis. Mensen die de prijs durven
betalen. Misschien niet zo mediageniek, en niet zo
geschikt voor het amusement. Maar in mijn ogen
wel de hoofdprijs!

FOTO: Ed Baak

Elke dag prijs

door

Aline Barnhoorn

I

Ds. Aline Barnhoorn is landelijk voorzitter van ICF �ederland.

Samenvattingen van de lezingen
die Ton Verlind en Jan Greven
hielden op de ICF-conferentie van
12 oktober in Hilversum, staan op
de pagina’s 4 en 5 van dit nummer
van ICF-Mededelingen.
De volledige teksten van de beide
lezingen staan op de website
www.icfnederland.nl. Kijk onder
Conferenties, 2013 in Hilversum.

Lezingen van
Greven en Verlind

ICF-secretaris
Algemeen secretaris van ICF
Nederland is J.N. Feitsma,
Cliostraat 28-1, 1077 KH
Amsterdam, tel. 020 6797033,
j.n.feitsma@online.nl.

Kopij voor Mededelingen
graag naar het e-mailadres
van de redacteur:
henk@glimmerveen.nl.
Via de post naar
drs. H. Glimmerveen,
Govert Flincklaan 9,
1213 E� Hilversum.
Voor overleg over een
eventuele bijdrage: tel. 035
6210460. De drie interviews
in dit nummer zijn gemaakt
door Henk Glimmerveen.

Foto’s van Ed Baak
De foto’s in dit nummer zijn
gemaakt door Ed Baak, lid van de
afdeling Amsterdam. Hij is
bereikbaar via
Baak-fotografie@xs4all.nl.
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Goede herinneringen aan conferentie
De ruim tachtig bezoekers van de
Nationale Conferentie van ICF,
op zaterdag 12 oktober 2013 in
Hilversum, kijken met overwe-
gend positieve gevoelens terug op
de dag.
Er waren 85 aanmeldingen; drie
mensen die zich aangemeld had-
den, zijn niet gekomen, mogelijk
omdat ze ziek geworden zijn.
Uit de organiserende afdeling,
Hilversum, waren ongeveer der-
tig leden aanwezig; vijftig
mensen kwamen uit het hele land.
Uit iedere afdeling waren er
bezoekers. De afdelingen ’s-Her-
togenbosch en Apeldoorn vaar-
digden de grootste delegaties af.
In het ochtenddeel van de confe-
rentie spraken Jan Greven en Ton
Verlind. Een samenvatting van
hun bijdragen staat verderop in
dit nummer van ICF’s
Mededelingen. Beiden zeiden
enkele dagen na de conferentie
tegen de Hilversumse Jeltien
Kraaijeveld een heel goed gevoel
te hebben over hoe alles is ver-
lopen en over de eerste reacties
die zij in de pauze vernamen. Jan
Greven stuurde een mail waarin
hij schreef: “Het was een intel-
lectueel genoegen de lezing voor
te bereiden en te houden. En dan
is het fijn om te horen dat de
inspanningen zijn gewaardeerd”.
De afdeling Hilversum had een
programmacommissie in het
leven geroepen die de conferentie
zodanig heeft voorbereid dat
(bijna) alles gesmeerd liep. Een

belangrijke rol speelde het
Hilversumse ICF-lid Jeltien
Kraaijeveld-Wouters. De nu 81-
jarige Jeltien is vele jaren burge-
meester van Hilversum geweest.
Zij wist toegang tot het raadhuis
voor ICF te krijgen. Aan het
begin van de middagzitting kwam
ook de huidige burgemeester
Pieter Broertjes binnen. Hij sprak
uit dat de beoogde bezuiniging
voor de publieke omroep
gehalveerd is; dus een halve klap.
Hij zei het belangrijk te vinden
dat er een sterke publieke omroep
in Nederland blijft. Hij noemde
het gebouw waarin ICF bijeen
was, ‘het mooiste raadhuis van
Nederland’. Wethouder Jan
Rensen sprak van een ‘eldorado
van de jonge bouwkunst’.
Gepensioneerd gemeenteambte-

Een hoekje uit de Burgerzaal in het raadhuis van Hilversum. �a de
inleidingen was er ruimte voor discussie. FOTO: ED BAAK

naar Arie den Dikken vertelde
bij prachtige beelden over de
vele jonge monumenten in
Hilversum. Na een korte pauze
gingen velen met Merlyn
Middelweerd en Norman Vervat
mee voor een rondleiding door
het gebouw. De anderen - met
name de Hilversummers -
bleven in de burgerzaal waar
Arie den Dikken een tweede
inleiding hield.
De rondleiders Middelweerd en
Vervat spraken achteraf van ‘een
heel geïnteresseerde en
plezierige groep mensen om
rond te leiden”.

Henk Fijn van Draat leidde
het debat na de lezingen
van Greven en Verlind.

Roel Zuidema, voorzitter van de afdeling Hilversum, geeft bloemen aan
Jeltien Kraaijeveld die veel organisatiewerk heeft gedaan..
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Dit is een uiterst korte samenvat-
ting van het betoog dat Ton
Verlind, voorheen directeur van
de KRO en nu in de weer met een
eigen bv, op zaterdag 12 oktober
2013 hield als bijdrage aan de
landelijke conferentie van ICF in
Hilversum.
Ton Verlind constateerde dat pro-
gramma’s over religie bij onze
publieke omroep op weg zijn naar
de uitgang. In een opiniërend pro-
gramma als ‘Pauw en Witteman’
wordt consequent een karikatu-
raal beeld van religie geschetst.
“Religie is alleen interessant als
uitwas, niet in zijn betekenis”,
aldus Verlind.
Intussen groeit er onder de opper-
vlakte de behoefte aan een ander
soort samenleving; aan inspire-
rend leiderschap, aan doortastend
initiatief. Dat wordt maar
moeizaam zichtbaar in de media.
“Om dat handelen te voeden is er
behoefte aan inspiratie. En inspi-
ratie is er volop te vinden in het
christelijke gedachtegoed, mits
modern vormgegeven”, aldus
Verlind.

‘De oplossing van het probleem
zit in een grotere ‘marktgevoe-
ligheid’. Wat is er tegen een
betere ‘marketing’ van een
gedachtegoed dat de moeite
waard is om doorgegeven te wor-
den?’
Een van de grootste problemen in
katholieke en protestantse kring
is de bescheidenheid, aldus
Verlind. In deze tijd kom je er niet

met bescheidenheid. “Beklim de
barricaden met een goed verhaal
en wees dapper. Zonder dapper-
heid, zonder heldere strategie,
zonder modern communi-
catiebeleid, zonder overtuigende
woordvoerders, zonder gevecht,
zonder vernieuwing zou het
zomaar kunnen gebeuren dat de
mensen die zeggen dat het met
het christendom in de tweede
helft van deze eeuw in Nederland
afgelopen is, gelijk krijgen.
Verlind zei de oplossing te zien in

het spiegelbeeld
van wat hij
noemde:
- geloof in de eigen
boodschap;
- treed dapper naar
buiten;
- met woordvoer-
ders die het in de
media goed doen;
- ontwikkel com-
municatiestrategie;
- formuleer een
hoofddoel en zet
alle middelen in om
dat doel te reali-
seren;
- kom tot samen-
werking van
omroepen, onder-
wijs en ouderenor-
ganisaties;
- maak goed

gebruik van sociale media;
- meng je in de omroepdiscussie;
- wees prangend aanwezig op die
plekken waar religie uit het vizier
dreigt te verdwijnen;
- ga de confrontatie aan;
- spreek de taal van deze tijd;
- blijf de verhalen vertellen die bij
het christendom horen;
- maak de relevantie van identiteit
voor het dagelijkse leven
duidelijk;
- stimuleer dat jonge mensen die
in sport of muziek iets presteren,
met het verhaal van hun geloof
naar buiten komen.

Kortom: kom met je verhaal voor
de dag.

“Geloof in je boodschap,
treed dapper naar buiten”
ELIGIE wordt bij de �ederlandse publieke televisie naar de randen van de nacht ver-
schoven. Dit zou gebeuren om het genre te beschermen: doelgroepenprogramma’s
hoeven niet te concurreren met grote shows.
Vanuit christelijke gemeenschappen ontbreekt het aan een strategie om de boodschap

onder de aandacht van de moderne wereld te brengen. Er is in de christelijke gemeenschap
gebrek aan solidariteit.
Wat te doen? Ga de confrontatie aan!

R

Ton Verlind spreekt de �atio-
nale Conferentie in Hilversum
toe.

FOTO: ED BAAK



Bij de NCRV en de KRO is
religie ondergebracht in
rubrieken voor de liefhebbers die
er apart voor gaan zitten. Alleen
de EO besteedt nog aandacht aan
geloof en religie op de wijze van
voor de ontzuiling.

Wat de kerken betreft: het anti-
intellectuele benoemingsbeleid
heeft de r.k. kerk tot een buiten-
post in de samenleving gemaakt.
De bijdrage van de katholieke
kerk aan het maatschappelijke en
ethische debat bestaat goeddeels
in hernieuwde uitleg van bekende
afwijzende standpunten over
medisch-ethische, seksuele of
genderkwesties. De PKN heeft
zich sinds haar oprichting in 2004
steeds meer ontwikkeld tot een
bestuurderskerk. Probleem is dat
een gecentraliseerde organisatie
een diep gespleten kerk bestuurt.
Deze situatie schakelt zowel de
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Jan Greven:
Religie als tegenstem in de cultuur

Het omroepbeleid in Nederland
wordt niet gemaakt vanuit de
kennis van de dagelijkse praktijk
van het programmamaken noch
vanuit een goed inzicht in het
aanbod van de publieke omroep,
maar vanuit abstracties. In de
toekomst moet het gaan om
de kwaliteit van de omroep
als geheel, zo wordt
gezegd. Wat ‘de omroep als
geheel’ is, blijft oninge-
vuld. Het is een abstractie
die het goed doet in een
conferentiezaal, maar
vervliegt in de buitenlucht.
Met deze constatering
opende drs. Jan Greven zijn
bijdrage op de ICF-confe-
rentie van 12 oktober 2013
in Hilversum. Jan Greven
was o.a. directeur bij de
IKON en hoofdredacteur
van Trouw.
Over een fundamentele
omslag van het
omroepbestel vindt geen
publiek debat plaats. Ze
gaat sluipenderwijs, via de
ene bezuiniging na de
andere.
In de ons omringende lan-
den behoort het religieuze
en kerkelijke nieuws bij het
harde nieuws. In ons land is die
vanzelfsprekendheid er niet.
Religieus en kerkelijk nieuws
wordt op dezelfde manier behan-
deld als nieuws over kunst en cul-
tuur: iets extra’s, meer voor de
liefhebber dan voor de
doorsneelezer.
De situatie in ons land onder-
scheidt zich op markante wijze
van de buurlanden. Dit is een
gevolg van de verzuiling. Mensen
lazen in hun eigen krant over hun
eigen kerk. Toen mensen massaal
hun kerk verlieten, verdween
nieuws over religie uit vrijwel
alle kranten.

katholieke kerk als de PKN uit als
gesprekspartner, laat staan als
inspirator bij sociale, maatschap-
pelijke en politieke kwesties. Wie
zou je moeten uitnodigen?
Greven vatte samen: Ik ben niet
geneigd programmamakers hard

te vallen omdat ik zo weinig
mensen die namens de kerk
kunnen spreken, tegenkom
in het openbare debat.
Greven concludeerde: “Dat
ziet er niet zo goed uit. Aan
de ene kant programmama-
kers en journalisten die bij
religie denken aan wat hun
grootouders geloofden; aan
de andere kant kerken die
voornamelijk met zichzelf
bezig zijn. En daarnaast,
zoals de r.k. bisschoppen
geen behoefte hebben aan
een gesprek met onze cul-
tuur omdat ze die al lang
afgeschreven hebben. Of
omdat ze, in de protestantse
kerk, onderling zo verdeeld
zijn dat ze niet met één
standpunt naar buiten kun-
nen komen.
De rol van religie in het
debat zou moeten zijn: iets
in overweging geven, zon-
der voor te schrijven.

Religie die voorschrijft is ideolo-
gie. Daardoor lijken al die ortho-
doxe religies op elkaar: chris-
telijk, moslim of joods. Ooit was
religie een hulp om het hoofd te
bieden aan existentiële proble-
men. Maar geleidelijk is zij gaan
bepalen wat existentiële proble-
men zijn. Naar de oorspronke-
lijke rol moet zij weer terug. Door
het beste, het meest diepzinnige
aan te bieden wat zij heeft:
religieuze tradities als bron van
inspiratie; een tegenstroom in de
cultuur die de cultuur beïnvloedt
en zelf wordt beïnvloed door de
cultuur.

Drs. Jan Greven aan het woord op de ICF-
conferentie in Hilversum.

FOTO: ED BAAK
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De afdeling Amsterdam van ICF
hield in september, ten huize van
Ed Baak, een informatief gesprek
met ds. Idelette Otten, PKN
predikant te Vleuten (twee-
lingzuster van Marc Otten, die
ons vorig jaar september ontviel).
Als lid van het Oecumenisch
Forum voor Katholiciteit pleitte
ds. Otten voor een oproep tot een
open geloofsgesprek over de
katholiciteit als essentiële
kwaliteit van de kerk.
Hierbij wordt het begrip
katholiciteit gekoppeld aan de
oude kerk van de eerste eeuwen
van het Christendom, gekenmerkt
door de gemeenschap der heili-
gen en door de eenheid van alle
christenen in verbondenheid met
de Kerk van alle tijden en alle
plaatsen, dwars door scheids-
muren van de kerken heen.
Zo heeft het begrip Katholiciteit
een brede betekenis (katholos =
gericht op het geheel), die zijn
oorsprong vindt in God zelf, dat
wil zeggen in de God van Israël,
die in Jezus Christus naar ons toe
gekomen is.
In deze terminologie moet de
Rooms Katholieke Kerk van de
paus in Rome niet aangeduid
worden met “de Katholieke
Kerk”, maar altijd als “de Rooms-
Katholieke Kerk” of “de Roomse
Kerk”.
De kerk in brede zin is katholiek,
ten eerste omdat elke lokale
gemeenschap onderdeel is van de
ene wereldwijde kerk in Christus,
verspreid over alle volken,
denominaties en culturen.
Parochies en gemeenten zijn geen
autonome eilandjes, maar zijn
regionaal, landelijk en wereld-
wijd met elkaar verbonden als
knopen in een visnet.
De kerk in brede zin is katholiek

in de tweede plaats omdat zij leeft
uit het apostolische getuigenis
zoals dat tot ons komt in de tradi-
tie. Zij heeft alleen toekomst
wanneer zij haar geschiedenis en
overlevering daaraan toetst, kri-
tisch evalueert en op overtui-
gende wijze vertaalt en doorgeeft.
De kerk in brede zin is katholiek
in de derde plaats omdat haar
boodschap gericht is op het
geheel van de menselijke samen-
leving. Katholiciteit voedt het

verlangen naar heelwording en is
een weerwoord tegen de voort-
gaande afbraak van menselijke
solidariteit in onze globaliserende
wereld.
Vraag is natuurlijk: hoe zal de
Kerk, door eeuwenlange con-
flicten verdeeld geraakt, al deze
aspecten van Katholiciteit bijeen-
houden en bewaren?
De vroege kerk heeft hiervoor
drie instrumenten ontwikkeld: de
canon (de Bijbel), het credo (de
geloofsbelijdenis) en het ambt
van episkope (het opzicht).
Deze drie elementen vormen de
waarborg voor de katholiciteit
van de Kerk omdat ze onlos-
makelijk met elkaar verbonden
zijn en hun onderlinge samen-
hang niet verloren mag gaan.

Vandaar de oproep van ds. Otten
en haar medestanders tot een
nieuw Katholiek Appèl door het
Oecumenisch Forum voor
Katholiciteit.

Henk P.J. van Bueren
voorzitter afd. Amsterdamm

Henk van Bueren.
FOTO: Ed Baak

‘Katholiciteit als essentiële
kwaliteit van de kerk’

“Kerk blijft, maar in andere vorm”
In oktober sprak Annamarie
Kousemaker over ‘Kerkproblemen
– kernproblemen’. In Amsterdam
worden elke zondag 47 protes-
tantse erediensten gehouden. De
kerkgebouwen en andere locaties
bieden ruim achtmaal zoveel plaats
als er bezoekers komen. Het is
opvallend dat Afrikaanse kerken en
immigrantengemeenten sterke
groei vertonen.
Dit leidt tot de vraag of alle goed-
willende leidende figuren er goed
aan doen zoveel energie te
investeren om datgene te behouden
wat van oudsher werd overgeleverd
of dat andere doelstellingen
moeten worden nagestreefd. Heel

concreet is de vraag wat er moet
gebeuren als de kosten niet langer
door een slinkend aantal con-
tribuanten kunnen worden opge-
bracht. Dan zullen gemeenten
moeten worden samengevoegd en
gebouwen afgestoten. Daarbij is
bekend dat bij fusies en overgang
naar andere gebouwen mensen
dreigen af te haken.
De conclusie was dat niet ten koste
van alles moet worden getracht alle
bestaande activiteiten in stand te
houden. De Kerk als zodanig zal
zeker blijven bestaan en blijven
functioneren, maar op een ander
niveau, in een andere vorm.

Henk van Bueren


