
“In 2011 kwamen we in eigen kring
tot de conclusie dat we spoedig een
nationale conferentie moesten
organiseren”, zegt dr. Zuidema.
“Hilversum had in al die zestig
jaren maar één keer een landelijke
conferentie georganiseerd, in 1993.
We hebben ons evenwel niet
gemeld voor de lustrumconferentie
van 2012; dat was typisch een taak
voor onze hoofdstad Amsterdam.
We hebben intern de vraag
voorgelegd en daarna voor 2013
ons gemeld bij het besturencon-
vent. Ik denk dat er, na alle voor-
bereidingen, wel een goed pro-
gramma op stapel staat.”

De afdeling Hilversum heeft ook
de burgemeester van haar stad
uitgenodigd. Is hij betrokken?
“Op 7 augustus meldden de media
dat we een raad van cultuur in
Nederland hebben. Die raad is
ingesteld om aan de regering advies
over het omroepbestel uit te bren-
gen. De raad zal een commissie
inrichten. Tot die commissie treedt
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ICF-conferentie op zaterdag 12 oktober in de mediastad

Roel P. Zuidema
voorzitter ICF Hilversum

ICF’ers uit heel !ederland
treffen elkaar in Hilversum
Wat mogen de bezoekers van de ICF-conferentie van zaterdag
12 oktober in Hilversum verwachten?

Roel P. Zuidema, voorzitter ICF Hilversum: “Een dag waarop
mensen uit het hele land elkaar ontmoeten rondom twee onderwer-
pen die interessant zijn en die uitnodigen tot discussie: media en
jonge monumenten. Die onderwerpen zijn heel erg actueel; zeker de
media, in samenhang met religie”.

Het programma van 12 oktober
Vanaf 10 uur ontvangst met koffie in het raadhuis van
Hilversum.
Om 10.45 uur opening van de conferentie; welkom en bezin-
ningsmoment.

Thema ochtendprogramma: 'Media en Religie’.
o drs. Jan Greven, theoloog en oud-hoofdredacteur van
Trouw, spreekt over: ‘Religie als tegenstem in de cultuur'.
o Ton Verlind van Media bv en oud-mediadirecteur van
de KRO, houdt een inleiding met de titel: ‘Religie: de ‘gekke
henkie’ van de televisie?’
Daarna is er royaal tijd voor discussie.

13.00 – 14.00 uur: lunch.

14.00 uur: middagprogramma. Thema: ‘Hilversum en
Jonge Bouwkunst’
o korte toespraken door Hilversums burgemeester Pieter
Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, en media-
wethouder Jan Rensen.
o halfuurlezing + beeldpresentatie door Arie den
Dikken, oud-ambtenaar monumentenzorg. Thema:
‘Hilversum, het Eldorado van de Jonge Bouwkunst’.

Vervolg op pagina 3 onderaan. Vervolg op pagina 3



pagina 2 ICF-Mededelingen september 2013

E MEDIA berichtten ons op volle toeren: het
was menens in Syrië. Ze waren over een
rode lijn heen gegaan en er moest worden
opgetreden. Met welk doel en met welke

welke middelen was weliswaar niet duidelijk, maar
het gebruik van chemische wapens was 'moreel
obsceen' en dat schreeuwde om een niet mis te ver-
staan antwoord van de wereldgemeenschap.
Enkele dagen later kwamen de nog schokkender
beelden van de gevolgen van
een 'conventionele' brandbom.
Vergelijk-baar met beelden die
we kennen uit de
Vietnamoorlog. Moreel
obsceen. Dat vind ik een goede
term voor dit soort willekeurig
geweld tegen gewone mensen
die willen leven. Het verschil
tussen conventioneel en
chemisch is wat mij betreft
daarbij arbitrair. Daar zal ik
militair en politiek gesproken
vast iets doms mee zeggen,
maar dat moet dan maar.
Ik voel dezelfde walging bij de beelden en de
gesprekken vanuit de Amerikaanse helicopter waar ze
met kennelijk plezier op een groepje Afghanen
schoten. De jonge, wat naieve, idealistische klokken-
luider kreeg 35 jaar cel opgelegd, de daders lijken vri-
juit te gaan. En dat vonnis werd geveld in dezelfde
week waarin Syrië werd opgeroepen zich te gedragen
naar de morele waarden en normen van Amerika. En
ik dacht nou juist dat ze dat al aardig aan het leren

waren. Zie je wel, ik heb er gewoon geen verstand
van.
De media en de beeldvorming die via de media
ontstaat, doen veel meer dan alleen verslag geven. Ze
vormen zelf een oorlogsfront. Op dit terrein valt veel
meer te winnen dan via de militaire weg. Je kunt met
elkaar communiceren, elkaar beinvloeden en mensen
achter je krijgen als je de media beheerst. Ook op dat
terrein zijn morele waarden en normen hard nodig.

ICF-Nederland is opgericht in
het postbellum. Degenen die
daarachter staken belichaamden
de overtuiging dat oorlogen te
voorkomen zijn als verstandige
mensen met een goed moreel
kompas op een vriendschap-
pelijke manier met elkaar aan
tafel gaan en ideeën uitwisselen
over de toestand in de wereld en
over de idealen die zij koesteren
vanuit hun - onderling verschil-
lende - geloofsovertuigingen. En
dat dat in vrede kan. Idealistisch

en misschien een beetje naief, maar het zijn juist deze
krachten die uiteindelijk sterker zullen blijken dan
holle retoriek en cynisch geweld tegen mensen die
gewoon net als wij willen leven als mensen.

We gaan weer op weg naar onze landelijke
bijeenkomst, in de stad van de media en de jonge
monumenten. Ik hoop dat er veel van ons naartoe
komen. Als verstandige mensen onder elkaar.

Verstandige mensen onder elkaar

door

Aline Barnhoorn

D

Ds. Aline Barnhoorn is landelijk voorzitter van ICF  ederland.

Hilversum - Op 12 juni kwam ds.
drs. L.J.T. Heuvelman, predikant
(PKN) in Naarden, voor de afde-
ling Hilversum spreken over
‘Moderne schilderkunst & chris-
telijke symboliek’, waarbij hij spe-
ciaal aandacht besteedde aan de
schilders Salvador Dali en James
Ensor.
In de zomermaanden juli en
augustus waren er geen
bijeenkomsten met sprekers, maar
de leden, voor zover thuis in ’t
Gooi, ontmoetten elkaar op vier
woensdagen op het terras van
restaurant Groot Kievitsdal in
Baarn of de Theetuin in Eemnes
Het gaf een goed gevoel te kunnen
bijpraten met andere leden, voor
zover niet met vakantie.

Uit de afdelingen 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.

Volgende conferentie
voorjaar 2015
De ICF-conferentie van 2013 staat
voor de deur: op zaterdag 12 okto-
ber in Hilversum. De daarop vol-
gende conferentie is volgens de
planning in het voorjaar van 2015.
De opzet is namelijk: eens per
anderhalf jaar een nationale ICF-
conferentie.
De afgelopen jaren zijn de grote
steden aan de beurt geweest. Op
zaterdag 7 februari 2009 was de
nationale conferentie in Utrecht;
op zaterdag 20 november 2010
was de conferentie in Rotterdam
en op zaterdag 12 mei 2012 in
Amsterdam. Anderhalf jaar later
nodigt de afdeling Hilversum uit.
Wie het roer overneemt in het
voorjaar van 2015 is nog onbe-
kend.
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Werk van architecten Dudok en Duiker

Het accent zal vooral liggen op belangrijke rijksmonumenten
van o.a. de architecten Dudok en Duiker (o.a. Raadhuis,
Zonnestraal, scholen, arbeiderswijken enz.).

Daarna een keuzeprogramma:
a. rondleiding door het Hilversums Dudok Raadhuis (lift
aanwezig);
b. vervolg van de lezing + beeldpresentatie door Arie den
Dikken. Thema: ‘Hilversum op de bres voor het in stand
houden van monumenten van Kerk, Staat en Maatschappij’..
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Thema’s gaan iedereen in ’t land aan

Jan Greven

ook de burgemeester van
Hilversum, Pieter Broertjes, toe.
Die commissie gaat in september
beginnen en moet in januari een
rapport afleveren. Broertjes heeft
toegelicht: ‘het is voor de
werkgelegenheid belangrijk en ik
heb mijn contacten in de media-
wereld dus ik
denk dat ik daar
wel een bijdrage
kan leveren’. Hij
zal na de lunch-
pauze iets
zeggen en daarna
de media-
wethouder Jan
Rensen. We zijn
blij dat ze komen en dat ze zo
vriendelijk zijn ons de burger-
zaal in het raadhuis beschikbaar
te stellen. Dat is toch een teken
van gastvrijheid van de
gemeente. Het zou zinvol zijn als
burgemeester Broertjes de bijdra-
gen van de sprekers in de ochtend
aanhoort. Maar dat is aan hem. Ik
heb begrepen dat burgermeester
Broertjes meestal geruisloos bin-
nenkomt en later even geruisloos
vertrekt; dat hij zich heel
gemakkelijk onder de mensen
begeeft en dat hij dat leuk vindt”.

Hoe zijn jullie op die onderwer-
pen gekomen?
“Ze kwamen uit de koker van de
programmacommissie. Ze passen
uitstekend bij Hilversum, maar
zijn de moeite waard voor
mensen uit het hele land.
We horen ’s morgens eerst Jan
Greven, die het algemene raam-
werk opzet en dan Ton Verlind
die de concrete invulling geeft”.

Hebben jullie al reacties op de
thema’s gekregen?
“Nee, behalve van de landelijke
secretaris, Jelle Feitsma, die de
uitnodiging met een wervende

tekst heeft rondgezonden.
Er is een rondleiding. Daar zal
wel veel belangstelling voor zijn,
want het is de moeite waard te
zien hoe dit product van Dudoks
jonge bouwkunst er van binnen
uitziet. Als er te veel belangstel-
lenden zijn, hebben mensen van
buiten Hilversum voorrang; want
Hilversummers kunnen makke-

lijk nog eens bin-
nenkomen. Je
moet met niet te
grote groepjes
door het raadhuis
gaan”.

Wie geven de
rondleiding?
“Een gemeente-

ambtenaar en wellicht ook ons
ICF-lid Jeltien Kraaijeveld die
jarenlang burgemeester van
Hilversum is geweest en die dus
het raadhuis door en door kent.
Arie den Dikken heeft nog een
tweede verhaal. Er is dus keuze:
of een rondleiding door het raad-
huis of een tweede inleiding. Die
tweede inleiding, met beelden,
gaat over kerken en mediage-
bouwen in Hilversum.
Samengevat: de ontmoeting met
ICF-leden uit het land, het thema
Media en religie en de jonge
bouwkunst maken de reis naar de
mediastad de moeite waard”.

Ton Verlind

Arie den Dikken

Vervolg van de voorpagina
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In memoriam
Pater
Cees van Bavel c.m.

Na een ziekteperiode van vier
jaren is op 23 juni op 81-jarige
leeftijd Cees van Bavel
overleden in Panningen, waar
hij indertijd studeerde aan het
klein- en grootseminarie en op
20 juli 1958 intrad bij de con-
gregatie der Lazaristen.
Cees was lid van de ICF-groep
Eindhoven en had een essen-
tiële inbreng in de discussies.
Cees van Bavel voelde zich het
meest thuis op het snijvlak van
kerk en maatschappij. Bisschop
Bekkers was zijn grote voor-
beeld. Die raadde hem aan om
incognito in een fabriek te gaan
werken om zodoende het leven
van arbeiders te leren kennen.
Dat deed hij bij een textielfa-
briek aan de Dommel in
Eindhoven. Zo werd hij de
eerste priester-arbeider in
Nederland.
In de jaren negentig werkte
Cees van Bavel voor het be-
drijfsapostolaat in Eindhoven.
Daarnaast was hij parttime
docent sociologie. Hij doceerde
filosofie van de arbeid.

Cees zag het pastoraat als een
missie om de werkende mens te
helpen bij zijn emancipatie. Hij
kreeg de bijnaam 'de aalmoeze-
nier van de werkende jeugd',
wat hij als een eretitel opvatte.
“Het werken met kansarmen
heeft mij verrijkt”, zei hij in een
interview. Toen DAF failliet
ging en de helft van het perso-
neel op straat kwam te staan,
speelde hij een actieve onder-
steunende rol.
Hij was betrokken bij de pro-
blemen van de Eindhovense
stadsjeugd (Rode Jeugd;
Effenaar; Dynamo). Als aal-

Pater Cees van Bavel c.m.

moezenier van de Stella Maris
Zeeverkenners genoot hij: nu
eens geen probleemjeugd.
Van 1993 tot 2000 was hij pas-
tor van de St.-Catharinakerk in
Eindhoven.
Pastor Van Bavel stond bekend
als een ruimhartig mens die in
de eerste plaats open en gastvrij
wilde zijn voor de Eindhovense
gemeenschap, zonder onder-
scheid van rang of religie. Met
kerkelijke regels had hij niet zo
veeL De conservatieve koers
die het Bossche bisdom ging
varen heeft Cees veel pijn
gedaan.

Bij discussies over de proble-
men in de huidige tijd bracht
Cees de woorden van
Augustinus in herinnering:

 os sumus tempora
Wij zijn de tijden

Quales sumus
zoals wij zijn

Talia sunt tempora
Zodanig zijn de tijden

Wim Luiten
juni 2013

Jacques Kolpa
1931- 2013
Geheel onverwacht ontvingen
we het bericht dat ons lid en
penningmeester Jacques Kolpa
op 31 juli j.l. is overleden tij-
dens een verblijf met familie en
vrienden in zijn geliefd
Frankrijk. Het plotseling weg-
vallen van een vitaal mens,
getraind en sportief zweef-
vlieger, die ook na zijn pen-
sionering nauw betrokken bleef
bij zijn passie de makelaardij,
werd als een schok ervaren in
Rotterdam.
Tijdens de afscheidsdienst in de
Hillegonda Kerk werd op
indrukwekkende manier een
beeld met vele kanten en
kleuren opgeroepen, vooral
door zijn kinderen. We namen
afscheid van een bijzondere
echtgenoot en vader, van een
familieman en vriend.
Vele jaren heeft Jacques voor
onze Ichthus-gespreksgroep
onderdak weten te verzorgen in
de Pauluskerk. Bijna vanzelf-
sprekend was hij intensief
betrokken bij de nieuwbouw-
plannen, uitvoering en herstart
van de Pauluskerk
Ichthus gedenkt hem als trouw
aanwezige, geïnteresseerd in
wat mensen - en zijn vrienden -
motiveert, in wat levens-
beschouwing waardevol maakt,
zonder ook maar een moment te
willen vervallen in scherpe kri-
tiek of loftuitingen. Respect en
ruimte gevend, en zonder
nadruk zijn eigen gang gaand.
Zijn vrijzinnige benadering
maakte hem terughoudend en
dienstbaar. Ook Ichthus zal
Jacques Kolpa missen.
We wensen Ria, de kinderen en
familie sterkte.

Martine Pothuis
Ichthus Rotterdam
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Ton Verlind, geboren op 1 januari
1950 in Etten-Leur, wist al in zijn
vijfde levensjaar dat hij journalist
wilde worden. Zijn vader was
correspondent van een plaat-
selijke krant. “Als ik ’s avonds in
bed lag, hoorde ik de typema-
chine ratelen. Daarmee ben ik dus
opgegroeid. Mijn ouders hebben
foto’s waarop te zien is dat ik als
vijfjarige met een aantekenboekje
notities sta te maken. Ik ben eerst
naar de ulo gegaan; later naar de
HBS. Op de ulo was een opstel-
wedstijd over het zoveeljarig
bestaan van het koninkrijk. Daar
wilde ik aan meedoen. Ik heb er
veel werk van gemaakt; vier
schriften volgeschreven. Juist in
die tijd wilde mijn vader stoppen
met het werken voor de krant. Hij
zocht een opvolger. Ik hoorde de
sollicitatiegesprekken en ik
dacht: als zij het kunnen, kan ik
het ook wel. Ik zei: “Mag ik het
proberen?” Daar ging de krant
mee akkoord. Op mijn veertiende
heb ik het correspondentschap in
Etten-Leur voor het regionale
dagblad De Stem - de grootste
regionale krant van Zuid-West
Nederland - overgenomen”.
Nadat hij eindexamen HBS had
gedaan, kwam hij direct in vaste
dienst bij de krant waarvoor hij al
eerder correspondent was. “Ik
werd vijf jaar lang redacteur voor
Zeeuws-Vlaanderen. Dat was bij
journalisten geen populaire regio,
maar ik vond het een interessant
gebied dat ook de Vlaamse

grensstreek omvatte”.
Ton Verlind heeft voor De Stem
gewerkt van 1969 tot 1974.
Daarna heeft hij tot 1979 voor de
TROS-radio gewerkt en daarna is
hij bij KRO’s actualiteitenrubriek
Brandpunt terechtgekomen, eerst
als verslaggever, daarna als pre-
sentator en een aantal jaren later
als eindredacteur. Vervolgens
werd hij hoofd informatieve pro-
gramma’s en daarna mediadi-
recteur. “Ik had de leiding over
radio, televisie, internet en print.
Ik was dus verantwoordelijk voor
het totale creatieve product van
de KRO. Ik was altijd groot voor-
stander van de samenwerking van
de verschillende media. Voor de
mensen is het één bedrijf; de pro-
ducten moeten op elkaar
afgestemd zijn”.
Toen Verlind bij de KRO kwam,

was de discussie gaande of de
KRO, net als de Volkskrant,
afscheid zou moeten nemen van
de rooms-katholieke cultuur en
een neutrale koers gaan varen. De
KRO heeft toen besloten dat niet
te doen: door de katholieke
achtergrond was de KRO een
uniek bedrijf tegenover al die
andere zendgemachtigden. We
kregen van de buitenwereld het
advies: profileer je, maar doe dat
op een manier die bij deze tijd
past. Je zag in de samenleving
juist volksspiritualiteit ontstaan.
Het was helemaal niet zo dat
mensen geen behoefte meer had-
den aan spirituele inspiratie. We
hebben programma’s gemaakt die
dat spirituele gevoel voedden –
en dat was succesvol.

‘We maakten programma’s die
het creatieve gevoel voeden’
ls veertienjarige schreef hij al verslagjes voor de Brabantse regionale krant De Stem. Dat
hij journalist wilde worden, besefte hij al tien jaar eerder. Na jaren bij de dagbladpers
belandde hij bij de omroep. Hij doorliep alle journalistieke omroeptaken tot hij bij de KRO
de leiding kreeg over het hele omroepbedrijf. Zijn doel: de rooms-katholieke achtergrond

te laten doorklinken in alle programmagenres. Sinds 2008 heeft hij zijn eigen bedrijf Ton Verlind
Media b.v. En op zaterdag 12 oktober hoopt hij op de ICT-conferentie in zijn woonplaats Hilversum
kanttekeningen te maken bij zijn constatering dat religie de ‘gekke henkie’ van de media is.

Lees verder op pagina 6.
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De RKK is formeel de
zendgemachtigde van de rooms-
katholieke kerk. De bisschoppen
hebben het hoogste gezag. Maar
de uitvoering is in handen
gegeven van de KRO en zo had
Ton Verlind ook de zeggenschap
over de RKK-programma’s.
Ton Verlind is bij de KRO gestopt
op 31 december 2007. Hij had het
toen twaalf jaar gedaan en het
leek hem niet goed eindeloos met
hetzelfde werk door te gaan. “Dat
is een persoonlijk argument. Daar
kwam bij: de KRO besloot een
andere, bestuurlijke koers te gaan
varen en daar was hij niet zo
gelukkig mee. “Ik vind dat een
creatief bedrijf door creators
geleid moet worden en niet door
bestuurders”.
De publieke omroep is trouwens
meer en meer een bestuurdersor-
ganisatie geworden, zegt Ton
Verlind, en daarom gaat het,
denkt hij, niet erg goed met de
publieke omroep. Die omroep is
de relatie met de samenleving aan
het verliezen.
Daarna is hij zijn eigen bedrijf
begonnen. Hij heeft zich eerst
breed georiënteerd en geeft nu
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‘Blijf kritisch
nadenken over
het verleden’

Op de woensdagen 17 april en 19
mei 2013 hield ICF-lid Ted Jas in
Den Haag een voordracht naar
aanleiding van het boek “Wij
weten niets van hun lot” van Bart
van der Boom, met als ondertitel
“De houding van de niet-joodse
Nederlanders in de oorlog t.a.v.
hun joodse medeburgers”.
Bart van der Boom heeft aan-
nemelijk gemaakt dat het weten
van èn slachtoffers èn omstan-
ders zeer beperkt was, versluierd,
vermengd met wilde verhalen.
Maar een waterdicht bewijs hier-
voor is er niet en is ook niet
mogelijk. Heftige, soms onaange-
name discussies zijn hierover
gevoerd: in de jaren ’80 en recent
na het verschijnen van het boek
van Van der Boom. Van joodse
zijde niet onbegrijpelijk, van
naoorlogse niet-joodse zijde veel
minder.
Twee vragen blijven open:
1. Wat hadden Nederlanders in
1940-1945 kunnen doen?
2. Wat zou de huidige jonge ge-
neratie in dezelfde omstandighe-
den hebben gedaan?
Eventuele antwoorden op deze
vragen zijn altijd speculatief, dus
twijfelachtig. We moeten ons
hoeden voor onbesuisde con-
clusies.
Een andere vraag is: kunnen wij
leren van het verleden en doen
wij dit ook? “L’histoire se repète”
is in letterlijke zin niet juist. Wel:
hoe gedragen wij ons in benarde
omstandigheden?
Aandachtspunten voor vandaag
zijn: aantasting van de rechtstaat,
behandelingen van vreemdelin-
gen, asielzoekers, advies aan de
politie over omgaan met agressie,
enzovoort.
Het is goed om kritisch te blijven
nadenken over het verleden.

media-advies in de breedste zin
van het woord. Ik help organi-
saties die niet goed weten hoe ze
zich in deze tijd moeten profi-
leren. De tijden veranderen snel
en sommige organisaties weten
niet hoe ze zich moeten aan-
passen. Ik doe aan mediatraining,
mediaproductie. Het is niet de
training hoe je handig lastige vra-
gen van journalisten kunt ont-
lopen. Ik geef aan dat je trans-
parant moet zijn en duidelijk
moet aangeven wat je doelstellin-
gen zijn. Die doelstellingen moet
je zo duidelijk mogelijk voor het
voetlicht brengen. Soms help ik
ze ook met het ontwikkelen van
een strategie en daarbij gebruik ik
veel ervaringen die ik in de
omroepwereld heb opgedaan. Ik
heb achter de camera gestaan, ik
heb voor de camera gestaan, ik
heb vragen gesteld, ik heb vragen
beantwoord; ik heb een bijdrage
geleverd aan de herprofilering
van een bedrijf; ik heb gewerkt
aan de cultuuromslag van een
bedrijf. Dat is voor velen waarde-
volle informatie en die breng ik
nu via mijn eigen bedrijf aan de
man”.

“Ik breng waardevolle informatie aan de man”
vervolg van pagina 5

Ton Verlind: ‘Geef duidelijk aan wat je doelstellingen zijn’.
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Drs. Jan Greven (2 december
1941, Almelo) groeide op in een
journalistiek milieu. Zijn vader
Hendrik Greven was hoofdredac-
teur van het Dagblad van het
Oosten dat verscheen in Almelo.
Zoon Jan wist wat er omging bij
een krant toen hij geslaagd was
voor het eindexamen gymnasium.
Maar hij koos niet voor de jour-
nalistiek; hij koos voor de studie
theologie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam.
Net als de meeste medestudenten
studeerde hij zes jaar voor zijn
kandidaats. Hij deed bij de classis
een examen dat hem in februari
1966 de bevoegdheid om te
preken opleverde.
Hij wachtte in dit stadium niet,
als vele anderen, op een beroep
om predikant te worden, maar hij
ging door voor het doctoraal. Er
waren vele gespecialiseerde stu-
dies. Jan Greven koos
Godsdienstfilosofie omdat de
filosofische kant van de theologie
hem buitengewoon interesseerde.
In zijn studietijd kreeg hij, via
zijn vader, een studentenbaan,
formeel een stageplaats, op de
redactie van Het Vrije Volk in
Amsterdam. “Dat is over-
zichtelijk: iedere dag heb je de
opgave om een stukje van de
krant te maken; na een aantal
uren is het werk klaar en de dagen
gaan razend snel. Ik vond dat
ontzettend leuk.”
In die jaren breidde de theologi-
sche faculteit zich geweldig uit,
en dus kon hij daar blijven als
assistent van de toenmalige
hoogleraar Godsdienstfilosofie
Guus Meuleman. Zo ging hij
verder in het wetenschappelijk
onderwijs. Hij is tien jaar verbon-
den geweest aan de theologische

faculteit van de Vrije Universiteit.
Aansluitend heeft hij twee jaar in
de voormalige Belgische Kongo
les gegeven in de godsdienst-
filosofie en ook in de dogmatiek.
Na terugkeer in Nederland zou hij
wetenschappelijk medewerker
van een dogmaticus zijn gewor-
den en dan had hij zijn proef-
schrift (over Arminius en
Gomarus) voltooid.

Maar het liep anders. Hij kwam in
contact met prof. Gerrit
Lammens, hoogleraar in de prak-
tische theologie en liturgie aan de
VU. Deze was ook directeur van
het Convent van Kerken, de
samenwerkingsorganisatie voor
het omroepwerk van een aantal
kerken met een gereformeerde
inslag (gereformeerden, vrijge-
maakten, baptisten, christelijk
gereformeerden). Het CVK was
de tegenhanger van het IKOR, de
omroep waarin de hervormde
kerk en andere verwante kerken
samenwerkten.
Het was de bedoeling dat IKOR
en CVK per 1 januari 1976
zouden fuseren tot IKON.

De gereformeerde kerken werden
lid van de Raad van Kerken. Prof.
Lammens die zelf met pensioen
ging, vond het van belang een
gereformeerde in de directie van
de nieuwe organisatie, de IKON,
te krijgen. Jan Greven kreeg een
aanstelling als directeur van het
Convent van Kerken maar bij de
fusie kwam hij binnen als
directeur van de IKON. Enkele
kerkgenootschappen deden overi-
gens niet mee; zij kregen ingang
via Zendtijd voor de Kerken
(ZVK). “Een van mijn taken was
contact te onderhouden met
ZVK”, zegt Jan Greven.
“Bij de IKON kreeg ik een pro-
gramma van een uur in handen
dat terug moest naar een half uur.
De medewerker die dat moest
doen, zag er geen kans toe en
vroeg mij of ik er eens naar wilde
kijken. Dat is gelukt: ik heb het in
stukjes geknipt en opnieuw opge-
bouwd zodat het een acceptabel
geheel werd. Toen kreeg ik de
vraag: zou je me willen opvol-
gen? Daarop heb ik ‘ja’ gezegd.
Het betekende wel dat ik het

Drs. Jan Greven. Deze foto staat op de website www.jangreven.nl.

Lees verder op pagina 8.

Greven kwam via de theologie
bij de media terecht
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proefschrift waarin ik al een jaar
of zes tijd had gestoken, moest
opgeven”.
“Bij de IKON heb ik met veel
plezier gewerkt, van 1976 tot
1985. Toen ben ik hoofdredacteur
van Trouw geworden.”
Hoe is dat gegaan?
“Trouw had grote moeite om een
hoofdredacteur te vinden.
Hoofdredacteur Tamminga was al
een tijd ziek en zou niet meer
beter worden. Er waren grote
spanningen tussen de redactie en
de stichting De Christelijke Pers
over de vraag wat een goede
hoofdredacteur zou zijn. Daarbij
was er wantrouwen bij de redac-
tie die vermoedde dat De
Christelijke Pers er een vriendje
wilde neerzetten om er een CDA-
achtige krant van te maken.
Er was een kandidaat-hoofd-
redacteur, maar na een wrijving

trok hij zich terug. Toen kwam ik
in beeld. Ik ben dertien jaar
hoofdredacteur van Trouw
geweest, met veel plezier. Het
was een moeilijke tijd; het gaat
nu beter met de krant”.
“Daarna – op 1 januari 1998 - ben
ik voorzitter geworden van de
directie van de dagbladen van
Persgroep Nederland. Ik deed dus
geen journalistiek werk meer,
maar werd uitgever. Dat heb ik tot
mijn pensioen gedaan.
Nu ben ik aan het schrijven. Ik
heb enkele jaren lang voor Trouw
columns en recensies geschreven.
Toen ik stopte met die recensies
ben ik een website begonnen,
www.jangreven.nl. Daar schrijf
ik recensies voor mezelf.”
Aan het eind van zijn levensver-
haal zegt hij: “We zijn anderhalf
jaar geleden door een ramp
getroffen toen mijn
(ongetrouwde) dochter plotseling
overleed, door een hartaanval.
Sinds die tijd ben ik bezig met
rouwverwerking; daar schrijf ik
ook over. Ik heb genoeg materiaal
om er een boek over te maken”.

Drs. Jan Greven die op de ICF-
conferentie spreekt over
‘Religie als tegenstem in de cul-
tuur'.

Theoloog gaf leiding bij IKON en Trouw

Pieter Broertjes, oud-hoofd-
redacteur van De Volkskrant en
nu burgemeester van
Hilversum, houdt een inleiding
op de ICF-conferentie.

Conferentie in jong monument
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De ICF-conferentie van 2013 wordt gehouden in het raadhuis van
Hilversum, sinds 1983 een rijksmonument uit de periode van de "jon-
gere bouwkunst" (1850-1940). Architect was Willem Marinus Dudok
(1884 - 1974). Voor dit raadhuis werd speciaal een gele baksteen
gebakken. Het adres van het raadhuis: Dudokpark 1.

Portret van Arie den Dikken
in het vorige nummer van
ICF Mededelingen (juni
2013).

Meld je nu aan
De afdeling ICF Hilversum, die
de nationale conferentie van
zaterdag 12 oktober organiseert,
wil graag spoedig de aanmeldin-
gen ontvangen. Aanmelden kan
via het formulier dat al in augus-
tus is toegezonden en dat ook
nog eens is bijgevoegd bij dit
nummer van ICFMededelingen.
Een mail aan h.tollenaar@upc-
mail.nl is goed. De prijs voor
deelname, € 40,- per persoon,
graag naar bankrekening
437689409 t.n.v. penning-
meester ICF Hilversum, met ver-
melding NC2013.


