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Zingend gedenken
zijn niet uitgesproken religieuze poëzie koos hij als
nom de plume Guillaume van der Graft. Guillaume
is de Franse versie van Willem en 'graft' is een ander
woord voor 'gracht', een mooi en typisch Nederlands
woord. In 1997 had hij een zeer indrukwekkend

optreden tijdens de Nacht van
de poëzie. Dat was het moment
dat jongere generaties dichters
hem leerden kennen en
waarderen. Vanaf dat optreden
maakte Guillaume zijn come-

back. Barnard schreef ook zeer persoonlijke boeken
met bijbeluitleg. Vooral Stille Omgang (1992) is en
wordt veel gelezen. Beeldhouwer Dennis Coenraad,
lid van ICF Utrecht, maakte in 2008 een prachtig
beeld van Barnard. Op zijn website www.dennis-
coenraad.nl is het beeld te zien. Voor de zondag
waarop hij stierf dichtte Barnard het lied 'Vergeet
niet hoe wij heten'. De onlangs overleden Willem
Vogel maakte er de melodie bij. '...maar zo Gij ons
gedenkt / is er een eeuwig even, / een ogenblik
gegeven, / een paasdag die ons wenkt'. Willem
gedenken wij het beste door hem te blijven zingen.

p zondag 21 november 2010, eeuwigheids-
zondag, overleed dr. Willem Barnard op
90-jarige leeftijd in zijn woonplaats

Utrecht. Hij was theoloog, schrijver en dichter.
Zeker in het begin van zijn werkende leven (als
dominee) miste hij in de kerk het
gevoel voor schoonheid. Zijn
dichterschap stond ver af van
zijn kerkelijke werk en anders-
om.
Gelukkig is dat langzaamaan
veranderd. Voor hem privé door de ontdekking van
de anglicaanse traditie en zijn overgang naar de oud-
katholieke kerk. Maar zijn werk (en dat van andere
dichters) heeft ook gezorgd dat voor veel gelovigen
schoonheid en poëzie bij hun geloof zijn gaan horen.
Zijn poëzie gaat over en langs kerkmuren heen en
beroert velen. Dat geldt voor zijn niet-religieuze
werk, maar zeker ook voor zijn kerkliederen en
psalmberijmingen. Achterin het liedboek voor de
kerken zie je dat hij grootleverancier is geweest voor
deze bundel. En hij bleef maar schrijven, ook toen
zijn gezondheid hem in de steek begon te laten. Voor

door
Ineke Ludikhuize

O

Ineke Ludikhuize is voorzitter van de afdeling Utrecht van ICF.

Door alle wijken van
Rotterdam

Op de Nationale Conferentie van ICF,
op zaterdag 20 november in Rotterdam,
stond de beschouwing van prof. Marcel
Barnard centraal. Maar ICF Rotterdam
had enkele attracties toegevoegd; zoals
een rit met een historische stadstram die
alle uithoeken van de stad aandeed en
langs alle bezienswaardigheden reed.
Gepensioneerd trampersoneel ver-
zorgde de rit van een uur en drie kwar-
tier. De conducteur vertelde honderduit.



In de onlangs prachtig gerestaureerde zaal van de Koninklijke Roei-
en Zeilvereniging De Maas luisterden de ICF’ers aandachtig naar
prof. Marcel Barnard.
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Het christelijk geloof stroomt in
de bedding van de cultuur. De
stroom is zo sterk dat hij de
bedding kan verleggen.
Dit was het uitgangspunt van de
lezing die prof. dr. Marcel
Barnard hield op ICF’s
Nationale Conferentie, op
zaterdag 20 november in
Rotterdam.
Kunstenaars eigenen zich de
religie op geheel eigen wijze
toe. In de Middeleeuwen waren
christenen aanvankelijk
somber, later ontstond een blijer
beeld. Dit leidde eerst tot de
romaanse, later de gotische
bouwstijl. Aanvankelijk gaf de
kerk opdrachten aan kunste-
naars; na een omslag zochten ze
zelf hun visie.
Het geloof is in de afgelopen
decennia wat op de achtergrond
geraakt. Maar, zei Barnard,
thema’s uit het christelijke
geloof zijn nog sterk in de kunst
aanwezig. Alleen: het zijn geen
uitingen meer zoals de kerk die
wil, maar kunstenaars zoeken
hun eigen weg. Dat gebeurt op
vijf verschillende wijzen:
provocerend, ironisch, geïn-
spireerd, gelovig en traditio-
neel. Sommige kunstenaars
(zoals Strawinski) zijn bij het
geloof gebleven, anderen zijn
ernaar teruggekeerd. Gerard

muziek wemelt van citaten uit de
Bijbel. Het lijden van de
kruiswegstaties heeft verreweg
het meest geïnspireerd, maar alle
Bijbelboeken zijn in deze muziek
van de laatste decennia terug te
horen. Alleen het boek Esther
ontbreekt.
“Nu de Bijbel weinig gezag meer
heeft in de samenleving, is de
omgang ermee vrijer, onafhanke-
lijker”.
Prof. Barnard heeft met een klein
team vijf jaar onderzoek gedaan
naar dit thema. Dit heeft recent
geresulteerd in een vuistdik boek
“De Bijbel cultureel”.

Reve was een christen met wie de
kerk geen raad wist. Ander voor-
beeld: Jacob ter Veldhuis die zich
in het muziekstuk The shining
city de Bijbel op volstrekt eigen
wijze heeft toegeëigend.
Barnard verwees verder naar de
schilderijen van Arnulf Rainer
(1929). Deze neemt de klassieke
beelden van Christus en wist de
tot cliché geworden buitenkant
af. Zo zoekt hij een nieuwe iden-
tificatie van de Christusfiguur.
“In de 20e eeuw wordt Christus
als mens neergezet”, maar de
kunst verwijst wel naar de Bijbel.
Barnard vervolgde: de pop-

“Christelijk geloof stroomt in
de bedding van de cultuur”

�a het college van prof. Barnard en het optreden van de jonge musi-
ci was er een lunch waar ICF’ers uit alle delen van �ederland met
elkaar van gedachten wisselden.
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Uit de afdelingen
Den Haag - In december en ja-
nuari aandacht voor Albert
Schweitzer. Op woensdag 19
januari 2011 in de Lutherse kerk
na de lunch een film (documen-
taire) over Schweitzer. Als inlei-
ding daarop op woensdag 15
december in de Kloosterkerk
een uiteenzetting door ICF-se-
cretaris Gerrit Kalsbeek over de
betekenis van Schweitzer (1875
- 1965, Duitse arts, theoloog,
musicus en medisch zendeling,
in 1953 winnaar van de
Nobelprijs voor de vrede).

Hoop doet leven
In duigen gevallen
het leven, de droom
Waar vinden wij armen
om ons te verwarmen
Wie zwemt met ons opwaarts
en tegen de stroom

iemand zingt
uit angst tegen angst
uit nood tegen nood
iemand zingt
het Licht

De toekomst gesloten
gerafeld en zwart
O God, kom ons tegen
op hoopvolle wegen
verlicht onze zwaarte
ontkreukel ons hart

iemand zingt
uit angst tegen angst
uit nood tegen nood
iemand zingt
het Licht

De hoop laat zich vinden
een kind in een stal
Zijn ster staat te stralen
voor alle verdwaalden
Zijn licht wil een gids zijn
een weg uit het dal

iemand zingt
uit angst tegen angst
uit nood tegen nood
iemand zingt
het Licht

Uit kerstcantate ‘Hoop doet
leven’ van Ineke Ludikhuize
(tekst) en Gonny van der
Maten (muziek).

Ineke Ludikhuize. voorzitter
van ICF Utrecht, schreef: We
gaan die cantate met koor, or-
kest, solisten en veel kinderen
opvoeren op vrijdag 24 decem-
ber (19.30 uur) in de
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
Utrecht.

Martine Pothuis-Karreman (foto
rechts) die de organisatie van de
Nationale Conferentie leidde, kijkt
met voldoening terug op de dag.
“Die heeft aan onze opzet
voldaan”. Er waren ongeveer
vijftig mensen. Op 20 november
reden in een groot deel van het
land geen treinen; maar dat heeft
niet geleid tot afzeggingen.
“We keken op een andere manier
naar kunst. Dat dit gewaardeerd
werd, merkten we aan de lunch”,
zegt Martine.
De bijeenkomst was in het gebouw
van de roei- en zeilvereniging uit
1900. Het is kort geleden helemaal
in de oorspronkelijke stijl
teruggebracht. “Mensen waren
onder de indruk van dit pand”.

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

Verrassing op ICF’s Nationale
Conferentie in Rotterdam: een
optreden van het Hellendaal
Muziekinstituut. Hier worden
kinderen van 7 tot 12 jaar inge-
wijd in de geheimen van de
muziek. Het is een opmaat naar
het conservatorium. De jongste, 7
jaar oud, stond op een stoofje om
niet al te klein te lijken. Een ro-
yaal applaus was hun beloning.

Rotterdams comité kijkt tevreden terug
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Dit is wat Jane de Vries zei:

Afgelopen week werd op onze
maandelijkse bijeenkomst van de
ICF-afdeling ’s-Hertogenbosch
een brief van ons oudste lid, Kees
de Ruyter, voorgelezen. Daarin
zegde hij, noodgedwongen, zijn
lidmaatschap op wegens zijn
slechte gezondheid. Hij schrijft:
Met dank voor vele jaren vriend-
schap in ICF. Ook dankbaar dat in
deze jaren de tegenstellingen
aanzienlijk zijn verminderd: de
tegenstellingen tussen protes-
tanten en rooms-katholieken. Hij
heeft ervaren hoe, toen hij pas in
Den Bosch kwam wonen, protes-
tanten en rooms-katholieken
nauwelijks contact met elkaar
hadden; elkaar niet ontmoetten;
elkaar niet kenden.

ICF Nederland is in de tijd van de
verzuiling begonnen. In een tijd
toen iedereen precies wist wat de
achtergrond van de ander was:
protestant of rooms-katholiek,
socialist of liberaal. Toen kwam
men in de ICF bij elkaar om de
tegenstellingen op te heffen door
met elkaar het gesprek aan te
gaan.
Vandaag de dag vinden we de
achtergrond van iemand niet
meer zo belangrijk. Het is niet het
eerste waar je naar vraagt. En
toch, je achtergrond bepaalt je,
het is de cultuur van waaruit je
spreekt en handelt. Daarom
bestaat de ICF nog altijd, denk ik.
Mensen van verschillende
religieuze achtergronden komen
bij elkaar om met elkaar te praten
over de zaken die er werkelijk toe
doen. Door het ontstane
vertrouwen in elkaar wordt er

doorgaans dieper op een zaak
ingegaan dan wanneer het een
toevallige ontmoeting betreft. Dit
ervaar ik, en ik denk u allemaal,
als een verrijking.
Vanzelfsprekend heeft dit vervol-
gens invloed op je maatschap-
pelijk functioneren. Bewust of
onbewust word je door de dis-
cussies beïnvloed.

In 2012 bestaat ICF Nederland
zestig jaar. Daar gaan we na-
tuurlijk veel aandacht aan geven.
Onder andere komt er een boek
over 60 jaar ICF in Nederland.
Dan wordt er stilgestaan bij het
verleden. Het wordt heel interes-
sant om over de veranderingen in
de ICF te lezen. Waarover werd
vroeger gediscussieerd? Welke
thema’s kwamen toen aan bod. Is
dat anders dan nu? Nog anderhalf
jaar en dan kunnen we daarover
lezen.
De ICF is een bijzondere orga-
nisatie met een eigen stijl. Iedere
afdeling van de ICF is autonoom
en vult de doelstelling van de ICF
in op haar eigen manier. De ICF
is geen centraal geleide organ-

ICF verenigt leden uit alle christelijke kerken
Het landelijke hoofdbestuur van ICF dirigeert niet; coördineert
slechts. Dit zei landelijk voorzitter Jane de Vries-Kottke op
zaterdag 20 november op de landelijke ICF-conferentie in
Rotterdam. Ook zei ze dat er een betere spreiding van leden uit
verschillende kerkgenootschappen zou moeten komen.

isatie. Het bestuur van de ICF is
een ondersteunend bestuur, een
faciliterend bestuur. Tweemaal
per jaar komen vertegenwoordi-
gers van de afdelingen, meestal
de voorzitters en secretarissen, bij
elkaar op het Besturenconvent.
Daar horen ze over het reilen en
zeilen van de andere afdelingen.
Daar wisselen ze ideeën uit. En
daar horen ze over de voorberei-
dingen voor de Nationale
Conferentie.
Het is bijzonder interessant om te
horen waarmee afdelingen bezig
zijn en hoe zij hun bijeenkomsten
inrichten. Welke thema’s worden
behandeld of welke lezingen
gehouden? De afdelingen kijken
ook naar hun leden en naar de
broodnodige verjonging. Ook
wordt naar de achtergrond van de
leden gekeken. Is er inderdaad
een mix van rooms-katholieken
en protestanten? Is er een mix van
mannen en vrouwen?

Want het is juist met een mix dat
er gewerkt kan worden aan het
doel van de ICF. Het doel van het
bevorderen van de openheid
tussen mede-christenen en allen
die zich in godsdienstige en
maatschappelijke vraagstukken
willen verdiepen. Juist in deze
tijd is werken aan dit doel heel
actueel en hoognodig. Ik weet dat
afdelingen hiermee bezig zijn. Ik
zou zeggen: we gaan zo door
want daarom zijn we de ICF.

Jane de Vries-Kottke op de
ICF-conferentie in Rotterdam.

Kopij voor Mededelingen graag
naar het persoonlijke 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: 035 6210460.

Foto’s in dit nummer:
JELLE FEITSMA


