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Zijn vrouwen bij ICF overal welkom?
of zijn er nog afdelingen die vrouwen weren?

Het lustrumboek ‘Zestig jaar ICF’moet inmiddels wel
alle ICF-leden in den lande bereikt hebben. Tientallen
leden namen het boek mee na de Nationale
Conferentie van zaterdag 12 mei in Amsterdam.
Anderen kregen het later van hun afdelingssecretaris.

De drie schrijvers kregen van vele kanten compli-
menten. Maar sommigen betrapten hen ook op fouten.
Zo viel het in de afdeling Hilversum een aantal leden
op dat in de opsomming van nationale conferenties
achterin het boek die van 1993 ontbrak. Die conferen-
tie was door Hilversum en Utrecht I samen georga-
niseerd.
Onze vorige voorzitter, Jane de Vries uit Vught (zij
droeg begin november 2011 de voorzittershamer over
aan Aline Barnhoorn) wees op een flink aantal tekort-
komingen. Haar mail luidde:

“Ik heb het boek helemaal gelezen. Tot mijn verba-
zing is het geen taaie stof maar heel lezenswaardig.
Jullie hebben geweldig veel werk gedaan.
Complimenten dat het boek er zo mooi uitziet en zo
goed te lezen is. Ik vond het beschrijven van jullie
zoektocht naar informatie leuk om te lezen.
Wat mij opviel waren de herhalingen, vooral over het
ontstaan van de, toen, ICL. En het verhaal van
Apeldoorn klopt niet helemaal met het verhaal aan het
begin van het boek. Om duidelijk te maken wat
afwijkt in het verhaal van Apeldoorn, was het mis-
schien beter met voetnoten te werken.
Een paar kritische opmerkingen:
- de spelling van Seattle is niet altijd juist, vooral in
het begin;
- de lijst van ICF-afdelingen geeft de datum van
oprichting maar niet, waar dat het geval is, de datum
van opheffing. Dat lijkt me wel interessant;
- in het overzicht van Mededelingen vond ik het
moeilijk om te volgen wie wanneer redacteur was;

- het meest interessant maar waarschijnlijk het
meest moeilijk om erachter te komen: wanneer zijn
vrouwen lid geworden? Wat was de argumentatie
om ze wel of niet als lid op te nemen? Is er landelijk
over gesproken of was het aan de afdelingen om te
bepalen of vrouwen wel of niet lid mochten wor-
den? En hebben alle afdelingen nu vrouwen als lid?”

Tot zover Jane de Vries. Op enkele punten reageert
de eindredacteur van het boek (en van
Mededelingen) verderop in dit blad.
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“Hij (Abraham Vereide - hgl) was
op 7 oktober 1886 geboren in het
gehucht Vereide aan de
Gloppenfjord in Noord-
Noorwegen”, staat op bladzij 13.
Iemand klopte de eindredacteur
op de schouders. “Foutje”. Hij
had het nagekeken. Vereide en de
Gloppenfjord liggen niet in
Noord-Noorwegen; eerder in
Zuid-Noorwegen, zei hij.

AMMER DAT �EDERLA�D verloor met voet-
ballen. Ik ben namelijk dol op voetbalevene-
menten. Niet omdat ik me interesseer voor het

spel of voor het eindeloze babbelen erover op de TV.
Nee, de alomtegenwoordigheid van het voetbal stelt
mij in de gelegenheid om op zeer ongebruikelijke
tijden midden op de uitgestorven straten van de
anders zo drukke binnenstad te lopen. Zo krijg ik de
gelegenheid om de prachtige
gevels die de binnenstad sieren
eens uitvoerig te bekijken.
Die gelegenheid krijg ik nor-
maliter niet. Ik zou er niet min-
der dan mijn eigen leven mee
in de waagschaal stellen. Maar
als onze jongens spelen voel ik
mij de koningin te rijk, met die
hele lege stad tot mijn
beschikking. Gedurende 2 keer
3 kwartier kan ik mijn hart
ophalen aan deze gratis en toch
ongesubsidieerde culturele
activiteit. Helaas kon dat dit keer maar drie maal.
Ik bestudeer graag de gevelstenen op de huizen.
Daar is veel aan te zien, maar normaal onttrekken ze
zich aan mijn gezichtsveld. Zo niet wanneer koning
voetbal regeert. Dan openbaren ze zich in hun volle
glorie.
In sommige gedeelten van de stad wapperen duizen-
den oranje vlaggetjes na de nederlaag treurig in de
regen. Dat is misschien een droevig gezicht, maar ik
verheug mij erover. Die vlaggetjes worden immers
door actieve buurtbewoners aangebracht en natuur-
lijk ook weer weggehaald en opgeborgen. In som-
mige straten komen de buurtbewoners gedurende de
wedstrijden bij elkaar en hebben dan 2x3 kwartier
een geweldige saamhorigheidsbeleving, die de

gemeenteraad hen nooit ofte nimmer zou hebben
kunnen bieden. Wat een buurtactiviteiten, en
wederom zonder dat daar een cent subsidie voor
hoeft te worden neergeteld.
In de theaters en de sauna’s bevinden zich de voet-
balhaters. Ook de uitbaters van die gelegenheden
spinnen goed garen bij de wedstrijden. Sommige
kappers knippen tijdens de wedstrijden tegen gere-

duceerd tarief, wat de groeiende
aantallen bijstandsgerechtigden
en illegalen in ons land dan weer
ten goede komt.
Nee, de samenbindende werking
van voetbalevenementen in onze
samenleving kunnen moeilijk
worden overschat. Dat zie je nu
maar weer. Juist in een tijd van
bezuinigingen is het belangrijk
je zegeningen één voor één te
tellen. En al die oranje artikelen
die nu worden doorgedraaid, die
zijn dan toch maar weer mooi

van de band gerold en verkocht.
Er ontwikkelt zich tijdens het voetbal niet alleen een
heel ander straatbeeld, maar ook een hele alter-
natieve economie. Als die langere tijd zou mogen
bloeien, zou dat weleens de uitweg kunnen zijn uit
de financiële crisis.
Kijk, die jongens van oranje verdienen wel een beet-
je meer dan de Balkenende-norm, maar daarvoor
krijgen we dan toch maar heel veel terug. En soms
doen ze ook nog eens wat voor een goed doel. Dat is
ook niet onbelangrijk.
Helaas hebben we verloren. Maar niet getreurd. De
TV geeft ons gelukkig nog maanden lang tennis,
wielrennen en dan ook nog de Olympische Spelen.
We kunnen ons hart dus nog ophalen!

Voetbal

door

Aline Barnhoorn

J

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

De vermelding is overgenomen
uit de Engelstalige biografie van
Abraham Vereide. De eindredac-
teur bekent schuld: ‘Ik heb het
niet gecontroleerd’. Nu heeft hij
het wel opgezocht. De Gloppen-
fjord en het dorp Vereide liggen
op 61,49° Noorderbreedte.
Noorwegen strekt zich uit van
58° tot 71°. Inderdaad, het moet
zijn: Zuid-Noorwegen.

Vereide ligt in Zuid-�oorwegen Uit de afdelingen
Hilversum - Op woensdag 13
juni sprak prof. dr. G. van den
Brink (lid van de
Gereformeerde Bond in de
PKN) in de ICF-bijeenkomst in
Hilversum over Christelijk
geloof en de evolutie.

Den Haag - Op woensdag 20
juni kwamen huishoudelijke
zaken aan de orde; o.a. werving
van nieuwe leden.



Ja hoor, alle ICF-afdelingen in
Nederland hebben vrouwelijke en
mannelijke leden. Dat is het
antwoord op de (laatste) vraag
van Jane de Vries (zie voorpagi-
na). Simpel bladeren in de leden-
lijst van maart 2012 levert dit
antwoord.
Maar dat is niet altijd zo geweest.
In de beginjaren van ICF waren
vrouwen in menige afdeling niet
welkom. Betty van Maazijk-
Kouwe uit Hilversum heeft
daaraan nog levendige herinne-
ringen. Haar man, Arie van
Maazijk, was lid in Hilversum en
vervulde de functie van secretaris
van het landelijke bestuur. De
bestuursvergaderingen werden
jarenlang gehouden ten huize van
het echtpaar Van Maazijk. Betty
mocht koffie zetten, maaltijden
bereiden, de stukken in orde
maken. Maar ICF-lid worden?
Nee.
Ook uit andere afdelingen vonden
we berichten over het weren van
vrouwen. Misschien was het zin-
vol geweest uit te zoeken hoe de
vrouwen geleidelijk zijn binnen-
gelaten. Helaas: we hebben het
niet op onze agenda gezet. En het
was ook niet zo eenvoudig
geweest dit verhaal op papier te
krijgen. Elke afdeling had een
eigen beleid. In de ene afdeling
was het vrouwelijke lid eerder
welkom dan in de andere.

Twaalf telefoontjes
naar �oorwegen
Op de Nationale Conferentie in
Amsterdam sprak op 12 mei o.a.
dominee Asbjørn Gjengedal. Hoe
was het contact met hem tot stand
gekomen? De voorzitter van de
afdeling Amsterdam Henk van
Bueren heeft via internet Noorse
telefoonnummers gebeld van
mensen die Vereide heten. Het
twaalfde telefoontje was raak.

In het laatste hoofdstuk van het
ICF-lustrumboek worden alle
Nationale Conferenties opge-
somd. Behalve één: de Nationale
ICF-conferentie van 1993. In
Hilversum, de afdeling die de
conferentie samen met Utrecht I
organiseerde, is dat niet onopge-
merkt gebleven.

De eindredacteur Henk Glimmer-
veen (ook lid van de afdeling
Hilversum) vroeg afdelingssecre-
taris Rin Zijlstra wat die vergeten
conferentie inhield. Hij meldt:

“Ik moest putten uit schaarse
informatie die ik aantrof in het
secretariaatsarchief van de afde-
ling Hilversum.
Het thema was: ‘Heeft het gezin
(nog) toekomst?’. Voorwaar een
vraagstelling die vandaag de dag
ook nog gesteld zou kunnen wor-
den, al zijn we inmiddels bijna
twintig jaar verder. De
gevarieerde en soms complexe
samenlevingsvormen doen wel de
vraag rijzen wat men onder “een
gezin” zou moeten verstaan.

De conferentie, georganiseerd
door de afdeling Hilversum in
samenwerking met de toen nog
bestaande afdeling Utrecht I,
vond plaats op zaterdag 17 april
1993 op het conferentiecentrum
‘De Hoorneboeg’ in Hilversum.
Ik beperk me tot de sprekers en
thema’s:
- Prof. dr. H.W. de Knijff,
hoogleraar theologie te Utrecht:
“Het gezin als drager van de tra-
ditie vanuit het verleden via het
heden naar de toekomst”.
- Mevrouw L. Stael-Merkx,
Katholiek Bureau voor Seks en
Relatievorming: “Jeugdigen op
zoek naar vormen en wegen voor
de tijd waarin zij zelf aan
gezinsvorming gestalte moeten
geven”.
- Drs. J.S.J. Hillen, lid CDA-frac-
tie Tweede Kamer: “Hoe dient de
wetgever het kader te scheppen
waarbinnen het gezin-van-straks
vorm kan krijgen?”
Aan de conferentie namen ca. 60
personen deel. Evaluatieve bevin-
dingen van de conferentie heb ik
niet aangetroffen”.

ICF staat overal open voor vrouwen
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Jane de Vries-Kottke
lid van de ICF-afdeling

‘s-Hertogenbosch

De vergeten conferentie van 1993

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.

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: tel. 035 6210460.
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ICF-lid Jan de Vries uit Hilversum
mailde:

“Hartelijk dank voor het boek dat
de mat plette. Even een snelle blik
door de geschiedenis. Leuk om te
lezen. Boven het hoofdstuk over
Hilversum staat: ‘Waar zijn de
omroepmensen?’ Enkele weken
geleden betoogde ik dat de omroep
niet is geïnternaliseerd in de
Hilversumse samenleving. De
media zitten als een puist aan de
stad geplakt. De televisie begon in
Bussum, maar burgemeester
Haspels wilde de omroep niet. Dan
maar een paar kilometer verderop.
Philips Eindhoven is wel een
onderdeel van die Eindhovense
samenleving: de voetbalverening,
de woningbouw, enz.
In het verre verleden is me eens
gevraagd een inleiding te houden
over de politiek. Mijn indruk was
toen: duizenden leden; wereld-
wijd. Prof. dr. P.A. Verburg,
hoogleraar wijsbegeerte, oom van
mijn vrouw Henny, was ook lid.
Allen hoog opgeleid. Later nog
eens over: criminologie, een bijvak
van het Nederlands strafrecht. Dr.
Roelfsema haakte in op mijn relaas
over IJe Wijkstra uit Grootegast.
Deze schoot vier politiemensen
door de ribbenkast. 18 januari
1929: een moord op vier poli-
tieagenten, 's morgens om half
acht. In die omvang heeft zich dit
nimmer herhaald. (Alhoewel: hij
was een begaafd muzikant en
scherpschutter. Hij schoot op 100
meter een erwt van je hoofd, aldus
de geschiedenis).
Bij de vermelding van het telegram
van de koningin na het overlijden
van dr. H.A. Colijn (blz. 120) zou
je oppervlakkig denken aan de
grote Hendrik. Maar die overleed
niet in 1960 (ik dacht september
1944).
Zo je iets van de recente geschiede-
nis wil lezen: Mooie Barend
(Biesheuvel) met 800 blz. kan ik je
aanbevelen.”

“Leuk om te
lezen”

In memoriam
Marianne Struik-
van Schelven
Zaterdag 12 mei, aan het eind
van de Internationale
Conferentie, zwaaiden we
haar uit. Dinsdag vertrok ze
naar Frankrijk, naar haar
geliefde huis hoog in de
bergen in Lasalle.
Zondag 20 mei is ze daar
gestorven, gelukkig niet
alleen, maar vanuit het zor-
gend omzien van een dierbare
vriendin, in haar 85ste levens-
jaar. Marianne met haar karak-
teristieke stemgeluid, waarin
je altijd verwondering hoorde.
Zij wist zich in de hand van de
Eeuwige, staat op de rouw-
kaart.
Gedurende de jaren negentig
was ze lid van ICF-
Amsterdam; in 2008 kwam ze
weer meedoen.
Een hartelijke, gastvrije
vrouw, die met haar eigen
visie en een sterk geloof, een
verrassende kritische bijdrage
had in onze bijeenkomsten.
Zeer belezen en inspirerend
waren haar vragen en bijdra-
gen en ook altijd concreet.
Graag praten we nog na over
de bijeenkomst, vol waarde-
ring sprekend over ieders bij-
drage en toch ook nog vragen
stellend of alle kanten wel
belicht waren. Vaak onder-
streept met een artikel dat ze
net gelezen had of de toezeg-
ging: dat ga ik ook nog eens
lezen.
Ze was trouw; trouw aan haar
vak, advocaat en procureur,
opkomend voor hen die onder-
steuning nodig hadden. Zij
pleitte voor mensen, zij zette
zich in voor anderen, voor
andermans, maar vooral ook

voor andersvrouws rechten. Dat
deed ze ook in de kerk, in de
besturen, waarin ze zat.
Ze voelde zich opgenomen in de
traditie van het Christendom, de
wolk van getuigen, die ons allen
omringt. Levend vanuit Gods
Geest van Liefde.
“We moeten en mogen de Hoop
levend houden, ook al omdat
hier en daar glimpen van dat
Koninkrijk te ontwaren zijn”,
schreef ze in ICF-Mededelingen
van januari 2012.
We bidden haar Gods begelei-
ding toe op weg naar Zijn
toekomst. Zo zongen we ook ter
uitgeleide in de dienst: A toi la
gloire. ICF-Amsterdam her-
denkt Marianne met vriendschap
en respect en is dankbaar voor
alles wat zij voor ons heeft
betekend.

Annamarie Kousemaker-
Schotanus

ICF-Amsterdam

Mr. Marianne R Struik-
van Schelven (1927 - 2012)
Foto: E.G.R. Baak, Amsterdam
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was onderdeel van een lange reis
door verschillende landen in
Europa na de tweede wereldoor-
log. En Abraham schreef ver-
scheidene brieven aan zijn vrouw
Mattie, zoals hij altijd deed als hij
een van zijn vele reizen maakte
verweg van zijn thuis. Deze
brieven zijn erg interessant en
zijn belangrijke bronnen om zijn
persoonlijkheid te leren kennen

en zijn doen en laten tijdens een
lang en uiterst druk leven.”
Ds. Gjengedal las gedeelten voor
uit een brief die Abraham Vereide
in 1946 schreef in de woning die
hij in maart 1905, 41 jaar eerder,
had verlaten. Hier was hij voor
het laatst bij zijn moeder geweest.
Zij vroeg hem te knielen naast
haar bed; ze legde haar hand in
gebed op hem en gaf hem zijn
zegen. In haar gebed vroeg zij
God haar zoon te verlossen van
zijn kwade aard en hem een ware
christen te maken. Enige tijd later
- zijn moeder was inmiddels

Herinneringen aan de verre oom Vereide

overleden - had hij een
geestelijke ervaring die hij ervoer
als antwoord op het gebed van
zijn moeder. Hij besloot de Heer
gedurende zijn hele leven te
dienen.

Ds. Gjengedal vertelde het ver-
haal van het kaartje voor een
overtocht naar de Verenigde
Staten dat hem onverwacht in de
schoot was geworpen (en dat
uitvoerig in het boek ‘Zestig jaar
ICF’ staat).
Vereide was vele jaren predikant
in Seattle. Hij raakte daar
betrokken bij de opvang van
immigranten en andere mensen in
problemen. Zo werd hij de leider
van een organisatie die werd
aangeduid als ‘Goodwill
Industries’. Dit werd zijn beroep
in Seattle en andere plaatsen
overal in Amerika. Dit duurde
twintig jaar. Toen hij ongeveer
vijftig jaar oud was, voelde hij
een oproep van de Heer om een
bijzondere christelijke dienstver-
lening te starten voor de leiders in
verschillende delen van de
maatschappij: de Ontbijtgroepen.
‘Leiders, geleid door God’ werd
zijn leidende gedachte.

Dominee Asbjørn Gjengedal uit
Noorwegen, familie van de
oprichter van ICL/ICF, haalde tij-
dens de nationale conferentie van
12 mei herinneringen op aan
Abraham Vereide, de oprichter
van ICL. “Hij was een oom van
mijn moeder. Zijn oudste zuster,
Inger, was mijn grootmoeder.
Mijn moeder noemde hem
gewoonlijk ‘Abrahambror’. En
dat deed de hele familie.
We woonden in een kleine
boerderij hoog in het dal van Hyen
in Nordfjord in West-Noorwegen.
Toen ik zes jaar oud was, sprong
op een zomerse dag een man met
witte haren in een grijs kostuum
uit de auto, rende door de tuin om
mijn moeder te omhelzen. Hij
hield haar een hele tijd in zijn
armen en kuste haar op beide wan-
gen. Mijn moeder glimlachte en
de tranen kwamen uit haar ogen.
Ik was compleet overdonderd en
verrast door dit schouwspel. Ik
zag een vreemde man die iets met
m’n moeder deed wat ik mijn
vader nooit met haar had zien
doen. Maar mijn verwarring smolt
al gauw weg toen hij ook mijn
broer en zusjes omarmde en ons
aankeek met zo’n warm, glim-
lachend gezicht dat bovendien op
een of andere manier leek op dat
van mijn moeder.
Dit was de eerste ontmoeting met
Abraham Vereide. Het had plaats
in 1946. En zijn gevoelens toen
zijn oog viel op mijn moeder,
waren makkelijk te begrijpen. Hij
had haar niet gezien sinds zij een
meisje van 10 jaar was; de oudste
dochter van zijn zuster Inger. Zij
stierf in 1917 aan kanker, slechts
43 jaar oud. Dus mijn moeder,
toen 14 jaar oud, moest voor haar
zuster en broers zorgen, zoals
Inger had moeten doen toen haar
moeder stief. Abraham was toen
slechts zes jaar oud.
Dit bezoek aan mijn thuis in Hyen

Zijn moeder bad
dat haar zoon

Abraham ’n ware
christen zou zijn
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Dominee Asbjørn Gjengedal, zijn vrouw Olaug, zijn dochter en zijn
schoonzoon tijdens de �ationale Conferentie van ICF, op zaterdag
12 mei in Amsterdam. FOTO: ED BAAK
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Tijdens de vergadering op 28
maart 2009 besloot het Besturen-
convent dat ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan van ICL/ICF
in 2012 een gedenkboek zou wor-
den uitgegeven. Als ludieke
gedachte werd voorgesteld dat
het verzoek om dit jubileumboek
te schrijven zou worden
voorgelegd aan een drietal leden
van het Besturenconvent luis-
terend naar de naam “Henk”,
namelijk Henk Berflo, Henk van
Bueren en Henk Glimmerveen.
Deze drie kwamen voor het eerst
bijeen op 25 mei 2009 en daarna
nog 13 maal. Dus totaal 14
bijeenkomsten, telkenmale ten
huize van Henk Glimmerveen in
Hilversum. Die locatie bleek de
drie auteurs goed, best tot uitste-
kend te conveniëren. Henk
Glimmerveen kon gewoon thuis
blijven, maar moest wel steeds
voor koffie en luxe koekjes zor-
gen (wat hij overigens steeds
meer dan voortreffelijk deed)
Henk Berflo moest alle keren
vanuit Dorst naar Hilversum
komen en ik had het verreweg het
gemakkelijkst, een klein stukje
rijden van Bussum naar
Hilversum en ik hoefde nergens
voor te zorgen. Ik noteerde de
data voor de bijeenkomsten in
mijn agenda steeds als “Henken-
overleg”, de anderen spraken
over ‘boekbesprekingen’.

Wat doe je als je aan zoiets
begint? Je grasduint wat in de
boekenkast tot je een paar boeken
vindt waarvan je denkt dat het
boek zo ongeveer zou moeten
worden, namelijk zo’n 100 tot
150 pagina’s. Maar hoe kom je
van een boekje met alleen blanco
pagina’s tot 100 à 150 pagina’s
tekst? Daarover werd tijdens die
veertien bijeenkomsten in
Hilversum van gedachten gewis-

voor zijn rekening te zullen
nemen.

Wat mijzelf in het boek het meest
heeft getroffen is een gedeelte
(overigens van eigen hand)
gebaseerd op een biografisch
boek over Abraham Vereide,
geschreven door onze gast op de
Nationale Conferentie, de Noorse
predikant Asbjørn Gjengedal.
Namelijk de geschiedenis rond de
slotmanifestatie van de eerste
Internationale Conferentie in mei
1952 in de Ridderzaal in Den
Haag. Prinses Wilhelmina had
besloten de toespraak van de
Duitse delegatie niet te zullen bij-
wonen omdat zij meende (zo kort
na WO II) het aanhoren van een
toespraak in de Duitse taal niet te
kunnen verdragen.
De desbetreffende spreker, dr.
Hans Ehlers, eerste voorzitter van
de Duitse Bundestag, vroeg bij
die gelegenheid aan het
Nederlandse volk vergiffenis
voor wat de Duitsers hadden
gedaan tijdens de oorlog. Na zijn
bede om vergiffenis ging er een
golf van emotie door de
Ridderzaal en er bleef vrijwel
geen oog droog. Ook niet bij
Prinses Wilhelmina, die tijdens
zijn toespraak in een kamer naast
de zaal had gezeten en de Duitse
toespraak via een luidspreker had
kunnen volgen. Zij gaf daarna te
kennen alsnog een ontmoeting
met de Duitse delegatie op prijs te
stellen en aldus geschiedde.

Ziedaar een illustratie van het
functioneren van de ICL indertijd
en hopelijk van de ICF nu. Deze
geschiedenis (weergegeven op
pag. 23/24 in het boek) heeft
grote indruk op mij gemaakt en ik
vond het een voorrecht om dat in
ons jubileumboek te mogen vast-
leggen.

‘Henken’ kijken terug op ‘boekbesprekingen’
seld, werden plannen gemaakt,
werd verslag uitgebracht en wer-
den opnieuw plannen gemaakt.
En zo kwam het jubileumboek
tenslotte onder eindredactie van
Henk Glimmerveen tot stand, 130
pagina’s. Ikzelf heb veel zoek-
werk verricht in archieven. Mijn
ervaringen daarbij staan in hoofd-
stuk 30 van het boek.

Al met al heb ik het erg leuk
gevonden aan het boek te mogen
werken. Het periodiek overleg
tussen ons drieën was steeds
inspirerend en bracht ons steeds

een stukje dichterbij het uitein-
delijke resultaat. Prettig was dat
we ons niet doorlopend op de
kosten hoefden te beraden.
Het Hoofdbestuur had ons (uiter-
aard binnen redelijke grenzen) de
vrije hand gegeven. Dat leidde tot
een heel ontspannen manier van
werken.
In die zin vergelijkbaar met het
werk aan de organisatie van de
Nationale Conferentie op 12 mei
in Amsterdam. Ook in dat geval
konden de leden van de afdeling
Amsterdam vrijmoedig plannen
maken en organiseren omdat de
sponsor (Baak Advies en
Dienstverlening) had toegezegd
om (binnen bepaalde perken) een
negatief saldo van de organisatie

door

Henk P.J. van Bueren
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Toen de afspraak gemaakt werd
in het hoofdbestuur om bij het
zestigjarig bestaan van ICF
Nederland toch eens iets van de
geschiedenis op papier te krijgen,
hadden we nog geen idee hoe dat
vorm moest krijgen. Henk van
Bueren heeft daar iets over
geschreven. En aan mij werd de
taak toevertrouwd van algemene
zaken en om de financiën te
coördineren.
Dit laatste was aanvankelijk het
moeilijkste. Hoe kun je een
begroting opstellen als je geen
idee hebt van de kosten? En hoe
kun je aan fondswerving doen als
je geen begroting van de kosten
hebt? Dit is toch het eerste waar
een fondsbestuur naar vraagt als
het een aanvraag in behandeling
neemt. Ik vroeg dus in het begin
geregeld wat we wilden bereiken.
Want bij fondsen moet je wel
ruim tevoren een aanvraag in-
dienen. Ik ken fondsen die maar
tweemaal per jaar aanvragen
behandelen. Ben je te laat, geen
geld!
En hoeveel kopij, tekstmateriaal
is er? Hoeveel pagina’s tekst
willen we hebben? Hoeveel gaat
dat kosten? Als je bij een uitge-
ver komt, rekent deze met een
basisprijs per pagina maal de
oplage boven de vaste kosten.
Maar Henk Glimmerveen wist
van de POD-methode. Publishing
on demand! Hij had mij een kran-
tenknipsel gegeven, waarin
daarover een en ander verteld
werd. POD–uitgevers bieden de
mogelijkheid een boek uit te
geven met een zeer beperkte
oplage. Als je er maar 5 wilt, dan
kan dat. En als je er later nog een
paar bij wilt hebben kan dat ook!
Deze weg moesten we maar
bewandelen dachten we samen.
En ik ging op zoek naar zulke
POD- uitgevers. Via Google vind
je er genoeg. Ik heb er enkele

benaderd. Sommigen wilden
meteen al een contract voor-
leggen. En we hadden nog geen
idee hoeveel pagina’s het zouden
worden. Free Musketeers wilde
wel contact maken. Sterker nog:
zij wilden eerst wel eens contact
hebben om te weten waar het om
ging….
We hebben een afspraak gemaakt
en ik ben op een goede morgen
naar Zoetermeer getogen. Van
mijn kant wilde ik ook wel eens

kijken wat zo’n POD-uitgever
voorstelt. En zij wilden wel eens
weten wat ze van ons konden
verwachten. Het werd een heel
aangenaam gesprek, met alle
ruimte voor overleg over omvang
en vormgeving van het te pu-
bliceren boek. En we kregen ook
meteen de toezegging van een
offerte als we een indicatie kon-
den geven van het aantal pagina’s
dat we wilden hebben en de
oplage.
De oplage was vrij snel bekend.
In het hoofdbestuur werd
besloten dat het beschikbaar
moest zijn voor alle leden en nog
enkele tientallen extra voor
nieuwe leden in de toekomst. En
het aantal pagina’s werd geschat
op honderd. Zoveel kopij was er
nog wel niet, maar dat moest er
van komen, dachten we. We kre-

gen een offerte en die viel ons
ontzettend mee! De penning-
meester van het Hoofdbestuur zei
dat dit wel binnen de bijdrage van
het hoofdbestuur zou vallen. En
ik hoefde stante pede niet meer
aan fondswerving te denken!
Met Free Musketeers wilden we
dus wel in zee. Maar Henk
Glimmerveen als oud-jounalist en
nu eindredacteur wilde toch ook
wel eens zien wat die Free
Musketeers waren. Dus zijn we
samen nog eens op bezoek
gegaan, waarbij hij de meer tech-
nische kanten van het drukwerk
besprak en de aspecten van de
vormgeving. En toen moest na-
tuurlijk de tijdslijn bepaald wor-
den. Vanuit de einddatum 12 mei
2012 terug rekenen. 1 mei moet
het klaar zijn en geleverd worden
door de drukker, dus daarvoor
moet de tekst kant en klaar
gemaakt zijn door de uitgever,
dus zoveel eerder de tekst aan-
geleverd, waardoor er door de
vormgeefster nog aan gesleuteld
kan worden, als wij de tekstcor-
rectie zelf zouden doen. En de
drukproef wilden we nog tevoren
zien. Kortom er kwam druk op de
ketel in tijd. Maar Henk
Glimmerveen werkte naar eigen
zeggen altijd het beste met druk
vlak voor de deadline! En onder-
tussen waren we nog bezig kopij
te maken. Enkele afdelingen
waren wel in het boek aanwezig,
via de interviews, andere niet.
Dan moeten ze er allemaal in,
vonden we. Hoe krijgen we dan
kopij? Bellen voor een tele-
fonisch interview. We verdeelden
het pakketje: ieder een paar, naar
gelang men mensen kende.
Anders maar gewoon de secre-
taris of de voorzitter van een
afdeling bellen. Maar dan moet
de volgorde in het boek ook weer

DRUK werk aan een boek

door

Henk Berflo

Lees verder op pagina 8
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anders. En zo bleven we bezig tot
het laatste moment. De rijtjes en
feitjes van Henk van Bueren
moeten dan maar in deel drie en
niet meer er tussenin. En hebben
jullie niet meer foto’s beschikbaar
in het boek, vroegen ze bij Free
Musketeers. Ik ging nog een keer
extra naar het Koninklijk Huis
Archief om fotomateriaal. Er was
niet veel, sommige hadden we al,
maar niet erg scherp. We
bestelden professionele foto’s.
Maar die kwamen te laat!
Op een afgesproken dag binnen
de tijdsorde kwamen Henk
Glimmerveen - met de tekst op
een usb-stick - en ik bij Free
Musketeers. En toen begon het
gesprek over de vormgeving. In
een eerdere fase was al het letter-
type en de grootte besproken en
zo was de tekst op de usb-stick
gezet. Maar nu nog over de kaft:
de tekst en de kleur van de tekst,
de grootte van de letter, de steun-
kleur, de achterkant tekst, foto’s
van de auteurs, bedacht de uit-
gever. Hebben we die? Digitaal
verzenden alsnog. Harde kaft of
slappe kaft? Een print of off-set-
druk? Wat zijn de kosten van het
een en van het ander? Ik zou een
nieuwe offerte krijgen, met de
varianten. We kozen voor chique:
harde kaft, gelamineerd, in offset.
Het bleek allemaal te kunnen
binnen het beoogde budget. En
dan de aflevering door de
drukker. Waar moet naar toe?
Overleg met de afdeling
Amsterdam. Kan het zolang bij
jullie ergens opgeslagen worden
tussen de eerste week van mei en
12 mei om het dan en daar uit te
kunnen reiken? Dat kon. En zo
bracht de drukker in de eerste
week van mei 2012 een vracht
van 330 exemplaren in dozen
naar Amsterdam. Druk werk was
drukwerk geworden.

Hij wijdde daar zijn leven aan.
Maar hij vergat Noorwegen niet;
het land van zijn wortels.
“Mijn tweede herinnering aan
Abraham is zijn bezoek aan mijn
huis in Hyen in 1957. Ik herinner
me dat hij me meenam op een
wandeling en begon te vertellen
over mijn relatie met God. Maar
als jongen van zeventien voelde
ik me niet helemaal prettig bij dat
verhaal over mijn persoonlijke
leven met God.”

Abrahams laatste bezoek aan
Noorwegen was in 1960. Hij was
74, maar nog altijd sterk; hij
maakte diepe indruk op de
mensen die hij ontmoette. “Ik was
smoorverliefd op Olaug (nu mijn
vrouw) en ik had niet zoveel aan-
dacht voor het familielid uit
Amerika.”

En de inhoud...
door Henk Glimmerveen

Als eindredacteur van dit ledenblad,
Mededelingen, en van de inhoud van
‘Zestig jaar ICF’ vroeg ik mijn beide
mederedacteuren (en mede-Henken)
een paar regels te schrijven over hun
werkzaamheden die leidden tot de
totstandkoming van het lustrum-
boek. Natuurlijk moest ik dan zelf
ook een bijdrage leveren.
Uiteindelijk pakten hun verhalen
nogal lang uit. Maar ze leken me
interessant genoeg, dus waarom zou
ik schrappen? Gevolg is wel dat er
voor mij weinig ruimte over is. Ja, er
zijn tekortkomingen, vooral door
Jane de Vries opgemerkt. Bij elke
afdeling wordt steeds de oprich-
tingsdatum vermeld; maar als een
afdeling werd opgeheven, werd ner-
gens die datum vastgelegd. Ook de
‘dienstjaren’ van eindredacteuren
van Mededelingen zijn nergens
genoteerd; althans: we hebben ze
niet kunnen vinden. Ik heb het al
eerder verzucht: archiefwerk is niet
de sterkste kant van ICF’ers.

DRUK werk aan
een boek
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De fotograaf (Ed Baak, lid van afdeling Amsterdam en sponsor)
die tijdens de �ationale Conferentie in Amsterdam foto's heeft
gemaakt, verzamelde de mooiste plaatjes van deze dag in een
prachtig uitgevoerd, wel 100 pagina’s dik fotoboek. Het luxe uit-
gevoerde exemplaar bevat daarnaast een veelheid aan herinne-
ringen, aankondigingen, uitgesproken teksten, Mededelingen en
nog veel meer. Met een stevig kaft en gerilde pagina's (blijven
mooi liggen bij het omslaan) is dit onvergetelijke document aan
het Hoofdbestuur aangeboden. Maar ook u kunt het bemachti-
gen door overmaking op bankrekening 8403400 t.n.v. E.G.R.
Baak van een bedrag van € 110,80 inclusief verzendkosten,
waarna het binnen 14 dagen op uw deurmat valt.

Oom Abraham
vervolg van pagina 5


