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Reaguurders
dagblad De Telegraaf en die van GeenStijl zijn
berucht. Op de laatste schijnt ook het woord ‘rea-
guurder’ ontstaan te zijn: de reacties (‘reaguursels’)
zijn vaak rauw van toon, (on)guur dus, en worden
aangebracht door mensen die zich verschuilen achter
een verzonnen naam, mensen die als het ware als

gluurders zelf ongezien willen
blijven. Zij denken zich daar-
door geen enkele beperking te
hoeven opleggen. En redacties
grijpen zelden in.

De reaguurders kunnen hun hart luchten. Ach,
duizendmaal liever met woorden dan met kogels,
denk ik dan maar. Maar anderzijds: de kogels van de
Noorse moordenaar gingen vergezeld van ruim 1500
pagina’s vol woorden. Woorden zijn niet onschuldig.
Dat waren ze nog nooit, maar dat zijn ze zeker na
Utoya niet meer.

Zou de moord op de onschuldige jonge mensen in
Noorwegen dan misschien toch tot gevolg hebben
dat politici en reaguurders twee keer nadenken voor
ze iets zeggen? Dat ze respect opbrengen voor het
standpunt en de persoon van anderen? Dat ze hun
stoere oorlogstaal achterwege laten? Dat ze hun
mening op een rustige en beschaafde manier onder
woorden brengen? Dat ze de wereld niet langer in
zwart en wit verdelen, maar ruimte laten voor de
vele andere kleuren en vooral voor de vele grijstin-
ten? Zou de beschaving terugkeren in het debat?
Ik hoop het van harte, maar ik ben er niet geheel
gerust op.

e dag na de vreselijke moordpartij op het
eiland Utoya in Noorwegen kreeg de
extreemrechtse schutter op een Nederlandse

website bijval. De slachtoffers waren toch ‘maar’
socialistische jongeren, ‘toekomstige sociaal-
democraatjes’. De forumdeelnemer kon er geen
traan om laten. Die bijval kwam
van een forumdeelnemer die
zich verschool achter een schuil-
naam, zoals vrijwel alle deelne-
mers aan de discussie op dat
forum. Die schuilnaam was ‘Niehielist’. Misschien
is het wel iemand met veel zelfkennis.
De website heet ‘Forum voor de vrijheid’. Ik had de
website nog niet eerder bezocht, maar werd erop
geattendeerd door een nieuwsbericht dat melding
maakte van de Nederlandse bewondering voor de
Noorse schutter. Er ging een duistere wereld voor
me open: een wereld van harde taal, van gescheld,
van met modder gooien, van chagrijn, van ridiculi-
sering (noem de tegenstander bij voorkeur met
verkleinwoordjes!), van bittere spot en beschimping,
van bedreiging en veroordeling, van verbale oor-
logsvoering.
Ik had wel vaker van het fenomeen gehoord, maar
me er nog nooit in verdiept: dat van de anonieme
scheldpartijen op internet. Ik kende het wel een beet-
je, omdat ik ook zelf af en toe het voorwerp van di-
gitaal gescheld ben geweest, in anonieme reacties op
kerkelijke nieuwssites. Maar het gescheld daar
verzinkt in het niet bij wat anonieme forumdeelne-
mers elders achterlaten. Vooral de websites van het

door
Peter Nissen
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Prof. dr. Peter �issen is lid van de ICF-afdeling ’s-Hertogenbosch

Als de agenda voor 2012 bin-
nenkomt, noteer dan direct:
zaterdag 12 mei. Op die dag viert
ICF Nederland het zestigjarige

bestaan. De afdeling Amsterdam
heeft aansprekende plannen voor
de Nationale Conferentie, met
als thema: ‘Zestig jaar ICL/ICF

Even noteren: conferentie op 12 mei 2012
en Oecumene’. Voor de locatie is
het oog gevallen op het
Rosariumcomplex in het
Amstelpark.
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Mr G.H. Veltman
Op 2 mei 2011 is Gé Veltman
toch nog plotseling
overleden. Gé is ruim 91 jaar
geworden. Hij was één van
de oudste leden, ook in jaren
van lidmaatschap een trouw
lid van de afdeling
Apeldoorn. Hij was lid vanaf
1973 en ik kan niet anders
zeggen dan dat Gé eigenlijk
bijna altijd aanwezig was,
zeker in de jaren vanaf 1980,
toen hij aan mij vroeg om lid
te worden van ICF-afdeling
Apeldoorn. De laatste tijd
was het wat minder omdat
zijn gezondheid en die van
zijn vrouw Annie dat niet
meer toeliet.
Gé Veltman was een bijzon-
dere man. Hij had rechten
gestudeerd en in de jaren-
lange praktijk van diverse
functies bij de (semi-)over-
heid heeft hij de opgedane
kennis optimaal benut. Hij
was een scherp denker en kon
haarfijn formuleren. In de
bijeenkomsten van de ICF in
Apeldoorn hebben we dat
ook vaak gemerkt en ervan
genoten. Als Gé een inleiding
hield, had hij die minutieus
voorbereid en konden we

In memoriam

merken dat hij er plezier in had
zijn opgedane speurwerk met
ons te delen.
�amens de afdeling Apeldoorn

van de ICF
Wout Kruidenier

Bas Woltjer
De afdeling Den Haag kreeg
bericht van het overlijden op 27
juni van Bas Woltjer. Hij is
jarenlang lid geweest van de
afdeling.
In zijn werkzame leven was hij
bibliothecaris van de
Theologische Hogeschool in
Kampen. Hij sprak o.a. over
zijn Indonesische ervaringen in
oorlogstijd. Op hoge leeftijd
verhuisde hij naar Rijsbergen.

Gé Veltman

“Jezus... wat moeilijk” stond er
boven de column van Ineke
Ludikhuize op de voorpagina van
het vorige nummer van ICF’s
‘Mededelingen’. “Van Jezus krijg
ik reuze stress”, schreef Ineke,
voorzitter van ICF’s afdeling
Utrecht.
Er kwamen enkele reacties. Een
samenvatting:

Op deze manier over Jezus schrij-
ven is niet wat ik in het blad van
een christelijke gemeenschap zou
willen verwachten. Maar oké, het
mag kunnen.

Hilversum, George Blom.

Vooropgesteld, dat ik altijd veel
bewondering voor de artikelen
van Ineke Ludikhuize heb, was ik
het dit keer niet eens met het
voorpaginageschrift. Deze keus
lijkt mij niet in overeenstemming
met de erop volgende artikelen.

Dick Zellenrath

Het artikel van mevrouw Ineke
Ludikhuize heeft mij een naar
gevoel in mijn maag bezorgd.
Van de beschouwing over Jezus
van ruim veertig regels gaat het
merendeel over Jezus als uiterst
discutabele figuur (geitenwollen
revolutionaire avonturier) en
slechts twee regels gaan over
Jezus zoals Hij door zijn vol-
gelingen/christenen wordt gezien.
Ik meen dat dit niet in overeen-
stemming is met de C die in de
naam van onze organisatie zo’n
centrale plaats inneemt. Ook
vind ik haar slotopmerking “Ik
heb besloten dat ik maar eens een
tijdje helemaal niets vind van
Jezus” teleurstellend distan-
tiërend.
Zelfs als mevrouw Ineke dit
artikel ludiek zou hebben
bedoeld, meen ik dat zo’n

beschouwing over Jezus niet in
ons Mededelingenblad thuis
hoort.

Henk P.J. van Bueren,
voorzitter afdeling Amsterdam.

Het artikel van mevrouw Ineke
Ludikhuize is ‘haar’ artikel. Ik
kon daar ‘de grap" niet van be-
grijpen. Ik werd wel getroffen

door haar laatste twee zinnen
en ik vroeg mij af wat zij daar
werkelijk mee bedoelde. Was
het een schreeuw om gehoord
te worden? Of om het gesprek
te openen?
Het ludieke van het verhaaltje
vond ik niet van stijl getuigen.

Leni Wapenaar-Zuur
Voorburg.

Column ‘Jezus... wat moeilijk’
riep enkele reacties op
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hoog niveau informatie krijgt.”
Jane die in haar woonplaats
Vught voorzitter van de kerken-
raad is (“Daar heb ik nog twee
jaar voor”) , heeft nog steeds de
Amerikaanse nationaliteit. Ze
vertelt hoe ze in Nederland
terechtgekomen is: “Door mijn
man. Ik maakte in 1964, ’65
met vier meisjes in een ge-

Drs. Jane de Vries-Kottke (69) is
al zo lang lid van de ICF-afdeling
’s-Hertogenbosch dat ze niet zo
gauw weet in welk jaar ze gestart
is. “Iemand kwam me vragen of
ik geïnteresseerd zou zijn en ik
dacht: dat lijkt me een goede
club. In Zuid-Nederland behoor
je als protestant tot een minder-
heid en dan is het goed om met
katholieken te kunnen praten over
je spirituele achtergrond, je
geloof.”
Is de afdeling ’s-Hertogenbosch
overwegend katholiek?
“Nee, we zijn heel streng daarin:
half protestant-half katholiek. Dat
is dus geen weerspiegeling van de
bevolking. Tegenwoordig ook:
half vrouw, half man. We hebben
in de afdeling heel goede, diep-
gaande gesprekken.”

Ze is twee keer voorzitter van die
afdeling geweest. En vanuit die
functie was ze ook lid van het
besturenconvent. Daar ontmoette
ze leden uit het hele land. Zes jaar
geleden kreeg ze het signaal dat
een landelijke voorzitter werd
gezocht. Een jaar tevoren was ze
met de VUT gegaan. Ze had dus
tijd en ICF vond ze een leuke
club. “De mensen zijn heel bij-
zonder”.
Als landelijk voorzitter had ze
buiten de nationale conferenties
en het besturenconvent nau-
welijks contacten met ICF’ers in

“�ationale conferenties
waren hoogtepunten”

den lande. Maar
nadat ze voorzit-
ter geworden was,
ging ze zich op de
nationale confe-
renties aan
iedereen voor-
stellen.
“Ik heb ook
gezegd dat het
belangrijk is dat
we elkaar gewoon
bij de voornaam
aanspreken, want
‘fellowship’ houdt
in dat we vrienden
zijn. Je hebt een
bijzondere band met elkaar, met
name in de afdelingen. Je weet
dat je over je spirituele achter-
grond en je geloof in vertrouwen,
zonder schroom met elkaar kunt
praten. Dat kan tegenwoordig
maar op weinig plaatsen. Als je
erover begint, kijken mensen je
vaak aan met op hun gezicht de
vraag: Waar heb je het over?”

De afdelingen zijn autonoom. Zij
verzorgen de programma’s. “Wij
zijn als hoofdbestuur faciliterend,
vooral naar de nationale confe-
renties. Het geweldige van die
conferenties is dat er zulke goede
sprekers zijn, die je prikkelen om
over je geloof, over je omgang
met elkaar na te denken. Het is de
toegevoegde waarde van de
nationale conferenties dat je op

door Henk Glimmerveen
Jane de Vries is twee keer drie jaar landelijk
voorzitter van ICF geweest. Dan is het statutair
afgelopen en met haar viel niet te praten over een
mogelijke derde termijn. Dat hoefde ook niet: uit
de afdeling Utrecht kwam Aline Barnhoorn in
beeld. Op het eerstvolgende besturenconvent, op
zaterdag 5 november, zal Jane de hamer overdra-
gen aan Aline.

�adat ze op 29 september in
’s-Hertogenbosch voor de laat-
ste keer een vergadering van
het ICF-hoofdbestuur had
voorgezeten, kreeg Jane de
Vries uit handen van penning-
meester Maarten van den Oord
een prachtige bos bloemen.

FOTO: JELLE FEITSMA

Lees verder op pagina 4.
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huurde auto een rondreis van
zeven maanden door heel Europa.
In Zuid-Frankrijk hebben we een
lifter opgepikt. Hij is tien dagen
met ons meegegaan en in die tijd
werd ik verliefd.” En die andere
meisjes? “Die hadden geen schijn
van kans”.
“Het was de tijd van de Vietnam-
oorlog en hij was zeer gekant
tegen de Amerikaanse
politiek. Bovendien
studeerde hij rechten en
wilde niet in Amerika
gaan wonen. Ik was ver-
pleegkundige, kon overal
werken en kwam dus naar
Nederland.” Ze woont hier sinds
1966.
Waarom wilde je geen
�ederlandse worden?
“Dat was heel emotioneel. In het
begin was dubbele nationaliteit
niet mogelijk en ik wilde absolu-
ut niet mijn Amerikaanse burger-
schap opgeven. Later, toen
dubbele nationaliteit wel
mogelijk was, zag ik de voorde-
len daarvan niet in. Ik stem voor
de lokale verkiezingen hier en
voor de nationale verkiezingen in
de Verenigde Staten.” De
kinderen, twee zoons van 40 en
44, hebben allebei een dubbele
nationaliteit. Ze heeft twee
schoondochters en vijf
kleinkinderen.
“Ik ga vaak terug naar Amerika,
voor een week, tien dagen. Mijn
vader leeft nog, hij is 94. Maar de
rest van m’n leven zal ik hier
blijven wonen.”

Wat waren de hoogtepunten uit de
jaren van haar landelijke ICF-
voorzitterschap?
“De nationale conferenties. En
het is leuk op de besturencon-
vents iedereen weer te zien en te
horen hoe het gaat met de afdelin-
gen. Ik vind het belangrijk dat het
binnen de afdelingen ook echt
oecumenisch is. De afdeling

Amersfoort heeft een joods lid;
Rotterdam een moslim-lid. We
hebben niet meer de tegenstellin-
gen zoals vroeger, maar we
hebben allemaal onze eigen cul-
turele achtergrond en bagage. Ik
vind het goed om die te toetsen
bij een ander: moet ik die
behouden of kan ik zonder? Heb
ik die mijn hele leven mee-
gesleurd terwijl ik er niets aan

heb? Als je een actief geloof hebt,
blijf je dat toetsen; het is heel
gemakkelijk om te zeggen: dat
heb ik altijd geloofd en daaraan
valt niets te veranderen. Maar
voor mij werkt het niet zo. Voor
mij is belangrijk om te bekijken:
wat behoud ik, wat is nieuw, wat
wil ik toevoegen en wat wil ik
wegdoen? De ICF geeft een sti-
mulans om hierover na te denken
en een veilig en vertrouwde plek
om erover te praten.”

Waren er ook dieptepunten?
“Heel weinig”.
“Eén van mijn zorgen is dat niet
alle afdelingen op tijd kijken naar
verjonging. Zonder verjonging
krijg je een gat en dan willen jon-
geren er niet bij. Je hoeft niet te
mikken op dertig-, veertigjarigen,
want die krijg je toch niet. Zij
hebben het te druk met hun baan,
hun gezin. Maar vanaf vijftig is
toch al een verjonging. In ’s-Her-
togenbosch doen we dat heel
doelgericht. We concluderen
bijvoorbeeld dat we een katho-
lieke man van omstreeks zestig in
ons midden nodig hebben. Wie
zou dat kunnen zijn?”

International is verdwenen. Er
zijn in Rotterdam en Wageningen
studentenclubs die zich Inter-

Jane de Vries: “ICF biedt een vertrouwde plek”
national Christian Fellowship
noemen. “Misschien kunnen we
contact met hen opnemen; maar
dat laat ik aan de nieuwe voorzit-
ter over. En alle internationale
contacten hebben we verloren.
We hebben die wel gezocht, maar
vanaf een bepaald moment kre-
gen we niets terug.”
In 2009 kregen Jane en een
vriendin een zwaar auto-ongeluk.

“Ik loop nog moeilijk,
maar ik heb het gevoel
dat ik weer alles kan
wat ik wil. Mijn
vriendin en ik zijn
gezegend dat we er met
dit ongeluk zo goed uit

zijn gekomen.”

“We zijn gezegend dat we er
met dat ongeluk zo goed uit

zijn gekomen”

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: 035 6210460.

Te voet naar Rome
ICF-lid Henk
Berflo (voor-
heen ook lan-
delijk voorzit-
ter) en zijn

echtgenote Liesbeth uit Dorst
gingen op 14 juli te voet op pad
naar Rome. Hoe ver zijn ze? Op 1
oktober hebben we geprobeerd
hen op hun mobiele telefoon te
bereiken; maar we vielen in de
voice mail.
Hopelijk volgende keer hun ver-
haal.
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