
Ineke Ludikhuize, dagvoor-
zitter, was de hele dag in
touw op de conferentie in
Utrecht.

De landelijke conferentie van ICF-�ederland, op
zaterdag 7 februari in Utrecht, heeft 81 bezoekers
getrokken. Dat is ruim boven het aantal dat nodig
was om de begroting sluitend te krijgen.
Centraal in het samenzijn stond de schrijver Kader
Abdolah die een indrukwekkend betoog hield.
Dagvoorzitter Ineke Ludikhuize zei in haar
aankondiging dat Kader Abdolah ‘mikt op openheid
van geest’. Hij krijgt op vrijdag 5 juni in Groningen
een eredoctoraat.

Indruk maakte de 14-jarige
Zutphense harpiste Zoë
Knoop die met de dichter

Sytze de Vries voor een passende afsluiting zorgde.
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Hoera voor de rede
AARSCHIJ�LIJK BESTAAT God niet.
Stop met piekeren en geniet van het
leven.’ Deze tekst staat op
dubbeldekkers in Groot-Brittannië en

het is de bedoeling dat een dergelijke tekst ook in
Nederland te zien zal zijn op stations of bussen. En
dat alles ‘omdat het tijd is dat ook
de rede van zich laat horen’.
Ik ben een redelijk mens, dus van
mij mag de rede van zich laten
horen. Ik vraag we wel af wat de
tweede zin met de eerste te maken heeft en anders-
om. Stoppen mensen met piekeren als ze denken dat
God waarschijnlijk niet bestaat? En piekeren alle
mensen die denken dat God wel bestaat? Wie geniet
er eigenlijk van het leven? Heeft dat te maken met
het geloven in een God die wel of niet bestaat (ja, je
kan ook geloven in een God die niet bestaat).
De vooronderstelling van de reclameslogan is dat je
een tobberig leven leidt als je denkt dat God bestaat.
Ik kan daar wel om glimlachen. Want welk redelijk
mens kan dat volhouden als zij/hij eens om haar/zich
heen kijkt? Ik ken gelovigen en ongelovigen.
Sommigen zijn piekeraars. Dat heeft te maken met
hun karakter of met hun opvoeding. Er zijn er die
piekeren over God. Dat zijn vooral mensen die uit de

zogenaamde zwartekousenkerken komen. Zij
proberen zich te ontworstelen aan een geloof vol
angst. Zij stoppen niet met piekeren als God
‘waarschijnlijk’ niet bestaat.
Hetzelfde geldt voor ‘genieten van het leven’. Er
zijn mensen die dat goed kunnen. Die wonen veelal

onder de grote rivieren.
Daarboven hebben we er meer
moeite mee. Het is een kwes-
tie van karakter en opvoeding.
Met godsdienst heeft het

weinig te maken. Er zijn mensen voor wie gods-
dienst problematisch is. Die door godsdienstige
ideeën van hun vrijheid worden beroofd en daarom
niet meer genieten van het leven. Maar die zijn ook
niet geholpen met een God die ‘waarschijnlijk’ niet
bestaat. Een ander godsbeeld helpt meer: geen angst,
maar vertrouwen. En wat ook helpt: kerken waar
mensen vrij zijn om te geloven en niet gedwongen
worden in harnassen waar ze niet in willen passen.
Piekeren moet je niet te veel doen. Het is wel goed
om af en toe te piekeren over vragen die ertoe doen.
Stel je voor dat we daarmee stoppen. Wanneer laat
de rede dan nog van zich horen?

Ineke Ludikhuize is voorzitter van ICF Utrecht.

door
Ineke Ludikhuize

‘W

Indrukwekkend betoog op ICF-conferentie

Meer over de conferentie op de volgende pagina’s.



Bij het gedicht
In de abdij 'Maria
Toevlucht' in Zundert is
de tekst van het gedicht
‘De naam van jouw ver-
langen’ (op deze pagina
afgedrukt) op een
melodie van de eigen
pater-cantor opgeno-
men in hun liedbundel.
De tekst zelf stond al
afgedrukt in één van de
eerste boeken van Sytze
de Vries: ‘Op liefde
gebouwd’ (1987) en is
nu opnieuw opgenomen
in 'Bij Gelegenheid' dl.
II (Meinema, Zoeter-
meer, 2005).
Sytze de Vries is lid van
ICF Utrecht, theoloog,
tekstschrijver, dichter en
publicist. Samen met de
14-jarige harpiste Zoë
Knoop verzorgde hij de
afsluiting van de ICF-
conferentie op 7 februari
in Utrecht.
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Uit de afdelingen
Den Bosch - ICF-
bijeenkomsten op de derde
maandag van de maand,
vanaf 17.30 uur in de
sociëteit aan de Peperstraat
in Den Bosch. Dus 16
maart, 20 april, 18 mei en
15 juni.

Amsterdam - Eerste zater-
dag van de maand, 08.00
uur, bij de leden met ont-
bijt. 7 maart.

Apeldoorn - In de vorige
Mededelingen is de titel
van de voordracht van
Reintje Paijmans
(gehouden in november)
verkeerd vermeld. Moet
zijn: De Pearl River Delta,
voor- of achtertuin van
China?

Eindhoven - Op 15 januari
togen Jane de Vries, lan-
delijke voorzitter en
Maarten van den Oord,
landelijke penningmeester
naar Eindhoven om tijdens
de maandelijkse vergade-
ring van de afdeling
Eindhoven het ICF-speldje
aan José Smulders-
Prickaerts uit te reiken. Het
landelijke bestuur toonde
op deze manier José erken-
telijkheid en dankbaarheid
voor haar vele jaren werk

De naam van jouw verlangen

Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen
wekt in mij een nog nooit vermoede kracht.
Jij hebt mij bij mijn eigen bron gebracht
en stromen mag ik, vrij en onbevangen.

Jij brak mijn doolhof van gedachten open
en hebt mij stapvoets uit mijzelf ontward.
Gretig je gangen gravend naar mijn hart
ben jij op wat ik zelf niet wist gestoten.

Het vuur dat smeulde en vergeten brandde
onder de as, riep jij in mij terug.
De vonk herleeft, geeft aan zijn vlammen lucht
en ik ontvang mijn vrijheid uit jouw handen.

Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen
heeft heel het harnas om mijn ziel gekraakt.
Ik weet mij aan mijn naakte huid geraakt
die, niet verscholen meer, nu alle licht wil vangen.

Sytze de Vries

De theoloog en dichter Sytze de Vries droeg dit
gedicht voor op de ICF-concerentie in Utrecht. Hij
had het gemaakt in zijn jonge jaren voor het eerste
meisje waarop hij verliefd was geweest, vertelde
hij. Vele jaren later sprak een monnik hem aan die
vertelde dat dit gedicht in de abdij vaak gezongen
werd in een eucharistieviering.
Goed om nog eens na te lezen welke woorden
hopelijk zowel een jong meisje als de eeuwige God
kunnen bekoren.

Dr. Sytze de Vries bij de afsluiting van de confe-
rentie in Utrecht.

Kopij voor Mededelingen
graag naar het persoon-
lijke e-mailadres van de
redacteur:
henk@glimmerveen.nl.
Via de post naar drs. H.
Glimmerveen, Govert
Flincklaan 9, 1213 E�
Hilversum.

als redactrice van
Mededelingen. Gelukkig
blijft José actief binnen de
afdeling Eindhoven maar
kan het, na tien jaar redac-
teurschap, wat rustiger aan
doen.

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

Conferentie 2010
in Rotterdam

ICF’s nationale conferentie
van najaar 2010 zal wor-
den gehouden in
Rotterdam.
In het besturenconvent van
25 oktober 2008 is
gevraagd of de afdeling
Rotterdam de organisatie
van die conferentie in
overweging wil nemen. De
afdeling Rotterdam
(Ichthus) heeft na rijp
beraad besloten aan het
verzoek gehoor te geven,
meldt Cock Gerner, secre-
taris van Ichthus.



Kader Abdolah tijdens zijn voordracht voor
de ICF-conferentie in Utrecht.

Lees het boek, zonder haat en afkeer
Kader Abdolah - een pseudoniem. Het zijn de namen van twee vrienden die geëxecuteerd zijn,
vertelde Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, in 1954 in Iran geboren, sprekend voor ICF.
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“De mensheid heeft drie parels voortgebracht: de
Thora, de Bijbel en de Koran. De Koran heeft de
mooiste stukjes uit de Thora en de Bijbel geknipt.
Daardoor is de Koran de mooiste van de drie”.

Aldus de schrijver Kader Abdolah aan het slot van
zijn betoog op zaterdag 7 februari 2009 op de lan-
delijke conferentie van de International Christian
Fellowship in Utrecht.
Zijn slotwoorden: “Lees het boek en geef je eigen
mening”.

Op zijn vijftiende had de schrijver het contact met de
Koran verloren. Aan de universiteit kwam hij in con-
tact met linkse kringen. Na vele gebeurtenissen die
diep inwerkten op zijn leven, kwam hij in
Nederland. Daar kreeg hij een pakketje met de
Koran van zijn vader. Hij begon te lezen, maar hij
begreep er niets van. “Ik bevatte het niet; ik kon er
geen grip op krijgen”.
Zijn familie had hem geleerd dat Mohammed niet
belangrijk was. De teksten kwamen rechtstreeks uit
de hemel. “Maar voor mij was Mohammed juist de
man die de boodschap had gebracht. Bij het vertalen
ontdekte ik de persoon Mohammed. Toen heb ik het

boek De boodschapper geschreven”.
Sinds twintig jaar zijn er een miljoen moslims
Nederland binnengekomen en ze gaan niet meer
weg. “We hebben een eigen islam, een eigen Koran
nodig in Nederland. Dat kunnen we niet overlaten
aan de imams van Saoedie-Arabië.”
In de lage landen aan de Noordzee was eeuwenlang
een monocultuur, een christelijke cultuur. Vierhon-
derd jaar geleden kwamen de joden erbij. De
mensen wilden hen buiten de deur houden, maar dat
lukte niet. Zo ontstond een christelijk-joodse cul-
tuur. Over honderd jaar is hier een christelijk-joods-
islamitische cultuur. Dan zijn wij er niet meer, maar
we kunnen er wel iets aan bijdragen. Ongewild is de
Koran op ons pad gekomen. Lees het boek, geef je
eigen mening - maar lees de Koran zonder haat en
afkeer”.

“Kader Abdolah, kom ons te hulp om onze rotzooi
op te ruimen!” reageerde de theoloog en oud-hoofd-
docent Ethiek Hans Dirk van Hoogstraten. “De
christenen buitelen over elkaar heen. Zie het
Vaticaan, in verlegenheid gebracht door de ontken-
ning van de holocaust. Zie de woordenstrijd over de
schepping, al dan niet in zes dagen van 24 uur. We
hebben een vreemdeling nodig die altijd op de
achtergrond blijft maar wel helderheid schept. Kan
een figuur van 1400 jaar geleden ons helpen?”
“In onze contreien is eeuwenlang geworsteld voor
de emancipatie uit onderdrukkende verhoudingen.
De islam is een emancipatiebeweging van jewel-
ste”, aldus dr. Van Hoogstraten.

Annette Sprotte, predikante van de oecumenische
geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort,
vertelde naar Amsterdam te zijn gegaan om ‘de
speelse omgang met God’ te leren kennen. In een
discussie met dr. Hans Dirk van Hoogstraten stelde
ze die speelse omgang tegenover ‘versteende
religie’, de titel van een boek van haar gesprekspart-
ner. “Als de nieuwsgierigheid naar elkaar toe maar
blijft bestaan”.
Foto: dr. Van Hoogstraten en ds. Sprotte in gesprek
op de ICF-conferentie in Utrecht.



- 4 -

Het blaadje dat ICF �ederland zo’n zes keer per
jaar toestuurt aan de leden van de verschillende
afdelingen, heet sinds mensenheugenis
“Mededelingen”. Vraag: is dit een passende
naam? Of gaan we op zoek naar een andere titel?
Die vraag, opgeworpen in het vorige nummer, heeft
niet direct de creativiteit in het land geprikkeld. Er
kwam maar één reactie: uit Hilversum. Die afdeling
stelde IC Facts voor. Engels... maar ja, I.C. is de
afkorting van ook twee Engelse woorden.
De huidige eindredacteur heeft wat moeite met de
naam Mededelingen. Onder die naam kun je moei-
lijk de parabel op deze pagina, het gedicht op pagi-
na 2 en de column van Ineke Ludikhuize op de voor-
pagina onderbrengen. Hij stelde Op de hoogte voor.
Welke afdeling, welk lid doet een duit in dit zakje?

(Mail aan henk@glimmerveen.nl).

Besturenconvent
Het volgende besturenconvent is op zaterdag
28 maart 2009, 10.30 tot 12.30 uur, in de ver-
gaderzaal van de Chr. Geref. Kerk, Witte
Vrouwensingel 28 te Utrecht.

Foto’s - Alle foto’s in dit nummer van ICF
Mededelingen zijn op de conferentie van 7 februari
2009 genomen door Ed Baak.

“Mededelingen” of ...

Parabel
Een tweeling nog voor de geboorte in de buik
van hun moeder.
Vraagt de ene: “Geloof jij in een leven na de
geboorte?”
“Natuurlijk”, zegt de andere. “Er moet wat zijn.
Is dit niet de voorbereiding op het leven na de
geboorte?”
“Nee toch. Hoe zal dat er dan uitzien? Er is
geen leven na de geboorte!”
De ander weer: “Ik weet het niet precies, maar
ik stel me voor met meer licht. En eten met
eigen mond en lopen op onze eigen voeten….”
“Onzin toch: zelf lopen en zelf eten! Voor
lopen is hier geen plaats en voor eten hebben
we toch de navelstreng. Nee hoor, er is geen
leven na de geboorte”.
“Maar de navelstreng is wel heel kort. Dit kan
toch niet alles zijn. Ik geloof toch dat er na de
geboorte iets heel nieuws begint. Iets wat we
gewoon nog niet kennen”.
“Maar er is nog nooit iemand teruggekeerd na
de geboorte! Het leven eindigt hier, in deze
smalle donkere waterige ruimte”.
“Nou. Ik weet het niet helemaal hoe het leven
na de geboorte zal zijn. Maar we zullen toch
onze moeder zien en die zal voor ons zorgen”.
“Moeder? Jij gelooft in een moeder? En waar is
die moeder dan?”
“Nou gewoon om ons heen, overal om ons
heen”.
“Ik geloof er niks van. Ik heb nog nooit een
moeder gezien, dus ze bestaat niet”.
‘”Ik heb haar ook nooit gezien. Maar af en toe,
als wij helemaal stil zijn, kan ik haar horen zin-
gen en voel ik haar hand over onze wereld stre-
len. Weet je, volgens mij begint het leven toch
pas na de geboorte”.

Vrij naar een tekst van de adjunct-aartsbisschop van
Ljubljana, ingezonden door Henk Berflo.

Tot slot: harpiste Zoë

De 14-jarige harpiste Zoë Knoop uit Zutphen sloot,
samen met de dichter Sytze de Vries, de ICF-confe-
rentie van 7 februari in In de Driehoek in Utrecht af.
Zoë zit op het gymnasium en treedt geregeld op,
onder andere met het harpensemble Arcadia.


