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aartoe zijn 

wij op aarde 

met de ICF? 

In het Besturen Convent van 12 

november kwam deze vraag opnieuw 

aan de orde. En wel om ter fine tot een 

beslissing te komen. Na een tweetal 

vergaderingen van het Besturen Con-

vent had het Hoofdbestuur een drietal 

modellen voorgelegd. De eerste - A - 

was het opheffen van ICF als landelijk 

verband. Het tweede – in de notitie 

model B1 - was in grote lijnen het 

handhaven van het huidige model, van 

autonome afdelingen die elkaar 

ontmoeten in het Besturen Convent. 

Het derde – model C - verwoordde een 

sterker Hoofdbestuur, dat afdelingen 

bezoekt en met een beleidsplan werkt 

voor een afzienbare tijd: 5 jaar of tot 

bijv. 2022. Bij het model B was nog 

subvariant B2 bedacht, namelijk dat 

het hoofdbestuur wordt voorgezeten 

door een lid uit de afdeling, die de 

Nationale Conferentie zou gaan orga-

niseren. 

“Welke kant gaan we op met ICF 

Nederland?” was de startvraag 

waarmee voorzitter Aline Barnhoorn 

de discussie inleidde. In de voorbe-

reiding van deze vergadering was er 

voor gekozen om in eerste ronde aan 

de vertegenwoordigers van elke 

afdeling te vragen de keuze van hun 

afdeling bekend te maken. Er werd 

vanuit gegaan dat elke afdeling 

voldoende en wellicht uitvoerig over 

de mogelijke varianten had gedis-

cussieerd en tot een keuze was geko-

men. Na deze ronde was er dan 

gelegenheid om die keuze toe te 

lichten.  

Deze methode werkte goed. Er bleken 

2 afdelingen, die kozen voor Model A: 

het opheffen van ICF Nederland, 7 voor 

model B1, alles in hoofdzaak behouden 

zoals nu. Er stemde geen afdeling voor 

model B2 met de subvariant, terwijl 

een afdeling geen eenduidige beslis-

sing kon nemen. Dat kwam, omdat de 

helft van de leden voor model A stem-

de en de andere helft voor model C. 

Verder was één afdeling niet vertegen-

woordigd op het Besturen Convent. 

Bij de toelichting bleek dat Midden 

Zeeland, die koos voor model A, dat 

vooral deed, omdat zij zagen aanko-

men, dat hun afdeling zo vergrijsd is, 

dat deze anders binnenkort toch zal 

worden opgeheven. In de afdeling 

Utrecht voelden de nieuwe leden zich 

niet betrokken bij de landelijke ICF en 

de oude leden niet meer. De afdeling 

die niet tot een beslissende keuze was 

gekomen is Hilversum. Hun stem werd 

dus als een onthouding beschouwd. Er 

is dus een grote meerderheid van 7 

afdelingen voor het doorgaan met ICF 

Nederland in de huidige bestuurs-

structuur. Dat zijn Den Haag 1 en Den 

Haag 2, Bergen op Zoom, Amsterdam, 

’s Hertogenbosch, Breda en Apel-

doorn. Hilversum dus uiteindelijk ook. 

Alleen vertegenwoordigers van de af-

deling Rotterdam ontbraken. 

Met name de Nationale Conferentie, 

de website www.icfnederland.nl, Me-

dedelingen en de berichten van ICeffe 

werden als de bindende factoren ge-

zien, die men niet graag zou missen. 

In het Hoofdbestuur zal het resultaat 

van deze bijeenkomst worden 

besproken en in het Besturen Convent 

van voorjaar 2017 zal een besluit 

genomen worden.  
 

Verder kondigde voorzitter Aline 

Barnhoorn aan dat zij dit najaar -2017- 

haar termijn voltooit en zal aftreden. 

Er zal een nieuwe voorzitter gevonden 

moeten worden.  
 

Het komende Besturen Convent is op 

zaterdag 1 april 2017. 

Henk Berflo, 

Voorzitter afd. Breda. 
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emocratie 

Tijdens het besturenconvent hebben 

we gestemd voor het op de huidige 

voet voortzetten van de landelijke ICF. 

Dat was een democratisch besluit, na 

een lange discussieronde, die 

ongeveer 2 jaar duurde. Dit soort 

processen behoort bij democratie. We 

zijn vrij in het nemen van onze 

beslissingen, besteden voldoende tijd 

aan het inventariseren van feiten en 

standpunten en tenslotte 

voeren we na het tellen van 

de stemmen het meerder-

heidsbesluit eendrachtig uit. 

En we vertrouwen elkaar 

daarin. Dat vinden wij 

gewoon en netjes. En zo hoort 

het ook, vind ik.  

Hoewel ik in ICF kringen nog 

piepjong ben, bekruipt me de 

laatste tijd weleens de 

gedachte dat ik oud begin te 

worden, omdat ik deze vorm 

van democratisch denken en 

doen normaal vind. De 

democratie is niet meer wat 

ze geweest is. En ik betrap me 

erop dat ik soms terugverlang 

naar vroeger. 

 Vanuit de VS bereiken ons 

regelmatig verhalen over de 

meest onwaarschijnlijke en zorgelijke 

scenario’s, als het gaat om de 

democratie. En ook in Nederland 

speelt zich van alles af. De media 

ronken van de ‘nieuwsfeiten’ over wie 

er wel en niet mag of wil meedoen aan 

een t.v. debat en over de vraag of de 

coalitiebesprekingen plaatsvinden 

vóór of na de verkiezingen, of welke 

partijen en personen de eigen plannen 

wel en niet laten doorrekenen… en of 

we niet eigenlijk bezig zijn met 

premiersverkiezingen in plaats van de 

verkiezing van onze volksvertegen-

woordiging.  

Het allerergste vond ik de trekking 

voor de lijsttrekkersdebatten: wie 

speelt tegen wie? Dat was toch 

gewoon plagiaat, afgekeken van de 

FIFA?! Compleet met balletjes en 

mannen in pakken die met ingehouden 

adem toekijken.  

De FIFA! Echt waar. U weet wel, die 

erkend corrupte organisatie, waar de 

mannen in pakken elkaar de bal 

toespelen, een wereld waarin 

matchfixing en zelfverrijking tot de 

gewoonste zaken van de wereld 

worden beschouwd. Die organisatie 

staat dus nu blijkbaar model voor hoe 

wij ons door onze politici moeten laten 

informeren over hun plannen en 

standpunten. 

  

Politiek en democratie als enter-

tainment. Geen brood maar spelen. 

Niet de feitelijke problemen die om 

een oplossing vragen staan centraal, 

maar wie er tegen wie speelt en wie de 

verliezer c.q. winnaar is van de 

debaterswedstrijd. Brrr.  

Ik bekijk het allemaal met verwon-

dering en vraag me dus af of ik oud 

begin te worden. 

Is het vreemd, dat in een dergelijk 

klimaat wereldwijd alleenheersers 

opstaan, die ons proberen te regeren 

via de media en zichtbaar genieten van 

hun macht? 

Geef mij de ICF maar. Die club van de 

langzame processen en weloverwogen 

besluiten.  

Mensen, laten we niet strategisch gaan 

stemmen, maar met ons hart. Laten 

we stemmen op iemand met wie we 

onze idealen delen en hen dan ook de 

taak toevertrouwen, die we op hun 

schouders leggen, gecontroleerd door 

onafhankelijke media. 

In zo’n democratie hoop ik zeer oud te 

mogen worden! 

 

Aline Barnhoorn,  

voorzitter ICF Nederland 
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In	memoriam	

Louis Pirenne 

Op 12 april 2014 overleed in de 

gezegende leeftijd van 89 jaar ons 

medelid Louis Pirenne. 

Hij was een markant Bosschenaar en 

een actief ICF-lid. 

Als historicus had hij voor Brabant een 

belangrijke betekenis. Van geboorte 

Tilburger, maar met Belgische wortels 

waarop hij trots was, werd hij na zijn 

studie geschiedenis en zijn promotie 

archivaris van ’s-Hertogenbosch en 

vervolgens jarenlang rijksarchivaris 

van de provincie Noord-Brabant. Op 

zijn vakgebied heeft hij veel publicaties 

het licht doen schijnen. 

Hij was een erudiet man, niet alleen op 

historisch terrein, maar ook op 

theologisch en filosofisch vlak. 

Louis was ridder van de Orde van het 

H. Graf en heel trots was hij op de 

Zilveren Anjer die uit handen van 

koningin Beatrix mocht ontvangen als 

beloning voor zijn uitmuntende 

historische werk. 

Op de bijeenkomsten van ICF  

’s-Hertogenbosch was hij meestal 

present en altijd bereid om een 

inleiding te verzorgen. Wanneer een 

nieuw jaarthema werd aangesneden 

was Louis degene die meestal het spits 

afbeet met een goed doorwrocht 

persoonlijk verhaal. 

Hoewel klein van stuk kon je hem niet 

over het hoofd zien. Hij was een gul 

gastheer en kon gemakkelijk contacten 

leggen. Maar hij ging ook graag zijn 

eigen gang en liet zich niet gemakkelijk 

door conventies overheersen. Tot laat 

in het najaar fietste hij in korte broek 

door stad en omgeving. 

Louis was God dankbaar voor het 

mooie leven dat hij geleefd heeft, 

hoewel hij het overlijden van zijn 

vrouw Annie moeilijk kon verwerken. 

 

ICF ’s-Hertogenbosch denkt in 

dankbaarheid terug op de mooie jaren 

dat Louis zich ingezet heeft voor Kerk 

en samenleving en een verbindende 

schakel was in de oecumenische 

gedachte. 

Maarten van de Oord, 

Voorzitter afd. ‘s-Hertogenbosch 
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