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ationale Conferentie 

2016 Internationale 

Christian Fellowship 

 

Op de zonnige zaterdag van 24 

september vond in s’-Hertogenbosch 

de jaarlijkse Nationale Conferentie van 

2016 plaats. De dag stond in het teken 

van Jheronimus Bosch, die eigenlijk 

Jeroen van Aken bleek te heten. In de 

ondertitel van het programma werd 

het thema van de bijeenkomst 

toegespitst: “Wat kunnen we leren van 

Jeroen Bosch bij onze zoektocht naar 

antwoorden op de morele vragen van 

onze tijd?” 

 
 

Het ging dus over ‘de moraal’. Dat is 

wat anders dan ‘het moreel’. Bij het 

moreel praten we over een geestelijke 

weerbaarheid, moed en werkkracht of 

strijdlust die iemand bezielt of 

ontbeert. Daar ontbrak het op deze 

dag bij het aanwezige ICF-gezelschap 

niet aan. De moraal heeft daarentegen 

betrekking op onze eigen handelingen 

en gedragingen, die binnen een 

bepaalde maatschappelijke context als 

correct of wenselijk worden gezien. 

 

Aan de hand van de schilderijen van de 

meester werd het al snel duidelijk dat 

de maatschappelijke context van 

Jeroen Bosch aan het eind van de 

Middeleeuwen / begin Renaissance 

niet dezelfde was als in onze huidige 

tijd. De manier waarop de 

verschillende menselijke gedragingen 

symbolisch in beeld gebracht zijn door 

de schilder, werd zonder de heldere 

uitleg van kunsthistorica Sophie 

Titulaers, zelfs nauwelijks meer 

herkend. Bij nadere kennismaking met 

de symboliek bleek het te gaan om 

herkenbare ondeugden, zoals 

hebzucht, gierigheid, onmatigheid, 

luiheid, lust en wellust. Kerk en 

maatschappij van de 15e eeuw werden 

door Jeroen Bosch kritisch op de korrel 

genomen. De verhalen in verf waren 

niet zo zeer als lust voor het oog 

bedoeld, maar eerder als een 

vermanende aansporing om een keuze 

te maken tussen goed en kwaad. Een 

zedenles dus. Een uitermate heldere 

zedenles overigens, die binnen de 

toenmalige katholiek christelijke 

context tegelijk verwees naar de 

gevolgen van die keuze: kies je voor 

goed dan ga naar de hemel, kies je voor 

het kwaad dan wordt het voor eeuwig 

branden in de hel. Gezien zijn 

populariteit, wist Jeroen Bosch de 

mensen destijds al te raken. 

Verrassend genoeg is dat ook nu nog 

het geval, maar waarschijnlijk dan wel 

een ander publiek en wellicht om een 

andere reden. Misschien is het in onze 

tijd eerder een kunstminnend publiek 

dat hij trekt, dan een publiek dat zich 

laat stichten door zijn voorstellingen, 

hoe gruwelijk en expliciet die soms ook 

zijn. 

 

Direct daarna werden we ingeleid in de 

geschiedenis van de zedenleer zelf. 

Door Paul van Tongeren, emeritus-

hoogleraar ethiek aan de 

Radbouduniversiteit van Nijmegen, 

werd de moraal kritisch en 
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systematisch bevraagd. In een 

bijzonder boeiend betoog zette hij 

uiteen dat in voorchristelijke tijden het 

onderscheid tussen goed en kwaad 

eigenlijk geen grote gewetenskwesties 

met zich mee bracht. Het kwaad 

tijdens de antieke Griekse cultuur 

kwam voornamelijk tot uitdrukking in 

een fysiek gemis of ziekte en was 

verder een lotsbeschikking; iets wat de 

mens kon overkomen. Met de 

opkomst van het monotheïsme, 

waarbij het pantheïsme van de 

enorme hoeveelheid goden van de 

Olympus plaats moest maken voor één 

God, verandert er inhoudelijk iets. De 

mens zelf, behept met een zelfstandige 

wil, kan willens en wetens ‘nee’ zeggen 

tegen dat wat hem als goed – van God 

- gegeven is. Wat in de Oudgriekse  

traditie nog een ‘vergissing’ of een 

‘misser’ was, wordt nu iets dat mensen 

kwalijk genomen kan worden. Het 

begrip ‘hybris’ uit de klassiek Griekse 

tijd (voor overdreven trots en 

hoogmoed) heet bij kerkleraar 

Augustinus ‘superbia’ en wordt de kern 

van alle kwaad. Superbia is eigendunk, 

hoogmoed die in opstand komt tegen 

God. Een houding die voort komt uit de 

ijdele gedachte, dat de mens 

zelfstandig is, autonoom, dat hij het 

zonder God zou kunnen stellen. ‘Ijl en 

ijdel, zegt Prediker, alles is ijdel …. vrees 

God en onderhoud zijn geboden; daar 

komt voor een mens alles op aan.’ 

Hiermee wordt een zondebesef 

geïntroduceerd dat Jeroen Bosch met 

zijn vaardig penseel breed uitschildert. 

 

Ze kwamen allemaal voorbij, de 

deugden en de ondeugden. Om het 

geheugen wat op te frissen, zet ik ze 

nog even op een rijtje. 

De ondeugden of hoofdzonden in de 

lijst van Gregorius: 

1 ) suberbia: eigendunk, hoogmoed, 

hovaardij, ijdelheid 

2 ) avaritia: hebzucht, gierigheid, de 

ander niets gunnen 

3) luxuria: onkuisheid, lust, wellust, de 

ander misbruiken 

4) invidia: afgunst, jaloezie, nijd, de 

ander iets onthouden 

5) gula: onmatigheid, gulzigheid, 

vraatzucht 

6) ira: woede, toorn, wraak, 

gramschap, agressie en geweld naar de 

ander 

7) acedia: gemakzucht, traagheid, 

luiheid, ledigheid, geen interesse in de 

ander. 

 
Naast de zonden en de ondeugden, 

staan de deugden: 

De vier kardinale – cardo = spil, 

scharnier – deugden, waarbij je jezelf 

‘bewaart’: 

1) prudentia: verstandigheid, voorzich-

tigheid 

2) justitia: rechtvaardigheid 

3) temperatio: gematigdheid, zelfbe-

heersing 

4) fortitudo: moed, sterkte, focus.  

De drie Christelijke of theologale 

deugden – waarbij je jezelf ‘verliest’: 

• geloof, overgave 

• hoop, vertrouwen 

• liefde, naastenliefde 

 
Interessant is de visie van Paul van 

Tongeren dat in een seculiere tijd als 

de onze de zeven hoofdzonden en de 

zeven deugden niet zozeer als elkaars 

tegenpolen gezien worden. Een 

andere markante observatie, die Paul 

van Tongeren maakte, is dat naarmate 

monotheïsme meer mainstream werd 

en daarmee het menselijk geweten 

meer verantwoording te verdragen 

kreeg, er bij het allengs meer 

verdwijnen van elke religie-optiek het 

besef van de eigen verantwoorde-

lijkheid nog zwaarder op de mensheid 

is gaan drukken, zoals dat momenteel 

het geval is voor natuur en milieu. 

Na een informatieve rondleiding door 

het Jheronimus Bosch Art Centrum in 

de naast gelegen voormalige Sint-

Jacobskerk was er tijd uitgetrokken 

voor een interactieve samenkomst 

waarin wij als ICF-leden uitgedaagd 

werden om onze eigen conclusies te 

trekken uit hetgeen we tijdens de 

voordrachten gezien en gehoord 

hadden. Hierbij waren de zeven 

deugden en ondeugden in de vorm van 

prikkelende stellingen op posters 

tegen de wand aangeplakt. (De over-
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eenkomst met de actie van Luther op 

de poort van de slotkerk in Wittenburg 

op 31 oktober 1517 moet op louter 

toeval berusten). In de uiteenlopende 

reacties gaven veel deelnemers blijk 

van een genuanceerde kijk op deugden 

en ondeugden. 

Zoals de spreker van de ochtend al 

opmerkte had vooral de situatie 

waarin een bepaalde handeling of 

gedrag plaatsvindt invloed op de be- of 

veroordeling ervan. De gedachte dat er 

vandaag de dag een absoluut 

onderscheid en oordeel over goed of 

kwaad gegeven kan worden, zoals 

Jeroen Bosch schijnt te willen 

benadrukken in zijn schilderijen, lijkt 

plaats gemaakt te hebben voor een 

meer situationele benaderingswijze. 

Tegenwoordig mag iemand die 

hongerig en arm is heus wel een brood 

stelen, volgens de moraal van Tiny 

Muskens, indertijd bisschop van Breda. 

(alleen een bakker die hiervan hoorde, 

had daar bezwaar tegen). Men lijkt dus 

nu, sinds de ‘afschaffing van hemel en 

hel’, in dit opzicht milder dan op het 

eind van de Middeleeuwen. Dit kwam 

ook tot uitdrukking in de bij voorkeur 

gekozen locatie voor het toekennen 

van rode stippen op de 

stellingenposters: in het midden. De 

plek waar de deugd al sinds Aristoteles 

gesitueerd wordt. 

 

Goed en kwaad, onderwerpen van 

filosofische beschouwing, liggen dicht 

bij de theologische bespiegelingen 

over zonden en deugden. De zin en 

betekenis van godsdienst ligt in het 

bevrijden van goedheid in de mens. De 

bijdrage van de filosofie levert een 

belangrijk accentverschil op in de 

analyse van het probleem. Samen 

kunnen zij elkaar bijstaan in de 

opvatting dat hoe erg het kwaad ook is, 

de goedheid veel dieper gaat en de 

mens meer aangaat. 

 

Aan het eind van de middag stappen 

we, op weg naar de prachtige Grote 

Kerk van de Protestantse Gemeente, 

de zon in. Mijn oog valt op een 

liefdesgedicht van een anoniem 

dichter uit de 14e eeuw, geschilderd op 

de muur van een gebouw. 
 

gheQuetst 

ben ic van binnen, 

Doorwont mijn hert so seer 

Van uwer ganscher minnen 

GheQuetst so lanc so meer. 
 

Waer ic mi wend, waer is mi keer, 

Ic en can gherusten dach noch nachte: 

Waer ic mi wend, waer ik mi keer, 

Ghi sijt alleen in mijn ghedachte. 
 

Een bijzondere tekst, dat de minne, de 

liefde, als kwetsend beschrijft. Het 

gedicht ‘bezingt’ het bijna. Hier gaat 

het om liefde als christelijke deugd, 

waarbij je jezelf verliest. De ervaring 

van de dichter is hartenpijn, een 

kwetsuur. Deze liefde van de 14e eeuw 

lijkt die pijn zelfs te zien als een 

verdienste. Zo wordt de liefde, naar 

mijn idee, in een hedonistisch tijd niet 

meer bezongen. Een mooi 

muurgedicht, toepasbaar op het 

thema van de dag. De antwoorden op 

de morele vragen van onze tijd zijn 

‘gewoon’ buiten op straat te vinden. 

 

Voordat we op de trappen van de 

Grote Kerk elkaar een weerzien 

toewensen, genieten we – ook een 

deugd toch? - van een fraaie en druk 

bezochte uitvoering van de 

Bachcantate nr. 117 onder leiding van 

Jeroen Felix. 

 
Namens ICF-Breda hartelijk dank voor 

de uitstekend georganiseerde 

conferentie.  

 

Henny Hoedemaker, afd. Breda. 

 

 

 

JEROEN BOSCH (1450-1516) 

EN HET KWAAD 
(lezing door Paul van Tongeren) 

 

  
 

Inleiding:  

Over de geschiedenis in die tijd kunnen 

anderen beter vertellen en over de 

schilderijen van Bosch, idem dito. 

� eind 15de eeuw: economische 

malaise en oorlogen; begin 16de 

eeuw opleving en groeiende 

welvaart 

� Sowieso was de wereld natuurlijk 

voller van gevaren dan in onze tijd; 

zie achtergrond Christoffel-

schilderij. 

Maar ik kan wel iets zeggen over de 

geschiedenis van het denken over het 

kwaad, een paar onderscheidingen 

aanbrengen tussen verschillende 
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soorten van kwaad, en laten zien hoe 

Bosch’ verbeelding daar wel of niet bij 

aansluit. Of misschien: alleen de 

onderscheidingen aanreiken als 

kijkwijzer voor als u vanmiddag gaat 

kijken. 

 
Natuurlijk komen ook de ondeugden of 

de 7 hoofdzonden, maar eerst een 

paar andere dingen. Kwaad is niet 

alleen het kwaad van de zonde, 

hoewel… 

Vier thema’s worden kort besproken. 

 

Het kwaad is onbegrijpelijk. 

a. alles begint met een groot probleem 

i.v.m. enig denken over het kwaad: 

kwaad is dat wat er niet moet zijn: 

‘hoe kun je zo iets doen?’, ‘de 

waanzin van de oorlog’ ‘waarom 

moest mij dit overkomen?’ in de 

ervaring van het kwaad zit de 

ervaring van willekeur of 

irrationaliteit. Het lijkt niet te 

begrijpen of eigenlijk beter: niet te 

rechtvaardigen. Het dwingt ons te 

vragen: hoe kan dat? we moeten er 

wel over nadenken. 

b. maar denken probeert te begrijpen 

en te verklaren en legt dus uit 

waarom iets is wat het is en waarom 

het er is. Maar als je kunt begrijpen 

waarom iets er is, heb je het dus in 

zekere zin gerechtvaardigd, want 

verklaard. Kortom: wie het kwaad 

begrijpt, is het kwijt als kwaad, en wie 

het kwaad als kwaad probeert te 

blijven zien, kan het niet begrijpen. 

Kwaad is skandalon van de filosofie.  

c. Anecdotische illustratie daarvan: 

HWPh vergat böse en moest dat goed 

maken via malum. 

d. Een manier om de onbegrijpelijkheid 

recht te doen en het toch te vatten is 

wat we zien bij JB: het kwaad wordt 

gepersonifieerd in monsters 

 

Fysisch en moreel kwaad 

a. Over wat voor een kwaad gaan JB’s 

schilderijen over het kwaad? wezenlijk 

onderscheid van meet af aan: fysisch 

kwaad - moreel kwaad.  

-waarin ze bestaan 

� fysisch: overstromingen, 

aardbevingen, mankepoten, 

blindheid, etc.  

� dat wordt ook metafysisch kwaad: 

de werkelijkheid zit zo in elkaar dat 

dat soort kwaad nu eenmaal bestaat 

� moreel kwaad: door mensen 

intentioneel gedaan 

-voor ons wordt het fysisch kwaad 

steeds kleiner: ook dat wat we ‘laten 

gebeuren’ wordt - daardoor - moreel! 

b. dat was anders voor de 15de eeuwer; 

dat is een probleem: want het fysisch 

kwaad is in zekere zin problematischer 

dan het morele kwaad! 

 
Moreel kwaad was te begrijpen: eigen 

schuld (malum culpae); de menselijke 

vrijheid maakt kwaad mogelijk en 

maakt tegelijk mogelijk om het te 

veroordelen. (Hoewel… we zullen zien 

dat dat in andere zin onbegrijpelijk is) 

Maar fysiek kwaad – waar komt dat 

vandaan: hoe kan in een wereld die 

goed in elkaar zit (zowel Griekse 

kosmos-gedachte als latere christelijke 

scheppingsgeloof) ook kwaad 

voorkomen? 

 

c. Antwoord-strategieën:  

kwaad is nodig voor het goed: geen 

licht zonder donker; kwaad voor de 

een is goed voor de ander (Multatuli’s 

dominee); de stoicijnen die de (de 

leeuw om kracht te oefenen, de slang 

om zijn gif en uiteindelijk:) de vlooien 

nodig hebben om te voorkomen dat ze 

te lang slapen; de christenen die 

armoede nodig hebben om 

barmhartigheid mogelijk te maken; 

Leibniz die (vlg. Voltaire) zelfs de 

aardbeving van Lissabon weet op te 

nemen in de best mogelijke wereld. 

privatio: Augustinus en Thomas 

beginnen allebei over de almacht en 

goedheid van God en stellen dan de 

vraag: hoe kan er dan ook kwaad zijn: 

Augustinus: “God is goed en nog veel 

en veel voortreffelijker dan zijn 

schepping, het werk van zijn handen. 

Maar waarvandaan en langs welke 

weg is het kwaad er dan ingekomen, 

binnengeslopen? wat is zijn wortel? 

wat zijn zaad, of is het helemaal niet? 

“Malum est privatio boni”. Vreemd, 

maar: Van Velthoven: zeggen dat het 

kwaad niet-is, is zeggen dat je niet kunt 

zeggen wat het kwaad is, en doet zo 

recht aan de onbegrijpelijkheid ervan. 

Andere christelijke oplossing: malum 

poenae: het fysieke kwaad is straf voor 

het morele kwaad. “The problem of 

evil became a problem of interpreting 

sin”.  
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NB: onze moderne opvatting van het 

kwaad is ten diepste christelijk: 

menselijke verantwoordelijkheid.  

De catalogus is daarin enerzijds zeer 

modern, anderzijds aangepast aan JB’ 

laat middeleeuws christendom. In de 

catalogus wordt wel een beeje veel 

(modern) op de eigen verantwoor-

delijkheid van de mens nadruk gelegd 

(landloper, dood en vrek, hooiwagen-

triptiek); je kunt de voorstellingen ook 

zien als een noodlots-situatie: de mens 

zit steeds tussen hemel en hel. 

JB: Beide zijn te herkennen resp. links 

en rechts op de tuin der lusten (p. 57). 

vooral over het morele kwaad: de 

zeven hoofdzonden, 

Maar ook over malum poenae: de hel 

is duidelijk een straf, maar het lijkt 

alsof de wreedheid van de natuur al 

een voorafspiegeling daarvan is? 

hooiwagen triptiek? 

 

3. Griekse kwaad versus joods-

christelijke kwaad. 

De Grieken over het kwaad 

- vergissing 

- misser 

Jodendom en christendom: 

- willens en wetens het kwade doen 

- zo wordt ook het morele kwaad een 

probleem: unde malum! 

- antwoord door het derde vermogen: 

de wil die zich vooral toont in zijn 

opstandigheid 

JB: zondeval & opstand der engelen op 

laatste oordeel (p. 159), paradijsluik 

van hooiwagentriptiek (cat. 5), beide 

verwijzen naar het kwaad in een 

andere dan Griekse zin. 

 

4 Deugden en zonden 

a. Bosch schildert (vlg. de catalogus) 

opmerkelijk weinig heiligen: de 

deugden waren minder interessant 

dan de ondeugden! En bij de heiligen 

zijn de martelingen (Ontkommer) en 

verleidingen (Antonius) het meest 

aantrekkelijk 

b. de zeven hoofdzonden 

> acedia: luiheid, ledigheidluste-

loosheid, verveling, depressiviteit, 

melancholie en rusteloosheid: 

verdwijnen van de interesse in de 

wereld, en daardoor je zelf tot last 

worden 

> invidia: gericht op de vernietiging of 

beschadiging van de ander die iets 

heeft wat ik niet heb, en die de oorzaak 

is van dat ik het niet heb: de 

destructiviteit naar de ander is 

eigenlijk gerichtheid op het eigen zelf, 

maar op een negatief zelf: het kind dat 

het speelgoed van een ander kind 

kapot maakt, vernietigt het begeerde 

goed vanuit een bekommernis om het 

eigen-zelf-dat-iets-niet-heeft. Inividia 

versterkt altijd het negatieve zelfbeeld 

(ressentiment van de massa jegens de 

elite) 

> avaritia: zozeer gericht zijn op bezit, 

dat je het wilt verzekeren, en dus gaat 

verzamelen en bewaken, en vooral op 

geld gericht bent (waarmee je nieuw 

bezit kunt kopen): getekend door 

bezorgdheid over het eigen zelf als 

bezitter; zozeer dat hij daardoor de 

controle over zichzelf verliest: hij 

wordt in bezit genomen door zijn 

bezitsdrang 

> superbia: ijdelheid, eigendunk, 

arrogantie: om beter te zijn dan de 

ander, maakt men zich in feite 

afhankelijk van de (erkenning door de) 

ander (die men dan weer aan de eigen 

wens onderwerpt), of maakt men dat 

de ander het eigen zelf niet meer kan 

corrigeren 

> ira: alleen een ondeugd als de woede 

om de aantasting van het eigen zelf 

een illusoir zelf betreft; ze wordt echt 

hoofdzonde als ze wrokkig wordt en zo 

naar binnenkeert: het zelf vindt nog 

slechts zelfrespect in het besef van 

door de ander te worden miskend. 

> gula; net als de volgende wel gericht 

op een buitenwereld (voedsel, drank, 

liefdespartner), maar vanuit enkel 

gerichtheid op eigen plezier: voedsel 

en partner worden instrument voor 

het realiseren van het eigen gevoel 

> luxuria 

 
c. wat hebben ze gemeenschappelijk 

(vlg. G. Taylor) en waarom zijn het 

hoofdzonden?  

karaktertrekken – geen handelingen! 

het zijn hoofdzonden omdat  

ze het zelf van de persoon aantasten, 

de kern van zijn handelen; ze doen dat 

door een gerichtheid op dat zelf, die 

daardoor steeds minder gecorrigeerd 

kan worden door de buitenwereld. De 

bruutheid en gewelddadigheid naar 

anderen is secundair, gevolg van de 

gerichtheid op eigen zelf. 

a. Moeten we dan niet ‘van ons zelf 

houden’ (denk aan hedendaagse 

deugden als assertiviteit en 

autonomie)? Ja, maar ware zelfliefde is 

toewijding aan het eigen zelf 

overstijgende waarden, en gerichtheid 

op dat waardoor anderen ons zullen 

waarderen 
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2. ze de kern zijn van allerlei verdere 

zonden; omdat ze zich allerlei vormen 

uitwerken; bijv.:  

a- superbia kan zijn: ijdelheid, 

eigendunk/verwaandheid,  

b- avaritia kan zijn gierigheid, spilzucht, 

hebzucht; en gierigheid kan weer zijn: 

vrekkigheid, zuinigheid, krenterigheid 

c- acedia kan zijn: luiheid, 

ledigheidlusteloosheid, verveling, 

depressiviteit, melancholie en 

rusteloosheid. 

d. Ondeugden horen bij deugden, en 

dus bij de Griekse traditie? Passen de 7 

hoofdzonden bij de 7 deugden?? 

Niet:  

1. hoofdzonden zijn later (net als de 

drie die het 7-tal deugden 

complementeren): beginnen te 

verschijnen vanaf de 4e eeuw en 

worden gecanoniseerd door Gregorius 

I in de 6e eeuw 

2. de Griekse deugden kennen steeds 

twee ondeugden: teveel en teweinig; 

3. tegenover  superbia staat eerder 

nederigheid, tegenover luxuria 

kuisheid, tegenover ira geduld, 

tegenover acedia vlijt; de kardinale 

deugden staan niet ieder tegenover 

een hoofdzonde, maar als geheel 

tegenover het geheel van die zonden! 

Wel:  

1. dat maakt wel een overeenkomst 

duidelijk: deugd gekenmerkt door 

maat, ondeugd door mateloosheid; 

dat geldt vooral voor gula en luxuria 

(die het minst erg zijn!) 

2. eigenlijk staan de vier kardinale 

deugden als geheel tegenover alle 

ondeugden 

3. tegenover de gerichtheid op het zelf 

van de hoofdzonden (zie later) staat 

een gerichtheid op de ander en de 

buitenwereld. 
 

Paul van Tongeren 
 

 

 

 

 

                  

                  e wijze les van de pompoen.  

 

Het is 1 november. Waar ik maar kom, 

struikel ik over de pompoenen. 

Kennelijk een noodzakelijk attribuut 

om Halloween te vieren: Griezelen om 

het griezelen. Psychologisch leren we 

zo op een speelse manier omgaan met 

het verschijnsel dood. Doodshoofden, 

afgehakte ledematen, bloederige 

wonden, dodelijke wapens en zwaar 

verminkte gezichten. Die gruwelijke 

beelden moeten de kinderen van 

vandaag kennelijk op hun netvlies 

gebrand krijgen. Ze moeten ons eraan 

herinneren dat de dood bestaat en op 

ieder van ons loert. De danse macabre, 

waaraan ieder meedoet, koning, 

keizer, admiraal.... Naarmate de 

samenleving ontkerkelijkt, grijpen dit 

soort gebruiken om zich heen. 

Overgewaaid uit de VS, maar met 
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wortels in de christelijke traditie rond 

Allerzielen. En die wortelt weer in de 

heidense tradities van het 

vóórchristelijke Europa. 

Ik doe er maar niet aan mee. 

Pompoenen zijn voor mij gewoon een 

heerlijke herfstgroente, niet meer en 

niet minder. Ik word genoeg met de 

realiteit van de dood geconfronteerd 

om het daarbij te laten. 

Ook in de ICF gebeurt dat. Mensen 

vallen weg uit de kring, ze worden 

gemist en herdacht. Dat hoort erbij, we 

worden samen steeds een stukje 

ouder. Voor sommigen is het niet meer 

mogelijk de bijeenkomsten bij te 

wonen, of naar de Landelijke 

Conferentie te gaan. Het lukt ook bijna 

niet meer om nog mensen te vinden 

die zich willen inzetten voor het 

landelijke bestuur, of voor het maken 

van Mededelingen. Hoe gaan we 

daarmee om?  

Willen we landelijk doorgaan, tot de 

laatste snik? Met Mededelingen, de 

Website, het besturenconvent, de 

landelijke bijeenkomsten, het innen 

van de contributie, het bijhouden en 

maken van het adressenboekje? We 

zijn tenslotte uit op vriendschap en 

contact en dat is veel waard.  

Ik kan me eerlijk gezegd goed 

voorstellen dat je als plaatselijke 

afdeling nog heel lang en gelukkig kunt 

leven zonder een landelijk verband, 

maar omgekeerd is dat een stuk 

moeilijker. Er zijn op dit moment te 

weinig mensen die deze taken willen 

en kunnen behartigen. Er komt veel, 

erg veel, neer op de schouders van één 

persoon. Je moet er niet aan denken 

wat er gebeurt als onze landelijk 

secretaris ergens over uitglijdt.  

Op het komende besturenconvent 

proberen we een antwoord te geven 

op de vraag 'Waartoe zijn wij op 

aarde?' Vanuit het landelijke bestuur 

hebben we deze discussie 

aangezwengeld omdat we regelmatig 

met de realiteit van onze eindigheid 

geconfronteerd worden. 

Sprookjes hebben vaak een diepe 

levensbetekenis. Assepoester danste 

tot diep in de nacht met haar 

droomprins, maar ze moest haar dans 

op tijd weten af te breken, want als de 

klok 12 sloeg, veranderde haar koets 

weer in een pompoen. Hoe laat is het 

nu?  
 

Aline Barnhoorn,  

voorzitter ICF Nederland 

 

 

 

In	memoriam	

Arnold Frans Willem 

Beerkens 1927-2016 
 

Wij herdenken Arnold Beerkens, die op 

4 september is overleden. Zijn 

overlijden kwam toch zo plotseling. 

Arnold kon nog aan veel activiteiten 

deelnemen ondanks zijn leeftijd. Hij 

bleef onze bijeenkomsten tot het 

laatste trouw bezoeken. 
 

Op de rouwkaart staat: Wat God gaf, 

gaf hij door. Wat hij zelf had gaf hij 

weg. 
 

Zo leefde Arnold, het was kenmerkend 

voor hem. Een zeer aimabel mens, die 

altijd betrokken was op mensen en op 

wie je nooit tevergeefs een beroep 

deed. 

Als oudste zoon uit een gezin van 6 

kinderen had hij de verwachting van de 

familie om priester te worden. Door 

het uitbreken van de oorlog moest hij 

zijn studie op het seminarie in Haarlem 

opgeven. Uiteindelijk ging hij naar 

Parijs om economie te studeren, 

waarna hij uiteindelijk naar Amerika 

emigreerde, waar hij met zijn broer 

een zagerij runde. 

In 1962 keerde de familie in Nederland 

terug en vestigde zich in Hoogerheide, 

waar hij zichzelf kwalificeerde als 

ondernemer. 

Zijn veelzijdigheid kwam tot 

uitdrukking in het vele sociale en 

culturele werk wat hij in zijn leven 

heeft gedaan. Het behoud van de 

Nederlandse Taal en Cultuur lag hem 

na aan het hart, wat resulteerde in 

onderscheidingen als officier in de 

Leopoldsorde en in de Orde Leopold II. 

In Hoogerheide was hij binnen de kerk 

zeer actief. Als enthousiast organist 

bespeelde hij jaren lang het orgel in de 

parochiekerk en zat hij in het 

kerkbestuur, was hij bestuurslid van 

Onze Lieve Vrouw ter Duinen, 

betrokken bij de Broeders van 

Huybergen en The Fathers of Mill Hill. 

Voor zijn vele werk werd hij 

onderscheiden in de Orde van Oranje-

Nassau. 

In 2004 verhuisden Arnold en zijn 

vrouw vanuit Hoogerheide naar Breda. 

Zijn lieve vrouw Helen was toen al 

ernstig ziek en had meer verzorging 

nodig, wat met dochter Karen in de 

buurt beter te organiseren was. Arnold 

zelf was nog zeer vitaal en voelde zich 

in de eerste jaren daar als een vogeltje 

in een gouden kooi. Langzamerhand 

wende dat en werd hij ook lid van het 

ICF, waar hij vele mooie jaren 

beleefde. 

Zijn plotselinge dood heeft ons zeer 

verrast en in een mooie Eucharistie-

viering mochten wij op 10 september 

afscheid van hem nemen. 

De afdeling Breda van ICF herdenkt 

hem met grote dankbaarheid. 
 

André Dragt, 

voorzitter afd. Bergen op Zoom 
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In memoriam 

Maria Felix 
 

Op 1 maart 2016 overleed volkomen 

onverwachts op 83 jarige leeftijd Maria 

Felix-Pollen. Maria was van beroep 

sociaal verpleegkundige. Over haar 

ervaringen met zorg voor kwetsbare 

mensen sprak ze met grote 

betrokkenheid. Dat het christelijk 

geloof voor haar een inspiratiebron 

was voor haar werk en haar visie op 

mensen stak Maria niet onder stoelen 

of banken. Met haar consequente en 

sterke persoonlijkheid nam Maria 

nooit een positie in aan de zijlijn. Als lid 

van de parochiegemeenschap van de 

Sint Jan was zij dan ook actief 

betrokken als lector en als lid van de 

ontvangstgroep. Met haar 

oecumenische instelling en haar 

bezielde professionaliteit als 

verpleegkundige, was Maria Felix een 

zeer gewaardeerd lid van onze ICF-

afdeling. Wij missen haar hartelijke 

aanwezigheid en zinvolle inbreng zeer 

bij onze bijeenkomsten. Met 

dankbaarheid voor haar bijdragen aan 

onze ICF-kring zullen wij Maria Felix-

Pollen in onze herinnering bewaren. 
 

Marieke van Tilburg,  

secretaris afdeling ’s-Hertogenbosch 
 

 

 

In memoriam 

Gerard Groenewegen 
 

Op 16 september 2016 is Gerard 

Groenewegen op 87 jarige leeftijd 

overleden. Tijdens zijn arbeidzame 

leven was hij directeur van Energie 

Nederland. Hij werd koninklijk 

onderscheiden tot Officier in de orde 

van Oranje Nassau. 

Gerard is lid van ICF Apeldoorn 

geworden in 1998. Hij heeft met ons 

kennis gemaakt bij de Landelijke 

Conferentie in Apeldoorn, die als 

thema had “Schepping en Bijbel”. Niet 

lang daarna is hij lid geworden. 

Ik kan over Gerard vertellen zoals ik 

hem de afgelopen 16 jaar heb 

meegemaakt en niemand van de ICF 

afdeling Apeldoorn heeft me 

tegengesproken. 

Gerard was een aimabel en erudiet 

mens. Zo nam hij een nieuw lid bij de 

hand om samen een inleiding te 

verzorgen over de emancipatie van de 

vrouw in kerk en maatschappij. Beiden 

kwamen uit een andere traditie en 

juist dat gaf een breed spectrum aan 

informatie over dat gedeelte van de 

geschiedenis. Hij was een trouw 

bezoeker van de bijeenkomsten, zelfs 

toen hij onder behandeling was voor 

zijn ziekte. Het verdwijnen van zijn 

haardos en het weer aangroeien werd 

door hem laconiek gedragen, althans 

in onze ogen.  

Tijdens de inleidingen bij de 

bijeenkomsten luisterde hij intens en 

gaf bij de discussie, korte en krachtige 

opmerkingen. 

Gerard hield van orde in de ICF 

Afdeling. Als het hem te rumoerig werd 

riep hij met een luide stem: “Silence!” 

Ja, dat deed hij in het Frans, waarom 

weet ik niet, maar het hielp wel. 

 

De ICF afdeling Apeldoorn denkt met 

warme gevoelens aan Gerard Gabriël 

Groenewegen terug. 
 

Miep Giezeman-Hendriks 

voorzitter afdeling Apeldoorn 

 

 

 

 

Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. W. H. J. M. Berflo (Henk) 
h.berflo@hotmail.com, ook 
voor overleg (tel. 0161412998) 
over een eventuele bijdrage. 

Algemeen secretaris van  
ICF Nederland; 
J.N. Feitsma, Cliostraat 28-1  
1077 KH Amsterdam,  
tel. 020-6797033  
e-mail: j.n.feitsma@online.nl 
website: www.icfnederland.nl 


