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ieringen 

 Oecumenische ontmoeting in  

 Bergen op Zoom 
 

Ik het kader van 500 jaar Reformatie 

vond in de Ontmoetingskerk van 

Bergen op Zoom op vrijdag 1 

september 2017 tijdens een 

oecumenische viering de overdracht 

van het ‘estafettestokje’ - als een 

lopend vuur - vanuit Zeeland naar 

West-Brabant plaats.  

Voor het herdenkingsjaar 500 Jaar 

Reformatie in 2017 heeft de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 

een estafette door alle Nederlandse 

provincies georganiseerd. Van 31 

oktober 2016 tot 31 oktober 2017 

reizen Luthers 95 stellingen 

symbolisch door het land en elke 

provincie voegt daar een eigen 

stelling aan toe. Aan Brabant en 

Noord-Limburg is het thema Rome en 

de Reformatie toebedeeld. Om de 

beurt dragen in vier weken tijd 

achtereenvolgens Bergen op Zoom, 

Oosterhout, ’s-Hertogenbosch en 

Gennep het estafettestokje aan 

elkaar over.  

 

Vrijdagmiddag om 17.00 uur stonden 

thee en koffie met kleurrijke petit 

fours klaar, versierd met een goed 

verteerbaar embleempje: 500 jaar. De 

protestantse gemeente van de 

Ontmoetingskerk liet zich van haar 

Bourgondische kant zien. Na de 

kennismaking vond om 18.00 uur een 

liturgieviering, een vespers, plaats. De 

dienst kreeg het thema Van Conflict naar 

Gemeenschap. Mgr. Dr. Hans van den 

Hende, bisschop van Rotterdam en 

bisschop referent voor Oecumene en de 

Oosterse Kerken ging samen met prof. Dr. 

Martin Hein, bisschop Evangelisch bisdom 

Kurhessen-Waldeck voor in de dienst. Het 

Duitse protestantse bisdom Kurhessen 

Waldeck is partner van de protestantse 

provincie Noord-Brabant – Limburg. 

Een gelegenheids-cantorij onder de 

bezielende begeleiding van mw. Annemiek 

Vogels was samengesteld uit leden van 

Rejoice en de Martinus Cantorij. Aan het 

eind van de sfeervolle dienst werd het 

estafettestokje overgedragen, waarbij 

tijdens het ontsteken van kaarsen 

symbolisch het licht van Zeeland naar 

Brabant werd overgedragen. 

  

De Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom is 

een fraai voorbeeld van typisch 

protestantse architectuur uit het 

begin van de 20ste eeuw. De 

architect ir. B.T Boeyinga uit 

Amsterdam baseerde bij de bouw 

zijn ideeën over de inrichting van 

het gebouw als predikantszoon op 

de theorieën van de bekende 

theoloog dr. Abraham Kuijper. In 

deze stijlvolle omgeving werd 

iedereen gastvrij onthaald op een 

buffet dat zich goed liet smaken. 

Vanwege het grote aantal 

bezoekers dat aan de uitnodiging 

gehoor had gegeven, werden de 

drie tafelredes – in de traditie van 

Maarten Luthers “Tischrede” – in de 

kerkruimte gehouden. Als leidraad 

daarbij diende het document “Van 

Conflict naar Gemeenschap”, dat 

voor dit reformatiejaar geschreven 

is. 

In zijn voordracht gaf dr. Frank 

Petter, burgemeester van de stad 

en theoloog, aan Bergen op Zoom 

als ‘vestingstad’ en ‘burcht’ een 

nieuwe betekenis. Naast de 

mogelijkheid om de vijand buiten 

de deur te houden, staat een burcht 

ook ‘borg’ voor de veiligheid van de 

bewoners van de vesting. Hij pleitte 

voor het borg staan voor eigen burgers 

met uiteenlopende overtuigingen en borg 

staan voor de kwetsbare vluchtelingen uit 

het buitenland met verschillende 

denominaties als ijkpunt voor inclusieve 

betrokkenheid op elkaar.  
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Bisschop Martin Hein riep in zijn rede, die 

als een hand-out in de Nederlandse taal 

rondgedeeld werd, op tot een herziening 

van vastgeroeste meningsverschillen over 

Luther en de reformatie. De nadruk op de 

eigen keuze van het individu voor God en 

daarmee voor het geweten als ethische 

instantie is een niet te verliezen stap 

voorwaarts van de reformatie, aldus de 

bisschop. 

Bisschop Van den Hende betoogde dat 

eerder de dialoog dan de discussie het 

medium is om vruchtbaar met elkaar in 

contact te blijven. De voorwaarde voor een 

zindelijk gesprek en gezonde commu-

nicatie is de dialoog, benadrukte hij, 

waarbij onderling een perspectiefwisseling 

dient plaats te vinden. Men dient zich in te 

leven in het standpunt van de ander in 

plaats van het ventileren van eigen 

opvattingen. 

 

De ontmoeting werd tijdens een gezellige 

nazit afgerond met een kop koffie of thee 

die aangekleed was met zelfgebakken 

Bergse koek. Daarna ging een ieder 

uitgerust met nieuwe perspectieven of 

verrijkt met vernieuwde inzichten zijns 

weegs.  

 

Redactie Henny Hoedemaker,  

afdeling Breda 

 

http://www.oecumene.nl/documentatie/

500-jaar-reformatie/1391-oecumenische-

ontmoeting-in-bergen-op-zoom. 

 

    

 

 

 Oecumenische ontmoeting in  

 ’s-Hertogenbosch 
 

De Illustere Lieve Vrouwe Broederschap 

van ’s-Hertogenbosch, dat dateert uit 

1318, werd in de 14e eeuw opgericht ter 

ere van de beroemde (illustere) Zoete 

Moeder Maria vanwege de opkomende 

Maria verering in de stad. De 

broederschap “draagt zorg voor haar 

eeuwenoude materiële en immateriële 

cultureel erfgoed, bevordert de onderlinge 

christelijke saamhorigheid en de 

broederlijke band, en houdt daarbij steeds 

oog voor de ontwikkelingen en problemen 

in de moderne tijd.” 

Met de val van ’s-Hertogenbosch tijdens 

de 80-jarige oorlog in 1629 veranderde het 

karakter van het genootschap. Door het 

inwilligen van het verzoek van de 

protestantse gouverneur van de stad om 

toegelaten te worden tot het gezelschap 

werd de Broederschap oecumenisch. Het 

gezelschap telt sindsdien 18 katholieke en 

exact evenveel protestantse leden. 

Daarmee is de Broederschap het oudste 

oecumenisch gezelschap van de stad, van 

Nederland en wellicht van Europa.  

De leden komen sinds 1484 bijeen in het 

Zwanenbroedershuis aan de 

Hinthamerstraat in Den Bosch. Het is dus 

historisch een passende plek waar nu op 

16 september de oecumenische 

ontmoeting plaats vindt in het kader van 

500 jaar reformatie. Hierbij was ook ICF 

uitgenodigd.  

 

’s-Hertogenbosch was na Bergen op Zoom 

en Oosterhout de derde stad in Noord-

Brabant in de estafette die de Protestantse 

Kerk in Nederland georganiseerd heeft 

voor het herdenkingsjaar 500 jaar 

Reformatie. Hierbij worden, symbolisch in 

de vorm van een kaars, de 95 stellingen 

van Luther, als een lopend vuur, 

doorgegeven aan alle provincies van 

Nederland. Het thema bij de doortocht 

door Noord-Brabant is Rome en de 

Reformatie. De stelling daarbij is ‘scheiden 

doet leiden, delen doet helen’. Na de 

bijeenkomst op 24 september in Gennep 

wordt het estafettestokje doorgegeven 

aan Utrecht.  

Als sprekers voor deze middag zijn prof. Dr. 

Markus Matthias en mgr. Dr. Gerard de 

Korte in het Zwanenbroedershuis 

uitgenodigd.  

In zijn toespraak gaat Dr. Markus Matthias, 

hoogleraar Lutherana aan de protestantse 

theologische universiteit locatie 

Amsterdam, in op hoe Luther destijds als 

een erkend gevestigd wetenschapper in de 

theologie diepgaand de Bijbel bestudeerde 

en tegelijk als vrome monnik een 

onberispelijk religieus deugdzaam leven 

leidde. Zijn gewetensvraag ‘komt de letter 

van de Heilige Schrift overeen met hetgeen 

ZWANENBROEDERSHUIS 
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ik ervaar?’ was voor Luther een invalshoek 

om zijn kerk op haar verantwoordelijkheid 

te bevragen. De middeleeuwse kerk nam 

in die tijd de plaats in van de huidige 

overheid. De kerk hielp echter de mensen 

aan een moraal waarin de kerk zich 

vereenzelfde met God. Zij verbond in haar 

gezagsuitoefening de burgerlijk morele 

gedragscode met een uitzicht op de 

religieus ethische moraal van straf en 

beloning. Het eerste gebod om God met 

heel je hart en kracht lief te hebben en de 

ander als jezelf was feitelijk ook een lastige 

opdracht om af te zien van jezelf. 

Rechtvaardiging van Godswege die 

overgave vereist, leidt tot een vorm van 

zelfverlies. Hierbij komt vrijheid tot keuze 

voor het goede, als vrucht van eigen 

gewetensvorming, onder druk te staan 

redeneert Luther. Luthers kritiek op de 

toenmalige kerk was niet mals; zij 

tuchtigde mensen in naam van God, gaf 

teveel voorschriften en ontnam daarmee 

mensen zelf de vrijheid om te kiezen. Zijn 

denkbeelden stemden overeen met het 

opkomend humanisme, zoals Erasmus van 

Rotterdam en in Engeland Thomas More 

dat in die tijd huldigden. Maar Luther was 

als monnik in tegenstelling tot zijn 

beroemde tijdgenoten geen scepticus ten 

aanzien van de werking van de Heilige 

Geest; “uit mijn geloof in Christus die mijn 

identiteit mede bepaalt, mij overstijgt en 

verandert ontvang ik mijn bijstand tot 

morele vrijheid.” Voor zijn overtuiging dat 

de kerk de mens moreel diende te 

bevrijden werd hij door diezelfde kerk in 

Rome ter verantwoording geroepen, 

waarbij Luther zich verdedigde met de 

onsterfelijke woorden:  

“Hier stehe ich, und kann nicht anders. 

Gott helfe mir! Amen” 

 

Bisschop Gerard de Korte gaat in zijn lezing 

in op de huidige stand van zaken rond 

Rome en de Reformatie. Hij geeft een 

kosten-baten analyse bij wat de 

kerkhervorming opgeleverd heeft.  

Waar de kerk wereldwijd stabiele groei 

laat zien is de christelijke gemeenschap in 

Nederland kwetsbaar geworden. In 

kwantitatief opzicht is er sprake van krimp 

en kwalitatief gezien is de religieuze 

onzekerheid tot in het hart van parochies 

en kerkelijke gemeenten doorgedrongen. 

Hij constateert een onvermogen om over 

geloof te spreken. 

Er is sprake van een enorm cultuurverschil 

tussen 1500 en het tijdsgewricht waarin 

wij nu leven. Sinds de verlichting en de 

invloed van Marx, Nietzsche, Darwin en 

Freud, die als meesters van het 

wantrouwen het rationeel, autonome 

mensbeeld kantelden, hebben we te 

maken gekregen met de projectietheorie: 

hebben wij God zelf geschapen? De 

monseigneur wijst daarnaast hoopvol op 

het recente document naar aanleiding van 

de bisschoppensynode van 2012: De 

vreugde van het evangelie. Hierbij gaat het 

om de verkondiging van de boodschap van 

vreugde en vrijheid: de rechtvaardiging 

van de goddeloze mens, zoals die in de 

parabel van Verloren Zoon verteld wordt.  

Wat betreft de oecumene laat de bittere 

strijd tussen katholieken en protestanten 

in Ierland zien dat er nog veel niet 

gerealiseerd is. De raad van kerken is van 

recente datum, van 1968. Nog maar sinds 

kort noemen we elkaar broeders en 

zusters in plaats van ketters en papen. We 

realiseren ons steeds beter dat de 

overeenkomsten groter zijn dan de 

verschillen. De zuilen van overeenkomst in 

het christendom zijn: de Heilige Schrift, 

Gods’ incarnatie in Christus en de 

Goddelijke Drievuldigheid. Nieuwe 

uitdagingen voor verzoening zijn de 

dialoog over het belang van eenheid in 

verscheidenheid, het verschil in visie op 

ambt en leiding, de verhouding tussen het 

woord en sacrament en de viering van de 

gezamenlijke maaltijd.  

Ook de betekenis van de vrouw in de 

oecumene is een (heikel) punt. In de 

Rooms Katholiek traditie is het lastig Maria 

los te zien van Christus. Dit hangt samen 

met de aandacht voor de materialiteit in 

de kerk: Mater Dei als moeder van God. 

Krijgt de verering voor Maria in de R.K. kerk 

teveel aandacht? In gereformeerde kring is 

dit een heet hangijzer. Op sub niveau 

wordt het onderscheid geaccentueerd 

door het verschil van aanspreken van God, 

zoals de Here en Onze Lieve Heer en de 

nestgeur verschillen in de kerken, die tot 

uitdrukking komen in het aantal decibellen 

dat het orgel ten gehore brengt. 

De monseigneur eindigt zijn toespraak met 

de aansporing om ‘naar buiten te treden.’ 

De oecumene is gediend met de liefde en 

vreugde van Christus in beeld te brengen. 

Bij oecumene in het diaconaat is nog veel 

te winnen: dienstbaar zijn aan en in de 

samenleving. 

Na een kleine pauze reageren de geestelijk 

verzorgers van de Zwanenbroeders, pastor 

Paul van de Ven en ds. Henk Leegte, als 

eerste op de lezingen van hun voorgangers 

met ervaringsverhalen uit de praktijk. 

Waarbij Paul van Ven opmerkt dat 

protestanten soms aan de katholieken 

teruggeven wat zij verloren hebben. Twee 

geloven op één kussen, daar is kennelijk de 

1 INTERIEUR 

DE 95 STELLINGEN VAN MAARTEN LUTHER 
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Heilige Geest aan het klussen, grapte de 

pastor heel toepasselijk. Henk Leegte 

signaleert dat mensen die van de kerk zijn 

totaal geen idee hebben waar ze het 

binnen de kerk over hebben, waarmee de 

kloof tussen kerkgangers en 

randkerkelijken en niet-kerkelijken onder 

de aandacht gebracht wordt. Zijn het niet 

juist de dominees en de pastors/priesters 

die de ‘rand’ zijn geworden? En is ‘het volk’ 

niet de rest van de hoed die kerken draagt? 

Uitvergroten van de verschillen wordt 

gerelativeerd met de constatering dat de 

oecumene historisch gezien ouder is dan 

de reformatie. We kunnen van elkaar 

leren. Ten slotte komt er een echte 

discussie opgang over een uitzicht op 

consensus; moet elke partij daarbij zijn 

eigen identiteit opgeven? Luther legt Gods 

rechtvaardiging en liefde in handen van de 

mens. Daarmee draagt ieder persoonlijk 

verantwoordelijkheid voor de vrede in de 

wereld. Met de boodschap dat we ons 

onder het credo Hier sta ik, ik kan niet 

anders … mogen inzetten waar we voor 

staan, wordt de bijeenkomst afgesloten. 

Na de uitvoering van de Reformations-

kantate nr. 80 “Ein feste Burg ist unser 

Gott” door het Bach Collegium  

’s-Hertogenbosch en solisten van het 

Internationaal Vocalistenconcours ging 

ieder zijns weegs. 

Redactie Henny Hoedemaker,  

afdeling Breda 

 

et ga u goed. 

Soms bekruipt me weleens het gevoel dat 

het Christendom in Europa is uitgeteld. 

Maar dat is niet het geval. Inez van Oord, 

de redacteur van het bekende blad 

Happinez schreef samen met haar broer, 

de predikant Jos van Oord, een boek: 

Rebibling. Het komt in november uit, 

begreep ik. Dat zegt mij dat het christelijk 

geloof misschien weer een beetje in de 

mode komt. En laten we vooral niet 

vergeten dat er veel nieuwe Nederlanders 

zijn die hele andere vormen van christelijk 

geloof binnen onze horizon kunnen 

brengen. Europa heeft een lange 

christelijke traditie, maar de bakermat van 

het christelijk geloof is niet Europees. Wat 

zou dat voor de ICF kunnen betekenen?  

Het besturenconvent wordt een beetje 

kleiner, want de afdeling Zeeland heeft 

besloten om zichzelf op te heffen omdat 

het ledental onder de acht zakte. En 

Utrecht besloot na de discussie ‘waartoe 

zijn wij op aarde’ om uit het landelijk 

verband te stappen en een eigen koers te 

gaan varen. De hoge leeftijd van de 

oudgedienden maakt dat deelname aan 

landelijke activiteiten bezwaarlijk wordt. 

En de nieuwe leden komen graag naar de 

maandelijkse lunch, maar voelen geen 

band met de landelijke organisatie.  

Persoonlijk heb ik op de landelijke 

conferenties en in het besturenconvent 

boeiende mensen ontmoet, voor wie ik 

veel respect heb. Maar ik hoor ook bij 

Utrecht, dus dat bracht mij wel eens in 

een vervelende spagaat. 

Het is hoe dan ook zinvol om te investeren 

in vriendschappelijke contacten en 

inhoudelijke verdieping. De wereld heeft 

daar een grote behoefte aan. Dat zien we 

dagelijks om ons heen.  

Vriendschappelijke contacten over 

grenzen van levensbeschouwing en religie 

heen, dat is waar deze tijd mijns inziens om 

vraagt. Meer dan de oecumene tussen 

rooms-katholiek en protestant wordt van 

ons een open houding gevraagd ten 

opzichte van niet –westerse vormen van 

christelijk geloof en van moslims. Daarmee 

dienen we de wereldvrede. 

 

Dit najaar zal ik in het 

besturenconvent de voor-

zittershamer neerleggen.  

Henk Berflo neemt hem 

over. Voor mij zelf kijk ik 

terug op een leerzame 

periode. Hartelijk dank 

voor alle goede ontmoe-

tingen, gesprekken en 

mooie momenten. Ik 

wens iedereen vanaf deze 

plaats al het goede!  

 

Aline Barnhoorn,  

voorz. ICF Nederland. 

  
 

ALINE BARNHOORN 

ONS GOUDEN KOPPEL 
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e waag van het ware geloof 

 

Het thema 500 jaar reformatie is dit jaar 

gekoppeld aan de Open 

Monumentendagen. In het Noord-

Brabants museum gaven gidsen op 9 

september een rondleiding langs 

voorwerpen die met de Reformatie te 

maken hebben. In dit museum hangt een 

doek dat rond 1600 door een anonieme 

schilder geschilderd is als een allegorische 

voorstelling van de strijd tussen 

katholieken en hervormingsgezinden. De 

katholieken met de paus en kardinalen, 

fraai gekleed in kleurrijke gewaden, staan 

aan de kant van de weegschaal waar 

allerlei katholieke voorwerpen in de schaal 

liggen. Aan de andere kant staan onder 

meer Luther en Calvijn, gekleed in sober 

zwart. De Bijbel legt met het goddelijk 

Woord het meeste gewicht in de schaal. 

De balans slaat dus door ten gunste van de 

hervormingsgezinden. 

 

Op het moment dat ik bij het schilderstuk 

aankom tref ik een dame die 

gespecialiseerd in visuele waarneming. Dat 

is dus een vak apart, want soms ontgaan je 

zaken. Omdat je vaak alleen ziet wat je wilt 

zien, kan het oog de kijker misleiden. Dat 

was nu bij mij duidelijk het geval. Op het 

doek probeert een monnik, te herkennen 

aan zijn tonsuur, de balans naar de 

‘Roomsche’ kant toe te trekken. 

Aanvankelijk keek ik duidelijk door een 

katholieke bril, want het viel me niet op 

dat de katholieken in de voorstelling vals 

speelden. De schilder is iemand die aan de 

kant van de hervormingsgezinden staat,  

 

 

 

legt de mevrouw uit die mijn blikveld 

corrigeerde. Boven in het stuk lijkt de Hand 

van God de weegschaal vast te houden, 

alsof Hij wil zeggen: het is aan de mensen 

om een keus te maken.  

 

Die Hand van God ontging mij in eerste 

instantie ook. 

Het museumbezoek was voor mij 

uiteindelijk een leermoment; meekijken 

door de ogen van iemand anders verruimt 

je blikveld. Dat lijkt me een goede 

gedachten bij het vieren van 500 jaar 

Reformatie. 

Henny Hoedemaker 

 

    

 

 

 

p weg naar het ‘hongerjaar’ 1566 

Een Duitse revolutionair-socialist over de 

Reformatie en de Beeldenstorm 

Vlak voor Kerstmis 1557 wordt er in de 

Sint-Jan ingebroken. Daar is immers zilver 

en mogelijk goud te halen, veel en veel 

meer dan in een gewoon huis. De buit: vier 

cibories, drie olievaatjes en een zilveren 

kruis. De straf: de daders worden opgepakt 

en opgehangen aan de galg.  

De daad mag dan weer het werk van 

enkele onverlaten zijn, dat ze een kerk tot 

doelwit nemen levert ze steun op. In 

sommige Bossche straten, waar de 

‘ketters’ al veel van zich laten horen, 

juichen de bewoners de inbraak toe. 

 

De kerk staat model voor rijkdom en 

overdreven pracht en praal. Wie als 

inbreker of overvaller verzekerd wil zijn 

van een goede buit neemt een kerk als 

doelwit. Het incident sluit aan bij de 

bijzondere kijk van de Duitse historicus, 

journalist, parlementariër, emigrant en 

verzetsman Erich Kuttner (1887-1942) op 

de Reformatie en Beeldenstorm in 1566.  

Hij richt zich op de geschiedenis van het 

‘gewone volk’ in plaats van op belangrijke 

historische persoonlijkheden. De 

Nederlanden worden op weg naar 1566 

geteisterd door misoogsten en 

hongersnoden. Tegenstellingen tussen rijk 

en arm, de harde strijd om het bestaan zijn 

in het gewone leven van de mensen in de 

zestiende eeuw al even belangrijk als 

geloofszaken. Eigenlijk belangrijker, stelt 

Kuttner. De godsdienststrijd is gewoon 

klassenstrijd. Menigmaal geeft hij 

‘Bossche’ voorbeelden.  

Neem het jaar 1525. Karel V legt in de 

zomer van dat jaar de stad ’s-

Hertogenbosch een hogere belasting op. 

De machtige en sterke gilden, alle getooid 

met hun eigen ‘Sint’ of beschermpatroon, 

reageren furieus. 
De stad wemelt van de religieuze enclaves, 

waar mannen en vrouwen hun leven in 

dienst van God stellen maar daardoor ook 

verzekerd zijn van een verzorgd leven. De 

kloosters beschikken over hun eigen 

agrarische bedrijven en oefenen daarnaast 

ook tal van ambachten uit. Daarmee 

komen ze in een concurrentiepositie met 

de ambachtsgilden. 

De kloostergemeenschappen van de 

Zusters van Orthen en de Boogaarden 

werken met ruim 70 weefgetouwen, halen 

een grote productie maar betalen geen 

cent belasting. 

Op 14 april 1533 trekt een jonge 

droogscheerder ergens tussen Vught en 

Herlaer met zijn enthousiaste preek over 

het nieuwe geloof enkele honderden 

bezoekers. De droogscheerder maakt deel 

uit van groeiende schare van opstandige 

geesten, godsdiensthervormers en 

maatschappijverbeteraars, allen echte 

‘protestanten’. Ze prediken een nieuwe 
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vroomheid, gepaard aan soberheid, ze 

roepen ook op tot verzet tegen de 

katholieke kerk. Die staat immers voor 

corruptie, macht, rijkdom, repressie en 

omkoperij.  

 

Kuttner maakt de uitgave van zijn 

manuscript als boek niet meer mee. Kort 

na de afronding van zijn manuscript in 

1942 wordt hij opgepakt door de Gestapo 

en naar Mauthausen gedeporteerd en 

uiteindelijk vermoord.  

Het Hongerjaar 1566 verschijnt uiteindelijk 

na de oorlog in 1949 in een Nederlandse 

vertaling, met een inleiding van de 

befaamde historicus en hoogleraar Jan 

Romein. 

 

Frans van Gaal neemt u mee in een verhaal 

over ‘klassenbewuste’ en ketterse 

‘protestanten’ die al vroeg in de zestiende 

eeuw ook ’s-Hertogenbosch onrustig 

maakten. Hij laat zich daarbij inspireren 

door Kuttners Hongerjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 
 

Roel Zuidema 

Op 19 juni 2017 is Roel Pieter Zuidema, 

oud-voorzitter van ICF-Hilversum, op 77–

jarige leeftijd overleden. 

Roel werd op 24 november 1939 geboren 

in Yogyakarta (Midden-Java, Indonesië), 

waar zijn vader als zendingsarts werkzaam 

was; hij zou enig kind blijven. In 1942 werd 

hij door de Japanse bezetter samen met 

zijn moeder in een kamp geïnterneerd, 

waar hij op zeer jeugdige leeftijd gebrek 

aan bijna alles - vooral aan voedsel - en het 

Japanse schrikbewind te verduren kreeg. 

De gevolgen hiervan zouden van grote 

invloed op zijn verdere leven blijven. Na de 

Japanse bezetting werd het gezin herenigd 

en bleef het in Indonesië, ondanks de 

Bersiap-tijd (geweld door Indonesische 

jeugdbendes in 1945/begin 1946) en de 

politionele acties. In Apeldoorn volgde 

Roel de middelbare school, waartoe hij bij 

zijn daar wonende grootouders verbleef.  

In 1957 ging hij economie studeren aan de 

Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 

1970 promoveerde op het proefschrift 

“Productie, kapitaal en productiviteit” en 

in 1971 werd benoemd tot lector in de 

Staathuishoudkunde, in het bijzonder in de 

prijstheorie en de theorie van de 

groepswelvaart. Later werd Roel benoemd 

tot hoogleraar in de micro-economie. Roel 

publiceerde veel op deze gebieden van de 

economische wetenschappen. In 2000 

ging Roel met emeritaat met de 

afscheidsrede:  

“Het profijt van Markttransacties”. 

Gedurende zijn werkzame leven, maar 

vooral tijdens zijn emeritaat heeft Roel een 

grote variëteit aan bestuurs- en 

vrijwilligersfuncties vervuld in kerk, 

politiek, onderwijs en maatschappij. Zo 

was hij o.a. voorzitter van de 

Universiteitsraad van de Vrije Universiteit, 

voorzitter van de Classis Hilversum van de 

PKN, voorzitter van het bestuur van de 

Savornin Lohmanschool voor MAVO in 

Hilversum, voorzitter van het CDA 

Hilversum en van 2011 tot 2017 voorzitter 

van ICF-Hilversum.  

 

Bij zijn vele functies en werkzaamheden 

ging het Roel nooit om zichzelf, maar 

steeds om de zaak van en voor anderen en 

bovenal om daarin De Ander te dienen. 

Het bijzondere van zijn voorzitterschap 

van ICF-Hilversum was dat hij daarbij zijn 

eigen positie en mening niet voorop stelde 

maar zich steeds beijverde die van alle 

leden van ICF-Hilversum en van het 

bestuur tot hun recht te laten komen. 

Daartoe bewaakte hij zorgvuldig de juiste 

toepassing van reglementen en 

procedures. In de tijd dat Roel onze 

voorzitter was is ICF-Hilversum tot grote 

bloei gekomen, zowel in kwalitatieve als in 

kwantitatieve zin. ICF-Hilversum is Roel 

veel dank verschuldigd. 

Heel kort na zijn reglementaire aftreden 

als voorzitter van ICF-Hilversum 

openbaarde zich een ernstige ziekte bij 

Roel. Na een operatie moest hij wekenlang 

opP de IC worden behandeld aan de 

complicaties. Toen Roel eindelijk naar huis 

mocht, is hij na enkele dagen thuis 

overleden.  

Wij zijn er dankbaar voor Roel als vriend en 

voorzitter in ons midden te mogen hebben 

gehad. Hij blijft in onze herinnering 

voortleven. 

Henk Fijn van Draat 

 

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 

Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. H. L. L. Hoedemaker 
(Henny) 
hllhoedemaker@gmail.com,  
ook voor overleg 
(tel. 0161-416039) en over een 
eventuele bijdrage. 


