
1VrijZinnig

Verlanglijstje als metafoor 

niets meer te wensen... 

stichting Kunstwens

Blad van de VVP 
Beweging voor eigentijds geloven 
in samenwerking met V-LINK  

we bestaan honderd jaar en Vieren feest!
honderd jaar subVersief?  
strijd om de heilige zaaK 
wat de Vrijzinnigheid toeKomt

1

Vrijzinnig
jaargaNg 6 Nr 1



3VrijZinnig2 VrijZinnig

 

colofon   redactioneel

eeuwig Vrijzinnig
hier is hij dan! het speciale jubileumnummer van VrijZinnig. extra dik en 
extra veel aandacht voor ons 100-jarige jubileum. want als de vereniging 
iets te vieren heeft, heeft het verenigingsblad dat ook. de artikelen in deze 
uitgave staan dan ook bijna allemaal in het teken van dit eeuwfeest. we 
blikken terug op onze rijke geschiedenis, we kijken naar de huidige stand 
van zaken en kijken vooruit. dat doen onder andere de twee hoogleraren 
van de VVP: rick benjamins en hetty zock. allebei schetsen ze een nieuwe 
toekomst: de samenleving is veranderd en organisaties en verenigingen 
(dus ook de VVP) moeten mee veranderen. dat meent ook carola dahmen, 
één van onze jongste leden: ‘ik vind het belangrijk dat het vrijzinnige 
geluid ruimte blijft houden binnen de kerk, maar dan moet er binnen de 
VVP wel echt vernieuwing plaatsvinden’, zegt zij in een interview. het zijn 
opmerkingen die aan het denken zetten. 

de toekomst is van morgen, wij leven nu. en dus in dit nummer ook 
genoeg aandacht over de huidige stand van zaken. er is veel informatie 
over de verschillende jubileumactiviteiten die de VVP dit jaar organiseert, 
zoals de jubileumdag op 6 april. cisca Peters ging op bezoek bij gerrit de 
groot, lid van de VVP en van de sP. hij heeft het over de zorg voor onze 
naasten, maar is er ook interesse in en contact met onze naasten? hij zou 
graag willen zien dat daklozen of alcoholisten worden uitgenodigd in de 
kerkdienst. hans dirk van hoogstraten introduceert de ‘leonardo code’. 
deze houdt in dat je datgene waar je mee bezig bent van binnen en van 
buiten moet kennen. hoe staat zo’n houding in relatie tot de vrijzinnigheid? 
hans dirk formuleert er een antwoord op. wim wattel opent met zijn 
artikel dit nummer van Vrijzinnig en hij poneert een prikkelende vraag: kan 
er wel zoiets bestaan als 100-jarige vrijzinnigheid? hij denkt dat vrijzinnig-
heid zowel subversief als conventioneel is. en op de middenpagina? daar 
vindt u de bn-ers uit onze kring.

tot slot nog een– minder leuk – bericht: stichting V-linK wordt opgehe-
ven. dat geeft een raar gevoel, terwijl de VVP haar 100-jarige bestaan viert, 
eindigt het bestaan van onze jongerenvereniging. wat betekent dat voor 
de toekomst? want men zegt niet voor niets: wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. op deze laatste pagina van V-linK in ons blad proberen de (ex)
medewerkers van V-linK daar een antwoord op te vinden.

Erik Jan Tillema, interim-beleidssecretaris
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dat zijn mensen aanspoort om in hùn wereld hùn ver-
antwoordelijkheid te nemen. het is een barmhartige god, 
met begrip voor de onvolmaaktheid van menselijk gehan-
nes: je mag uithuilen en opnieuw beginnen.

Eindeloze wisselwerking
het christendom lijkt me een schoolvoorbeeld van een 
cultuur waarin vaste waarheden keer op keer leiden tot 
machtsvertoon van de gevestigde orde. en evengoed 
keer op keer zijn er ‘ketters’, die die orde kritisch tege-
moet treden en zere benen weten te schampen met een 
eigenwijze nieuwlichterij. denk aan de ontwikkeling van 
het christendom tot romeinse staatsgodsdienst, aan de 
reformatie, aan remonstranten en contraremonstranten; 
denk in het heden aan de rooms-katholieke wereldkerk 
of eenvoudigweg aan de negenjarige PKn of de honderd-
jarige VVP. in het gewoel ontpopt zich telkens weer een 
nieuwe orde met z’n eigen cyclus van wortelen, hechten, 
verstoffen en herbronnen. 
dit gelezen hebbend is het verleidelijk de vrijzinnigheid 
het etiket ‘subversief’ op te plakken. ik denk dat we daar 
voorzichtig mee moeten zijn, want ook de vrijzinnigheid 
kent zijn conventies. Voor je het weet nemen die hun 
eigen dogmatische trekjes aan. een vicieuze cirkel: zodra 
het alternatieve gemeengoed wordt, zijn er altijd weer 
nieuwe subversieve krachten die dáár weer tegenin gaan, 
enzovoort. het blijft nooit zoals het is, in geen honderd 
jaar vrijzinnigheid, en dat is eigenlijk maar goed ook. 

Twee paradigma’s
borg constateert, dat iedere cultuur zich ontwikkelt in een 
wisselwerking tussen twee paradigma’s: 
- een conventioneel paradigma, met focus op de geves-
tigde orde. ‘conventionele wijsheid’ is het vermogen om 
te functioneren in de cultuur waarvan je deel uitmaakt. 
dat vermogen om te schipperen tussen wet en wil heb-
ben we in zekere mate allemaal. zo niet, dan wordt 
je namelijk òf uitgesloten òf je loopt zelf gillend weg. 
conventionele wijsheid is maatschappijbevestigend. 
‘gewoon doen’ is verreweg het gemakkelijkst; loyaliteit is 
de maatstaf. de conventie zelf fungeert als onpersoon-
lijke, ‘objectieve’ autoriteit. nadeel is dat ze een onder-
drukkend machtsmiddel kan worden in handen van de 
sociale bovenlaag. 
- een subversief (of alternatief) paradigma, met focus 
op vernieuwing. ‘subversieve wijsheid’ neemt geen 
genoegen met de status quo en stelt kwalijke trekjes van 
de gevestigde orde aan de kaak. alternatievelingen zijn 
creatief maar lastig: luizen in de pels. het zijn maatschap-
pijkritische voorvechters van een nieuwe orde. maatstaf 
voor hun handelen is het eigen geweten, met het nadeel 
van subjectiviteit en loyaliteitsconflicten. in milde vorm 
spreken we van (burgerlijke) ongehoorzaamheid, maar 
dat kan doorslaan naar anarchisme.

Twee godsbeelden
in een religieuze cultuur weerspiegelen deze paradigma’s 
bepaalde godsbeelden: het conventionele legt de nadruk 
op gehoorzaamheid, ‘zuiverheid in de leer’ en daarmee 
al gauw op tekortschieten en straf, met de mogelijkheid 
van vergeving, verzoening. hierbij past een juridisch 
getint godsbeeld: een god die de kaders stelt, de mens ‘in 
zonde’ laat ploeteren aan een onvervulbare opdracht en 
uiteindelijk met een afrekening komt, uitlopend op hemel 
of hel. de alternatieve god daarentegen, als deze al niet 
met het badwater van de conventionaliteit is weggegooid, 
doet zelf niet veel maar is de bron van het heilige vuur 

Wat betekent honderd jaar vrijzinnigheid? Kan dat eigenlijk wel? In 1994 schreef Marcus j. Borg ‘als met 

nieuwe ogen’1 over zijn persoonlijke afscheid van het conventionele geloof. In dit boek maakte hij duidelijk 

dat de werkelijkheid waarin we leven ons voortdurend voor de keuze stelt mee te gaan in wat onze 

omgeving van ons vraagt of te zoeken naar alternatieven. Hij onderscheidde ‘conventionele wijsheid’ voor 

het een en ‘subversieve wijsheid’ voor het ander. 

honderd jaar subVersief?

door Wim Wattel

Gewelfmozaïek in het klooster van Mont Ste Odile (Elzas): 

‘Weest volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’.

1 Meinema, Zoetermeer 1995; vert. van ‘Meeting Jesus again for the first time’ (1994)
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het schema zonde-offer-verlossing werkt alleen als we 
uitgaan van de erfzonde. 
daarvoor is de zondeval in het paradijs noodzakelijk: 
kennelijk een historisch verhaal.
jezus treedt op als de tweede adam, die alles weer goed 
maakt. 
dit veronderstelt een heilsgeschiedenis – een merkwaar-
dige opvatting van de geschiedenis die zou uitlopen op 
christus’ wederkomst. of zijn er twee geschiedenissen? 

Onhoudbare logica
hoe gek het nu ook moge klinken, er is inderdaad lange 
tijd sprake geweest van een heilsgeschiedenis en een 
wereldgeschiedenis. rationeel gezien werden boven-
staande punten steeds onhoudbaarder, maar ze werden 
als heilsvisie wel geïmplementeerd in de moderne samen-
leving. naar verluidt lazen in de zeventiende eeuw de 
rijken hun status als door god uitverkorenen af aan de 
hoogte van hun bankrekening. dat grenst natuurlijk aan 
het anekdotische, maar wat te denken van heilsbood-
schappen die steeds weer de kop opstaken omdat ze 
geloofd werden, van communisme tot nazisme en van 
dopersen in de zestiende eeuw tot markttheorieën in 
onze tijd? 
wat ik maar wil zeggen: vrijzinnigen dienen zich van-
uit hun bezieling met hun rede niet langer te richten 
op ontmythologisering en kritiek op andersgelovigen. 
het zal veeleer gaan om kennis van de onbekende bin-
nenkant van de westerse samenleving. honderd jaar 
vrijzinnigheid heeft bevrijding gebracht, om eindelijk tot 
een kritisch gebruik van de ratio te komen – vanuit een 
innig geloof in een betere samenleving. interpretatie van 
teksten die onze traditie hebben gevormd is daarbij van 
groot belang – mits spiritualiteit en rationaliteit elkaar 
niet meer in de weg zitten. 

‘leonardo code’. geraamte, spieren en organen vormen 
het innerlijk. je ziet ze niet op de tekening maar zonder 
kennis van de feitelijke constructie van het te tekenen 
dier is het, zelfs als impressie of expressie, niet goed weer 
te geven. de kennis hierover verzamel je en je oefent ein-
deloos, om uiteindelijk het dier te kunnen tekenen. als je 
de ‘leonardo code’ eenmaal te pakken hebt, dan gaat het 
tekenen je ook vlug af. 

Van binnenuit
heb je zo’n code nu ook nodig om de vrijzinnigheid te 
kunnen kraken? ik denk het wel. je moet je eigen traditie 
van binnenuit kennen om je eigen specifieke accent te 
kunnen aanbrengen en met anderen contacten op levens-
beschouwelijk niveau te kunnen onderhouden. zoals 
leonardo ons leert dat een kunstenaar alleen een ander 
kan afbeelden als hij zich verplaatst in die ander – heel 
letterlijk, zoals we zagen – zo kan iemand die zich reken-
schap wil geven van zijn geestelijke identiteit (‘ik ben 
vrijzinnig’) zichzelf niet zonder culturele omgeving zien, 
inclusief de sociale en historische ontwikkeling daarvan. 
het vrijzinnig protestantisme is een late loot aan de stam 
van de christelijke religie. het wil er een correctie op 
zijn, maar het is er ook een voortzetting van. daarom 
moet je met dat gedachtegoed enigszins vertrouwd zijn 
om jezelf te kunnen plaatsen en zo te kennen. de hervor-
mers uit de zestiende eeuw konden niet meer uit de voe-
ten met de hiërarchisch georiënteerde rooms-Katholieke 
Kerk, waar de gelovigen het denken moesten overlaten 
aan de prelaten. ze maakten daarom rationele afwegin-
gen om het geloof te kunnen begrijpen en zo te kunnen 
accepteren. de vrijzinnigen op hun beurt corrigeerden de 

reflectie

manier waarop de ratio in het protestantse denken werd 
gebruikt. zij vonden dat de ratio te veel onder regie van 
het geloof stond. er waren te veel niet-rationele aannames 
of vooronderstellingen in het spel. die hadden niet alleen 
invloed op het gebied van het geloof, maar ook op dat 
van politiek en economie. dat werkte door, zelfs in secu-
liere vormen. Voor vrijzinnigen in het volgende centen-
nium ligt hier een taak.

Concretisering
in mijn boek ‘Versteende religie’(2007) heb ik de ver-
steende en dus moeilijk herkenbare gevolgen van het oer-
protestantse denken voor onze huidige samenleving in 
kaart trachten te brengen. bij deze concretisering bleek de 
‘leonardo code’, avant la lettre, goed te werken. ik kon 
aantonen dat de verstrengeling van religie en maatschap-
pij – iets dat moslims vaak voorstaan – ook de seculiere 
samenleving met christelijk verleden niet vreemd is. de 
analyse die uit de ‘leonardo code’ voortvloeit richt zich 
op wetten, instituties en gezags- en eigendomsverhoudin-
gen in hun historische wording. het gaat om fundamen-
tele uitgangspunten als recht op eigendom, bescherming, 
heersen over de natuur, vrijheid om je te uiten. om te 
begrijpen waarom we met religieuze data te maken heb-
ben, kijken we naar de logica van het protestantisme zoals 
dat in west europa eeuwenlang heerste. het verlossend 
handelen van christus door het kruisoffer staat centraal 
(zonde-offer-verlossing). de individu ervaart en denkt, op 
grond van zijn geloofsbeslissing: ‘dit heil komt mij, gelo-
vige, logisch gesproken, toe’. de eisen waaraan dit soort 
gebruik van de rede moet voldoen zijn aanzienlijk:

het niet aflatende gesprek over deze span-
ning lijkt me een belangrijke opgave voor de 100-jarige 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. tussen beide 
aspecten, vaak aangeduid als geloof en rede, moet een 
evenwicht zijn. een te eenzijdige nadruk op het één doet 
het ander tekort, en daarmee het geheel. maar dat is nog 
niet alles. we moeten het ook hebben over de inhoud: 
waarop richten geloof en rede zich eigenlijk? 

Museale wijsheid
toen ik onlangs een tentoonstelling van tekeningen van 
jan van der Kooi bezocht in het dordrechts museum, 
merkte ik dat een soortgelijke spanning in de wereld 
van de kunst aanwijsbaar is. de tentoonstelling (tot 26 
mei 2013) draagt de titel ‘leonardo’s leerling’. de kun-
stenaar was zelf aanwezig en hij legde uit waarom hij 
zich beschouwt als een leerling van leonardo da Vinci. 
net als leonardo, zo verzekerde hij zijn publiek, voelt 
hij zich een bezield kunstenaar. Van leonardo leerde hij 
dat het belangrijk is te weten hoe het object dat je wilt 
weergeven er uitziet – hoe het, letterlijk, in elkaar zit. dat 
is een puur rationeel gebeuren. hoe bezield en spiritueel 
ook, de kunstenaar dient zich aan de discipline van de 
analyse te onderwerpen, aldus onze zegsman. om zijn 
betoog kracht bij te zetten vertelde Van der Kooi dat niets 
leonardo te dol was om zijn kennis op peil te brengen. 
hij groef zelfs vers begraven lijken op om de menselijke 
anatomie te bestuderen. hij tekende immers graag men-
sen. dat laatste hoeft jan gelukkig niet meer te doen. met 
name zijn tekeningen van dieren – veel tijgers, paarden 
en olifanten – zijn beroemd geworden. zijn geheim? de 

Spiritualiteit en rationaliteit zijn de middelpunten 

van twee cirkels die samen de vrijzinnigheid vor-

men. Deze cirkels overlappen elkaar gedeeltelijk en 

het gaat om dat overlappende gedeelte. Wie al te 

veel waarde hecht aan de rationaliteit (het denken) 

mist de spiritualiteit (de bezieling), maar wie louter 

bezield is, gaat al gauw vrij zweven. De cirkels wor-

den dan uit elkaar getrokken.

de leonardo 
code

‘De Vitruviusman’ van Leonardo da Vinci Tijgers (2011), Jan van der Kooidoor Hans Dirk van Hoogstraten

–

–

–

–
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interview

Wat is de vrijzinnigheid en waar staat dat voor?
Vrijzinnigheid is een vrucht van de verlichting en staat 
voor menselijke verantwoordelijkheid, gekoppeld aan 
menselijk vermogen. mensen kunnen veel meer dan zij 
doorgaans denken. ik zou juist die mensen die klein 
gehouden worden daarvan bewust willen maken; dat 
daarbij bepaalde belangen in stand gehouden worden. 
Vrijzinnigheid staat voor het nemen van je verantwoorde-
lijkheid in het besef dat je meer kunt dan je denkt. 

Dat klinkt als bevrijdingstheologie?
ja, het is verwant aan de thema’s van de bevrijdings-
theologie. waar je voor staat moet blijken uit je gedrag. 
je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden; de acties en de 
tegenbewegingen zijn al lang gaande. in mijn preken 
citeer ik vaak uit de straatkrant. die mensen hebben, 
door hun analyse van wat er gebeurt in onze samen-
leving, wat te melden! zij zijn de direct gedupeerden 
van het heersende politiek maatschappelijke beleid in 
nederland en europa. bijbels theologisch zou je een ver-
band kunnen leggen met het bevrijdingsverhaal. geloven 
is toch geloven dat het anders kan? het is meer dan een 
spirituele beweging om de werkelijkheid te ontvluchten. 
het is staan in de werkelijkheid om die werkelijkheid te 
veranderen. niet opgeven om alternatieven te zoeken. 
zo kom je terecht bij verhalen van mensen die tegen de 
stroom in zijn blijven doorgaan, zoals gandhi of martin 
luther King. uit onmogelijke situaties komen bewegingen 
in gang van waaruit de woestijn kan gaan bloeien, op de 
puinhopen.

Is er sprake van een opmars van vrijzinnigheid in de 
politiek?
geen idee… ik heb niet zo’n helder beeld bij ‘vrijzinnige 
politiek’ en maatschappelijke organisaties die deze term 
bezigen, zoals thom de graaf in zijn bundel ‘open en 
onbevangen’ (2009) en boris van der ham met zijn ‘vrij-
zinnige’ weblog. wat ik wèl zie, is dat er in het proces 
van individualisering een type vrijzinnigheid is ontstaan, 
dat toch vooral blijft steken in een bepaald individualis-

tisch denk- en leefpatroon. dat is jammer. Van oudsher, 
denk aan mensen als banning en domela nieuwenhuis, 
was vrijzinnigheid veel meer een maatschappij betrok-
ken beweging; niet individualistisch spiritueel, maar met 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. ik herken 
de vrijzinnigheid meer in de ekklesia van oosterhuis 
en in diens laatste boek ‘red hen die geen verweer heb-
ben’. daarin gaat het over de oproep om je vooral hard 
te maken tegen het onrecht in onze maatschappij. dat is 
gewoon je menselijke verantwoordelijkheid! en dat bete-
kent dan weer dat je onmiddellijk in de politiek zit. waar 
liggen jouw prioriteiten? onder andere daarom voel ik 
mij betrokken bij de sP, een partij waarvan ik ook lid ben 
geworden, met zijn maatschappijkritische houding en zijn 
weerzin tegen de ‘zaligmakende’ vrije markt.

Je kunt de vrijheid als ideaal hebben of de vrijzinnig-
heid als levenshouding, maar als je er vervolgens niets 
mee doet dan is het eigenlijk een wassen neus… 
bedoelt u dat?
ja dat klopt, want waar sta jij precies voor? is dat vrijheid 
in het algemeen, of is het de vrijheid die je kunt nemen 
om te opponeren tegen allerlei gangen van zaken die niet 
kloppen? welke kritische rol speel je zelf? accepteer je de 
dingen zoals ze lopen of zeg er je nee tegen? 

Hoe zou je kunnen ageren, wat zou je kunnen doen als 
mens, als individu?
het begint natuurlijk met de koppen bij elkaar steken; 
kijken waar je geestverwanten vindt waardoor je samen 
iets van een tegenbeweging kunt opzetten en kritische 
vragen kunt stellen bij wat er gebeurt in de samenleving. 
bijvoorbeeld bij het feit dat zich in nederland nog steeds 
kernwapens bevinden of bij de nucleaire energie. ik 
ben actief lid van het haags interkerkelijke Vredeswerk 
(hiVw), een werkgroep van de haagse gemeenschap van 
Kerken waarin bijna alle haagse kerken samenwerken. 

tegen de stroom in …
De pre van de vrijzinnigheid is dat ze meer dan andere kerkelijke groeperingen meevoelt met mensen die 

in onze maatschappij moeite hebben met geloof, god, kerk en alles wat daarmee samenhangt. Vrijzinnigen 

hebben als het goed is een open en kritische houding ten opzichte van de wereld en de maatschappij 

waarin we leven.

Waar ziet u de tegenbeweging in?
in heel veel sP-afdelingen in het land en in andere maat-
schappijkritische bewegingen; met name ook binnen 
de vrijzinnigheid, die zich niet bij voorbaat laat blok-
keren. binnen de vrijzinnigheid kunnen de verschillen 
van mening gedijen omdat je elkaar vanuit verschillende 
visies bevraagt. 
Kenmerkend is het begrip verdraagzaamheid, als een 
basis waarop we onze standpunten kunnen bepalen van-
uit de vraag: hoe nu verder en hoe niet? bijvoorbeeld: het 
is toch schandalig dat de armoede in nederland zo groeit? 
dat zou je politiek-maatschappelijk moeten vertalen. 

Maar dan mis ik toch de volgende stap. Ik zie in kerken 
wel de zorg voor alles intern, maar ik zie die maat-
schappelijke betrokkenheid zo weinig terug. Herkent u dit?
jazeker! en toch moet je op dat aambeeld van onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid blijven hameren. als 
je vindt dat de armen en de onthechten prioriteit moeten 
krijgen, nodig hen dan eens uit in een open samenkomst. 
iemand die naar de onderkant van de samenleving is 
afgegleden door discriminatie in je wijk, een vrouw uit de 
vrouwenbeweging, een kind dat op school wordt gepest 
- laat ze vertellen hoe zeer ze daar last van hebben. we 
verdragen elkaar toch? alle artikelen in de straatkant zijn 
ondertekend; die mensen kun je terugvinden. wij bidden 
wel voor de alcoholist, maar laat die nou gewoon eens 
aan het woord! dan doe je niet alleen een stap naar de 
wereld toe, maar je neemt die wereld ook au serieux. zo 

door  Cisca Peters, m.m.v. Wim Wattel, beeld  Harry Meijer

wordt de kerk ook een sociale organisatie, een tweede 
huis waar mensen gezien worden! dat zou een kerk sie-
ren. een kerk die zich niet betrokken weet bij het buurt-
huis is geen kerk meer. 

Welk voordeel zouden de vrijzinnige kerken hebben om 
deze stap naar buiten te maken?
dat de vrijzinnigen allergisch zijn voor de orthodoxie in 
de kerk kan ik mij voorstellen. maar je kunt je toch niet 
voorstellen dat zij de mensen die niet geloven, die het 
allemaal niet zo zeker meer weten, zouden willen uit-
sluiten. want de vrijzinnige staat als het goed is met één 
been buiten de kerk en met het andere erin. als er één 
groepering is binnen de kerk die niet bang hoeft te zijn 
voor niet-kerkelijken, dan is dat de vrijzinnigheid wel. 
het is de kracht van de vrijzinnigheid dat ze ook ruimte 
laat voor twijfelaars en voor niet-gelovigen. en dan heb 
ik het niet over een missionair etiket, maar over een kerk 
met aandacht voor de samenleving en voor alle onrecht 
dat daar gebeurt! op dat niveau zou juist de vrijzinnig-
heid tot voorbeeld kunnen zijn voor de rest van kerkelijk 
nederland…
dat is een mooie slotconclusie…

Gerrit de Groot (1935) te Den Haag was predikant in 
Westmaas, Heerhugowaard en Den Haag, is lid van de 
Socialistische Partij en landelijk lid van de VVP.



9VrijZinnig8 VrijZinnig

toch kan ook een vrijzinnige geloofshouding het 
wel moeilijk krijgen. de remonstrantse tom mikkers muntte 
de term ‘religie-stress’ om aan te geven dat wij in onze 
samenleving een weinig ontspannen houding kennen in 
onze omgang met religie. aan de ene kant bestaat er een 
soort hardgekookte seculariteit van mensen die eigenlijk alle 
geloof uit de publieke ruimte willen bannen. in dat verband 
verbaast mij bijvoorbeeld de toon wel eens die in een pro-
gramma als dat van Pauw en witteman wordt aangeslagen. 
het hoort niet bij hun intellectuele bagage om iets van religie 
te weten of zelfs serieus te nemen. dat betreft niet alleen 

specifieke opvattingen van deze of gene godsdienst of stro-
ming, maar het hele verschijnsel religie. zelfs een gedistanti-
eerde kijk op religie, die kan waarnemen wat de waarde van 
religie kan zijn en hoe ze functioneert, valt buiten hun blik-
veld. los van de vraag of je zelf religieus bent of hoe je reli-
giositeit waardeert, zou je in de geest van godsdienstsociolo-
gen als weber of durkheim toch op zijn minst enige interes-
se in de religie kunnen hebben als belangrijk gebied van de 
menselijke geest. dat zit er kennelijk niet in.

Gesloten wereldbeelden
aan de andere kant staat tegenover de seculariteit dikwijls 
een geloofshouding die de religieuze gemeenschap ziet als 
een contrasterende gemeenschap, die zich afzet tegen de 
dominante cultuur en in eigen kring een leefwijze overeind 

tussen gesloten seculariteit 
en contrasterend geloof

wil houden die bepaald wordt door andere waarden dan die 
in de samenleving doorgaans geldig zijn. in die tegenstelling 
tussen seculariteit en contrasterende gemeenschap kan ook 
de vrijzinnige mentaliteit het moeilijk krijgen. interessant is 
in dit verband een argument over de geslotenheid van het 
wereldbeeld. traditioneel werd tegen het geloof wel inge-
bracht dat ‘god’ een gatenvuller zou zijn, die de gaten in 
ons wereldbeeld moest dichten, die werden veroorzaakt 
door wat wij nog niet konden verklaren. god zou het 
wereldbeeld van de gelovigen dus sluitend moeten maken. 
op hun beurt verwijten gelovigen nu aan seculieren, dat zíj 
een gesloten wereldbeeld hebben waarin alles verklaarbaar 
en beheersbaar moet zijn. geloof en god breken het geslo-
ten seculiere wereldbeeld juist open. 
de vrijzinnigheid heeft tussen de gesloten wereldbeelden 
niet veel ruimte. een scherpe wederzijdse afgrenzing tussen 
een exclusieve seculariteit en een contrasterend geloof ont-
neemt haar de lucht om adem te halen. daarom kan ook 
een vrijzinnige mentaliteit het wel moeilijk krijgen, al is ze 
des te meer nodig, en wat mij betreft ook onopgeefbaar, 
waar de zaken er zo voor staan. 

opinie

De vrijzinnigheid heeft de toekomst, schreef Meerten ter Borg, maar die toekomst komt toe aan een mentaliteit, 

niet aan een instituut. Dat instituten en verenigingen het moeilijk hebben is volstrekt duidelijk en dat geldt niet 

alleen voor vrijzinnigen. Over de hele linie liggen kerkelijke gemeenschappen, politieke partijen en zelfs sportver-

enigingen onder druk.  Misschien zijn vrijzinnigen wel in het voordeel dat zij hun kaarten nooit zo nadrukkelijk 

op instituten en organisaties hebben gezet, waardoor ze altijd weliswaar wat zwak hebben gestaan, maar ook 

gemakkelijker in staat zijn om over hun eigen vereniging heen te springen om een vrijzinnige mentaliteit in een 

andere vorm te bewaren.

door Rick Benjamins

feest

Hoofdprogramma
De verschillende activiteiten vormen 
slechts een deel van de dag. Het hoofd-
programma wordt gevormd door de 
dames van toneelgezelschap Jong 
Belegen. Zij voeren een stuk op dat zij 
speciaal voor de jarige vereniging heb-
ben geschreven. Het rijke, vrijzinnige 
verleden komt uitgebreid aan bod. 
De precieze inhoud van het stuk is voor-
alsnog geheim…

Ontmoeting en film
Het programma biedt voldoende ruimte 
om elkaar te ontmoeten, te wandelen in 
de mooie tuin, bij te praten en wat te 
drinken en eten. Tijdens deze gedeeltes 
worden ook filmfragmenten-uit-de-
oude-doos getoond van de vrijzinnige 
jongerenvereniging VCJC. De dag sluit 
af met een diner met muzikale 
omlijsting. 

Opgave
De uitnodiging en het opgaveformulier 
voor deze dag heeft u inmiddels al ont-
vangen. Heeft u het niet ontvangen? 
Dan kunt u zich (tot 4 maart), indien er 
nog plaats is, ook nog opgeven via de 
website of via het landelijke bureau. 

Een van de eigenschappen van de 
vrijzinnigheid is dat zij de cultuur 
openlijk omarmt. Dat blijkt ook uit het 
programma van de jubileumdag op 
6 april in conferentiecentrum 
Woudschoten in Zeist. 
Spiritualiteit, kunst, muziek en theater 
zullen tijdens deze dag op inspireren-
de wijze worden belicht.
’s Ochtends vanaf 11.00 uur is er 
ontvangst met koffie en broodjes 
(een vroege lunch). Om 12.00 uur 
opent onze voorzitter de dag officieel. 
Tijdens deze opening vindt ook de 
presentatie van het jubileumboek 
Eeuwig vrijzinnig (zie elders in dit 
blad) plaats. 

Activiteiten
Na de opening starten de verschillende 
culturele activiteiten: in totaal vier. 
Musicus Chris van Bruggen gaat nieu-
we liederen zingen. De laatste jaren zijn 
er duizenden nieuwe liederen versche-
nen in tal van liedbundels. Veel liederen 
zijn voor eenmalig gebruik maar af en 
toe komen we een lied tegen dat vaker 
gezongen kan en wil worden. Chris 
nodigt iedereen uit om deze liederen te 
zingen. 

Beeldend kunstenaar Mark van Praagh 
kijkt met u aan de hand van foto’s naar 
vormen, kleuren, lijnen en expressie van 
bomen. Bomen groeien, zijn diep gewor-
teld, verliezen hun bladeren, vernieuwen 
zich elke lente weer, reiken naar de 
hemel... U kunt vervolgens met olie-
pastel, naar eigen idee en inzicht, een 
100 jarige vrijzinnige boom tekenen.

Kunstenaar Dennis Coenraad, bekend 
van zijn gebeeldhouwde portretten, zal 
tijdens een lezing vertellen over de wor-
dingsgeschiedenis van de aarde en de 
mens. Een mens is nooit zichzelf maar 
wordt zichzelf. Dat doet een mens door 
zich te openen voor zowel het instinct 
van de aarde als de intuïtie van de 
hemel. Dit verbindt hij vervolgens met 
zijn beeldhouwproces.

Actrice Kirsten Benschop neemt u mee 
in het verhaal ‘De Kamer’ van Harry 
Mulisch. Met het publiek onderzoekt en 
demonstreert zij de verschillende speel-
mogelijkheden van deze tekst. U gaat in 
deze workshop dus niet zelf acteren; 
maar juist door goed te kijken, luisteren 
en mee te denken kunt u heel veel 
leren. Kirsten Benschop sluit af met een 
korte voorstelling van ‘De Kamer’.

6-4-2013 JUBILEUMDAG 
‘EEUWIG VRIJZINNIG’

Rick Benjamins is namens de VVP bijzon-

der hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Daarnaast is hij universitair 

docent Dogmatiek aan de PThU.

‘ De vrijzinnigheid heeft  
tussen de gesloten wereld- 
beelden niet veel ruimte‘
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De redactie vroeg een zestal BN-ers uit onze kring om een korte associatie te schrijven in de trant van: 

‘Als de VVP een <dinges> was,...’ Met die bijdragen vullen we in dit jubileumnummer onze welbekende 

middenpagina’s in, als Facebook, zeg maar.
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thema

Feestboek

Kudde
Als de VVP een kudde was, had ik me er niet thuis gevoeld. Ik 
heb altijd moeite gehad met het beeld van de Goede Herder 
uit Psalm 23. Evenmin als ik me als vrij burger tot ‘onderdaan’ 
wil laten degraderen, wil ik me als gelovige laten leiden naar 
grazige weiden. In het gehucht in Zuid-Frankrijk waar we - 
mijn vrouw en ik - afgelopen zomer een huis hadden 
gehuurd, woonde nog een schaapherder met zijn kudde. 
Dagelijks trok hij er met een heel leger honden op uit om de 
kudde te weiden. Op een avond brak een drietal schapen uit 
het gareel en onttrok zich aan het herderlijke en hondse 
gezag. De kruiden die tussen de wijnranken groeiden waren 
in hun ogen sappiger dan de wat dorre weiden waarheen ze 
verondersteld werden zich te begeven. Zij gingen hun eigen 
weg. Natuurlijk is een mens van nature een kuddedier, maar 
het verstand en de geest geven de mogelijkheid je daaraan 
te onttrekken en een individu te worden. Eigenlijk zijn vrij-
zinnigen zulke losgebroken schapen die zelf willen bepalen 
welk geestelijk voedsel ze tot zich willen nemen en wat hen 
daarvan het beste smaakt. Het begrip ‘herderlijke zorg’ was 
voor mij als predikant ook veel te pretentieus: het gaat 
gewoon om aandacht en medeleven.
Arne Jonges, emeritus

Vogel

Als de VVP een vogel was
dan was ze vast geen zangvogel
maar een krassende kraai
of een irritant schreeuwende meeuw
geluid door merg en been

Lieflijke theologie is voor watjes
het moet schuren
irritatie oproepen
en tegenstemmen

Als de VVP een vogel was
dan vloog ze
een eigenzinnige vluchtkerk in en uit

Als

Ineke Ludikhuize, 
voormalig voorzitter

Pushing up the daisies and 
feeding the daffodils
In de tijden dat we voortdurend nadachten over vitalisering 
en revitalisering en postvitalisering en hoe dan ook, hoe we 
positieve levenskansen uit konden stralen voor de vrijzinnig-
heid, durfde Anne van der Meiden het een keer aan om te 
filosoferen over ‘als we als vrijzinnige organisatie en stro-
ming er niet meer zouden zijn’. Tsja, overleden. Als je hon-
derd wordt, komt de burgemeester langs en wordt er 
gesproken over wat je nog kan en hoe het met je geestelijke 
en lichamelijke vermogens is, hoeveel kinderen en kleinkin-
deren je hebt, welke vrienden er nog zijn, en dergelijke. En 
over de naderende dood – daarover wordt gezwegen. Maar 
de dood is voor honderdjarigen onontkoombaar. En zodoen-
de dacht ik na over onze overlevingskansen, over de vrijzin-
nige dood en ook wel even over de burgemeester. En toen 
kwamen al die Engelse uitdrukkingen voorbij, waarin geop-
perd wordt dat we dood en in de grond heel nuttig zijn in 
het proces van groeien en bloeien: Pushing up the daisies and 

feeding the daffodils. Ik wens ons toe dat we er in die hon-
derd jaar (en meer) aan hebben bijgedragen om de made-
liefjes op te duwen, uit de grond omhoog en dat we de nar-
cissen voedsel geven. Dat volgende generaties bloemrijke 
gedachten op hun pad ontdekken. Misschien een klein 
kaartje eraan, made by the vrijzinnigen of zo. Zo hoop ik dat 
we voedsel geven aan die narcissen die zelfs bloeien in de 
woestijn (hoopvolle tekst uit de bijbel). Kleurrijk helpen ont-
spruiten. En dwars door het beton barst groen open, want 
onkruid vergaat niet. En we weten: dood is niet dood, toch?
Corrie J. Jacobs, beleidssecretaris 

Dinges…
Het zou fataal zijn voor de 
VVP wanneer ze een dinges 
zou zijn. Dat is zo’n vaag 
iemand: hoe heet hij ook 
weer? De kerken bijvoor-
beeld dreigen ‘dinges’ te wor-
den. Een dinges bedreigt 
niet, bestaat in zijn eigen 
vaagheid. Ik vind dat de VVP 
een DING moet zijn. Een rijk, 
oud begrip: onze Germaanse 
voorouders kwamen voor 
een ding samen (thing), een 
volksvergadering waar de 
besluiten werden genomen. 
De VVP heeft eigenlijk geen 
‘ding’ meer met spirituele 
opposanten. In het gesprek 
met andere gelovigen heb-
ben ze het wel breed over 
dingen, maar tot een echt 
‘ding’ komt het nooit. Andries 
Knevel zit bij Antoine Bodar 
in het RKK-programma 
‘Euwigh gaat voor oogen-
blick’ (27 dec. 2012). Ze heb-
ben geen geding, integen-
deel. Ze zijn het treffend 
eens over heel veel dingen, 
nou ja, die oude zeurpunten 
(als paus, eucharistie, bijbel-
visie en reformatie) laten we 

maar even rusten, want het 
gaat natuurlijk om het heil 
van de mensheid, de wereld. 
Mooi, maar de scherpe pie-
ken van de ‘dingen’ (de prin-
cipiële geschilpunten) staken 
dwars door het gesprek 
heen. Niemand durft echt 
zijn ding in het geding te 
brengen, niemand stelt gron-
dige opruiming voor van wat 
aan leer en traditie uitge-
woond is. Het huidige ‘ding’ 
moet gaan over de ouder-
wetse kerkelijke formaliteit 
en de Rechthaberei. De VVP 
moet een echt ding worden, 
waar de zoekende mens wel-
kom is, die geen dinges 
zoekt, maar de ware dingen 
die geestelijk onderschei-
dend werken.
Anne van der Meiden, emeritus

Vlinderkas
Als de PKN een dierentuin zou zijn (en zo lijkt het soms wel ;-) ), dan zou de VVP de 
vlinderkas zijn. Makkelijk aan voorbij te lopen tussen al die grote, indrukwekkende 
schepsels die zich soms ook nog eens luidkeels laten horen. Maar wie goed zoekt of er 
door het toeval binnenkomt vindt in die grote tuin een kleine oase. Een plek om je te 
warmen en onder de indruk te raken van de schoonheid van het kleine en het kwets-
bare. Een plek om te genieten van de kleurenpracht: al die soorten vlinders! Een plek 
waar geen grote woorden passen, je dempt haast automatisch je stem. En ook een 
ruimte die weliswaar uitnodigt om steeds naar terug te keren, maar waar je niet moet 
blijven hangen: uiteindelijk wil je ook weer naar buiten, om daar je vleugels uit te 
slaan. Tot je weer opnieuw stil wilt worden, op wilt warmen, geïnspireerd wilt raken!
Kim Magnee-de Berg, waarnemend voorzitter

Een zak snoep
Als de VVP een lekker grote 
gemengde zak snoep was 
dan wist ik het wel. Dan kon 
ik de verleiding niet weer-
staan om regelmatig uit die 
grote zak een snoepje te kie-
zen waar ik op dat moment 
het meeste zin in, of mis-
schien wel het meest behoef-
te aan heb. Er zitten lekker 
zoete kleurrijke snoepjes in, 
die zo smaakvol wegkauwen 
dat je er helemaal bij weg-
droomt en geniet van het 
moment. Het is een moment 
voor jezelf, een piekervaring, 
iets waarmee je er weer 
tegenaan kunt een oppepper 
in de dagelijkse sleur; soms 
biedt het zelfs troost als je 
het even niet meer ziet zit-
ten. Sommige snoepjes zijn 
hard aan de buitenkant maar 
o zo lekker zacht aan de bin-
nenkant. Je moet er niet 
teveel van eten want dat is 
ongezond, en ook teveel van 
hetzelfde is niet prettig. Juist 

de variatie in smaken en de 
veelkleurigheid doet je ver-
langen naar meer: nu eens 
een lekker zoet snoepje en 
dan weer een snoepje met 
iets meer pit of een snufje 
zout. Soms moet je zelfs even 
door het zure snoepje heen 
bijten om het zoete te berei-
ken. Vaak is het alsof een 
engeltje over je tong piest en 
daardoor heb je altijd iets om 
naar uit te kijken! Dat is de 
VVP als ze een lekkere grote 
zak snoep zou zijn!
Henri Frölich, predikant 
VVP Noord-Holland
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Stichting V-LINK wil op eigentijdse wijze vanuit het vrijzinnig christelijk gedachtegoed 
kinderen en jongeren in contact brengen met levensbeschouwing en religiositeit in al zijn facetten.

WIE DE JEUGD HEEFT...

Op deze manier kijken we op een instrumentele manier naar 
de jeugd. Gemeentes willen hun inhoud, hun denken, hun tra-
ditie overdragen aan de jeugd, zodat die inhoud blijft voort-
bestaan. Daarvoor is ‘de jeugd’ alleen maar een instrument. 
Dat is niet vrijzinnig. Bij ons zijn de eigen, persoonlijke keuzes, 
ervaringen, inzichten en gewoontes belangrijk. Jongeren 
moeten vrij zijn om hun keuzes te maken, niet die van onze 
gemeente. Zij en hun toekomst moeten in het jeugdwerk cen-
traal staan, niet de toekomst van de kerk. Jongeren binnen en 
buiten onze gemeentes hebben  wel zingevingsvragen, vra-
gen over hoe ze hun leven ‘moeten’ leiden, over hoe ze 
omgaan met de moeilijke tijden in hun leven. In het boekje 
Vrij Jong, dat V-LINK en de VVP enkele jaren geleden uitgaven, 
wordt dat duidelijk.

De Vlaamse godsdienstpedagoog Bert Roebben gebruikt in 
zijn boek Godsdienstpedagogiek van de hoop (2007) het 
beeld van de narthex voor de levensbeschouwelijke vorming. 
Hij vertelt hoe de pelgrims naar Santiago de Compostela op 
hun tocht hunkeren naar iemand die hun dorst kan lessen en 
hen koelte kan toewuiven. In Vézelay aangekomen stapt de 
pelgrim de narthex van de kerk in: en daar is koelte, daar zijn 
prachtige beelden, die laten zien hoe Christus hem ‘levend 
water’ wil geven. Op die manier worden de vragen ‘van buiten’ 
geherformuleerd: het gaat om levend water. Toegepast op de 
levensbeschouwelijke vorming is de narthex (het voorschip) 
van een kathedraal niet in de kerk, maar er ook niet buiten, 
het is een ontmoetingsgebied tussen beide. In de kerk staat 
het altaar en wordt de bijbel gelezen, buiten de kerk, op de 
markt, lopen jongeren met hun levensvragen. In de narthex 
ontmoeten de jongeren ‘van buiten’ mensen (in Roebbens 
situatie leraren) die thuis zijn in de kerk, vandaaruit leven.  In 
die ontmoeting kunnen ze een ander antwoord op hun 
levensvragen krijgen dan ze ‘buiten’ gedacht hadden. 
Jongeren kunnen zo kennis maken met geloof, met symbolen, 
rituelen en engagement zonder dat ze ‘in de kerk’ moeten 
komen, al meteen met het doel lid van die kerk te worden. 

Loslaten en meeveren
‘De wereld verandert te snel om haar te blijven beschrijven in 
dezelfde woorden’ (socioloog Willem Schinkel, 2012). Dit 
citaat uit de Trendrede van 2013 sluit volgens mij goed aan bij 
bovenstaand artikel. We proberen steeds te duiden waarom 
‘de jeugd’ zich niet meer kan vinden in de kerk zoals die was, 
of is. Het is soms net een luchtspiegeling. Van veraf kun je de 
plek precies aanwijzen, maar als je eindelijk in de buurt komt 
is het nergens meer te bekennen. Als de kerk eenmaal op de 
plek is aanbeland waar ‘de jeugd’ was, zijn ze al lang weer 
ergens anders. Spreken ze alweer een andere taal. De kunst 
is om niet alles overboord te gooien om maar aansluiting te 
vinden bij de jeugd, maar ook om niet krampachtig vast te 
houden aan oude gewoontes uit angst voor verandering of 
verdwijnen. Je moet loslaten en meeveren met de wind 
(veren, dus niet passief deinen) en inspelen op kansen en 
bedreigingen. 

Zo blijkt uit onderzoeken naar trends onder jongeren dat 
individualisme en zo veel mogelijk bezitten niet meer cool is. 
Jongeren delen met elkaar en doen het samen. Door eigen 
inbreng een festival samenstellen, een auto delen of wanneer 
je teveel gekookt hebt een portie aan de buurman verkopen. 
Ze doen aan gelegenheidsgroepen; samenkomen op basis 
van gelijke interesses of overtuigingen. Maar dan op hun 
eigen manier en met eigen communicatiemiddelen. Met de 
jarenlange lidmaatschappen is het afgelopen, na een sponta-
ne bijeenkomst kan het weer afgelopen zijn. We bevinden ons 
in een soort vacuüm. Het oude werkt niet meer, maar het 
nieuwe staat nog in de steigers. Tijd, aandacht, ideeën, ener-
gie en kennis zijn de bouwstenen van de nieuwe wereld, 
volgens de schrijvers van de Trendrede. Genoeg kansen voor 
de kerk om jonge mensen te bereiken, lijkt me zo.
Renske Oegema, 
oud (jong) coördinator en jeugdwerker V-LINK

Narthex Vézelay (F)

… heeft de toekomst. Dat is de zegswijze, en je hoort het vaak in en over het jeugdwerk. Het is een zware 

opdracht voor het jeugdwerk, de toekomst van de kerk zijn. Zeker omdat we vaak met zo weinig kinderen 

en jongeren zijn: hoe zit het dan met de continuïteit?  

V-LINK wordt opgeheven
De financiering van V-LINK baart het bestuur van V-LINK al 
geruime tijd zorgen. Met name het vinden van structurele 
financiering is een probleem geworden. Het blijkt daarnaast 
opnieuw heel moeilijk om precies zicht te krijgen op de ach-
terban van V-LINK. Daarom heeft het bestuur besloten de 
dienstverlening van V-LINK per januari 2013 stop te zetten 
en over te gaan tot opheffing van de stichting V-LINK. 
Hiermee is helaas een einde gekomen aan de geschiedenis 
van het georganiseerd vrijzinnig jeugdwerk. De VCJC, NVVZ 
en SVJ maken deel uit van het verleden van V-LINK. Zij heb-
ben het vrijzinnig jeugdwerk in het verleden gedragen, vaak 
in samenwerking met de vrijzinnige geloofsgemeenschap-
pen. V-LINK is iedereen die in verleden en heden heeft bijge-
dragen aan het vrijzinnig jeugdwerk uiterst dankbaar.
Het bestuur van de VVP gaat kijken hoe het jongerenwerk in 
de toekomst ingevuld moet worden.

‘Out of the box’ denken
Een belangrijke vraag die wij als jeugdwerkadviseurs uit 
gemeenten kregen luidde: ‘Hoe komen wij weer aan 
jongeren?’ Dit in tegenstelling tot de vraag die beter gesteld 
had kunnen worden: ‘Hoe kunnen wij jongeren platform en 
ruimte geven om bezig te zijn met levensvragen?’ Mijn erva-
ring is steeds geweest dat er niet vanuit jongeren is gedacht, 
maar vanuit het in leven blijven van de eigen gemeente. De 
jongeren, hebben die geen levensvragen meer? Natuurlijk, 
niet minder, eerder meer. En misschien juist wel minder ruim-
te om daarmee te oefenen. Levenslessen worden door jonge-
ren erg gemist, omdat er binnen scholen ook geen ruimte 
meer is voor het bezig zijn met levensvragen of levenskunst! 
Jongeren hebben behoefte aan ‘mindfulness’, in aandacht 
leven, aan kwaliteit van leven en bezinning. Het is jammer dat 
onze vrijzinnige kerken niet meer mee doen. Juist vanuit de 
vrijzinnige (vragende en kritische) levenshouding zouden 
wij jongeren zoveel kunnen bieden! ‘Out of the box’ denken. 
Daar zouden juist wij goed in moeten zijn. 
Cisca Peters, oud jeugdwerkadviseur V-LINK
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antwoord op hun vragen, maar het gaat erom met elkaar 
in gesprek te zijn, over levensvragen en over manieren om 
daarmee te leven, al dan niet geïnspireerd door verschil-
lende tradities.

Op die manier kan ook de vrijzinnige traditie verder groei-
en, geïnspireerd door het verleden en betrokken op eigen-
tijdse vragen. Zoals dat ook al een hele tijd is: de kerk van 
onze eigen jeugd, korter of langer geleden,  is niet meer 
de kerk zoals die nu is. Een kerk van de toekomst zal ook 
anders zijn.
Annemieke van der Veen, coördinator V-LINK

In deze benadering is de wisselwerking tussen geloofstradi-
ties en levensvragen heel aantrekkelijk. Het beeld klopt alleen 
niet zo voor vrijzinnige kerken. Wij vrijzinnigen zijn geen gelo-
vigen die helemaal ‘in de kerk’ leven, helemaal thuis zijn in de 
christelijke traditie. Wij zijn zelf meer thuis in die narthex, 
waar de vragen tussen leven en geloven aan de orde komen. 
Voor iedereen is die wisselwerking belangrijk. En daarin zijn 
ook jongeren te betrekken: het gaat immers niet om een juist 
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maar in de toekomst kijken is wel heel fascine-
rend. en het is ook nodig: om te kunnen plannen en een 
ideaal, een richting voor ogen te houden. we kunnen ons 
daarbij laten inspireren door utopieën, zoals een (al dan 
niet christelijk geïnspireerd) rijk van vrede en gerechtig-
heid: een verbeelde toekomst die uitdrukt wat we hopen 
en waar we naar streven. of door dystopieën (anti-
utopieën), die verbeelden waar we bang voor zijn (zoals 
george orwells beroemde roman 1984). utopieën en 
dystopieën zijn uitvergrotingen, extrapolaties van wat we 
in onze tijd waarnemen: van wat er hier en nu goed en 
wat er fout gaat. toch zal de toekomst altijd weer anders 
zijn dan we denken. onverwachte ontwikkelingen en 

ongekende perspectieven (‘dat wat geen mensenoog ooit 
heeft gezien’) dienen zich aan. dat heeft voor mij ook een 
religieus aspect: de toekomst is transcendent, komt naar 
ons toe – is nooit helemaal te ‘maken’ en dus ook nooit 
met zekerheid te voorspellen. maar dit is niet bedoeld 
als disclaimer voor de nu volgende korte schets van mijn 
toekomstvisioen van de vrijzinnigheid! wel mag duidelijk 
zijn dat ik dat doe vanuit mijn achtergrond als vrijzinnig 
theoloog, godsdienstpsycholoog en opleider van geestelijk 
verzorgers. waar ben ik bang voor en waar hoop ik op? 
welke perspectieven zie ik voor de 100 jarige VVP? 

Verdwijnende vrijzinnigheid?
op grond van sociaalwetenschappelijke en culturele ana-
lyses denk ik dat de georganiseerde, kerkelijke vrijzinnig-
heid zoals we die nu kennen in nederland zal verdwijnen. 
de kerk wordt evangelicaler en orthodoxer, en vrijzinni-
gen raken daar steeds meer in de marge. (wellicht zal het 

wat de Vrijzinnigheid toeKomt

tij ooit weer keren, maar dat weten we niet.) is dat erg? 
als ik daar met een dystopische bril naar kijk, dan maak 
ik me zorgen over de volgende dingen: wie gaat de soci-
ale functie van geloofsgemeenschappen overnemen? hoe 
redden mensen die gehandicapt of minder sociaal vaardig 
zijn zich in het geïndividualiseerde veld van zingeving? 
en zullen er wel nieuwe institutionele vormen ontstaan 
om vrijzinnig met levenbeschouwelijke tradities te leren 
omgaan?

Of een rooskleurige toekomst?
Vanuit utopisch perspectief zie ik echter een rooskleuriger 
toekomst. gaat het er niet om dat een vrijzinnige menta-
liteit – open-kritisch en verbindend geloven, denken en in 
het leven staan – behouden blijft? ik zie dat die is doorge-
drongen in kerk en christendom en een nieuw leven krijgt 
in spannende initiatieven zoals zinweb en de stichting 
zingeving zuidas, in het hart van financieel-ondernemend 
amsterdam. ik zie de VVP van de toekomst zich bij dit 
soort initiatieven, binnen en buiten de kerken, aansluiten. 
in het bijzonder zie ik toekomst voor de vrijzinnigheid 
in de zorgsector. dit is de plek bij uitstek waar mensen, 
geconfronteerd met ziekte, lijden en dood, bezig zijn 
(opnieuw, of voor het eerst) met zingeving, ethiek en spi-
ritualiteit. en juist in de zorg is een open, religies en insti-
tuties overschrijdende wijze van omgaan met spiritualiteit 
en levensbeschouwing noodzakelijk, om mensen van 
verschillende levensbeschouwelijke en sociale pluimages 
geestelijk te begeleiden. hier ligt een kans bij uitstek voor 
de VVP om de vrijzinnige mentaliteit opnieuw gestalte te 
geven, bijvoorbeeld in de opleiding van zorgverleners en 
het aanbieden van vrijzinnige geestelijke zorg. het komt 
de vrijzinnigheid toe!

opinie

De toekomst voorspellen is hachelijk. Niemand had het precieze moment van de val 

van de Berlijnse muur kunnen voorzien; en een vooraanstaand econoom verklaarde 

een week voordat de bankencrisis ook Europa trof, dat ‘je hier in ieder geval nooit 

amerikaanse toestanden kunt krijgen’.

door Hetty Zock

Hetty Zock is hoogleraar 

Godsdienstpsychologie & Geestelijke 

Verzorging en bijzonder hoogleraar 

Geestelijke Verzorging namens het 

KSGV en de VVP. Beide aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

nieuws

komen. 

Wim Jansen opvolger van 
Klaas Hendrikse
Wim Jansen (1954) volgt in Middelburg 
Klaas Hendrikse op als predikant van de 
vrijzinnige koorkerkgemeente. Hij is nu 
predikant in Delft en Brouwershaven. In 
de laatste plaats zal hij afscheid nemen. 
Een grote passie van Wim Jansen is 
schrijven en van zijn hand verschenen 
verschillende boeken, waaronder 
‘Waar ben je nu?’ (2011) over de dood 
van een dierbare. 
Klaas Hendrikse nam in 2012 afscheid 
van de Koorkerk. Ook hij hield van 
schrijven: zijn boeken ‘Geloven in een 
God die niet bestaat’ en ‘God bestaat 
niet en Jezus is zijn zoon’ waren best-
sellers.

Vacatures
Op dit moment is men in de volgende 
vrijzinnige gemeentes op zoek naar een 
voorganger: in Zoetermeer, 
Zevenhuizen en gemeente Koggenland 
(Noord-Holland).

Gezocht! Noord-Hollands 
archiefmateriaal
Voor het 100-jarige bestaan van de VVP 
in Noord-Holland doet Erik Jan Tillema 
(archief-)onderzoek naar de geschiede-
nis van de vereniging in de provincie. 
In de regionale archieven is een hoop te 
vinden, maar er mist ook veel. Veel 
archiefmateriaal ligt namelijk bij parti-
culieren thuis. Bent u in het bezit van 
archiefmateriaal van vrijzinnige 
hervormden/protestanten in 
Noord-Holland? Erik Jan wil het graag 
bestuderen. 
U kunt contact met hem opnemen 
via erikjantillema@gmail.com 
of 06-14958631.

Rick Benjamins 
internationaal actief
Rick Benjamins, bijzonder hoogleraar 
namens de VVP, heeft zitting genomen 
in de raad van een werkgroep internati-
onale, vrijzinnige theologen, de ‘Liberal 
Theologies Group’, die deel uitmaakt 
van het prestigieuze ‘American Academy 
of Religion’. Deze academie bestaat uit 
verschillende werkgroepen en belegt 
jaarlijks een groot, interreligieus con-
gres. Omdat Rick nu in de raad van één 
van de werkgroepen zit, mag hij mee-
praten over de onderwerpen die tijdens 
het komende congres aan de orde 
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Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Op zoek naar nieuws
Op deze pagina willen wij nieuws 
uit de vereniging brengen. Gebeurt 
er iets bijzonders in uw gemeente? 
Of heeft u iets anders te melden? 
Laat het ons weten! De inlever-
datum van de kopij voor het juni-
nummer is 24 april.

‘In het bijzonder zie ik 
toekomst voor de vrijzinnigheid 

in de zorgsector’
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interviewinterview

Carola is geboren in Duitsland. Toen ze klaar 
was met school, besloot ze er een jaar tussenuit te gaan. 
Ze ging naar Antwerpen om vrijwilligerswerk te doen; ze 
wilde zich een jaar voor anderen inzetten. Daar kwam 
zij de liefde tegen: de Nederlandse Frederik. Carola begon 
met haar studie Theologie in Leiden. De studie trok haar 
omdat het je niet alleen op mensen richt, maar ook op het 
‘geheim achter het leven’. Inmiddels is ze predikant in de 
PKN-gemeente Berkenwoude en wonen ze daar samen in 
de grote, oude pastorie. Binnenkort hoopt ze ook haar stu-
die psychologie af te ronden. 

Waarom ben je lid geworden van de VVP?
‘wij woonden toen in zoetermeer en zochten een 
gemeente waar we ons thuis voelden. de wijkgemeenten 
waar vooral evangelikaal werd gepreekt trokken ons abso-
luut niet. wij voelden ons prettiger in de adventskerk 
– een samenwerkingsgemeente tussen remonstranten, 
doopsgezinden en VVP’ers. wij kozen voor lidmaatschap 
van de VVP omdat ik verwantschap voel met de PKn. een 
kerk, waar verschillende geloofsopvattingen naast elkaar 
bestaan, spreekt mij erg aan. Voor vrijzinnige begrippen 
ben ik wel jong maar bij kerk-zijn gaat het niet alleen om 
optrekken met leeftijdsgenoten. het gaat vooral om het 
geloofsgesprek en dat kan je met iedereen voeren.’

Hoe heb je je ingezet voor de VVP?
sinds enkele jaren ben ik bestuurslid van de VVP in zuid-
holland omdat ik het belangrijk vind dat het bestuur ook 
bestaat uit jongeren – je leeftijd brengt soms verplichtin-
gen met zich mee. daarnaast vind ik het interessant om 
te zien hoe je de vrijzinnige stroming binnen de kerk kunt 
organiseren. ik vind het belangrijk dat de vrijzinnige stem 
een organisatorische vorm heeft, dat zorgt er namelijk 
voor dat je gehoord wordt. 

Wat is volgens jou het belang van de VVP?
de VVP kan volgens mij mensen aanspreken die de 
kerk hebben opgegeven of mensen die er helemaal niet 
mee zijn opgevoed. je ziet namelijk dat mensen steeds 
opnieuw zoeken naar religie en zingeving. aangezien de 
VVP de cultuur en religie met elkaar verbindt, kunnen 
zij het geloof op zo’n manier vertalen dat het begrijpelijk 
wordt voor die mensen. 

Hoe zie je de toekomst van de VVP?
ik vind het belangrijk dat het vrijzinnige geluid ruimte 
blijft houden binnen de kerk, maar dan moet er binnen 
de VVP wel echt vernieuwing plaatsvinden. we moeten 
zoeken naar een goede vorm. we zijn een culturele bewe-
ging, maar we zijn wel meer dan dat. het gaat bij ons 
ook om het geloof en daar moeten we ook voor staan. 
dat moeten we met enthousiasme durven uitdragen. 
overigens moeten we vrijzinnigheid niet pushen, want 
dan wordt het al snel een dogma: de vrijzinnigheid als 
enige waarheid. de vrijzinnigheid is niet iets wat je bent, 
maar wat je doet. het is een houding; een open houding, 
naar iedereen toe; vrijzinnig en niet-vrijzinnig. 

‘ staan Voor de  
Vrijzinnigheid’
De VVP telt veel verschillende leden.  Wie zijn zij, 

wat doen zij en hoe denken ze over de vereniging? 

De redactie pikt er twee uit: Dirk Schuijtemaker en 

Carola Dahmen. Hij is 86 jaar, zij is 27. Hij was boer 

in de Noord-Hollandse polder. Zij is sinds enkele 

maanden predikant. Maar beide zijn lid van de VVP.

Dirk stamt uit een boerenfamilie die al eeuwen boert in 
het Noord-Hollandse Grosthuizen, een klein dorpje vlak bij 
Hoorn. Inmiddels is hij gepensioneerd en runt zijn zoon 
het bedrijf. Dirk heeft vele liefdes: het boerenbestaan, de 
geschiedenis van zijn familie en de omgeving, de kerk… 
En daar zet hij zich allemaal voor in. Sinds zijn 23e zit 
hij bijna onafgebroken in de plaatselijke kerkenraad. 
Jarenlang zat hij in het bestuur van de VVH in Noord-
Holland en ook heeft hij zich lange tijd ingezet voor het 
agrarisch museum in Middenbeemster.

Waarom bent u lid geworden van de VVP?
ik ben pas in de jaren 80 lid geworden van de vereniging. 
de hervormde gemeente in grosthuizen was wel altijd 
vrijzinnig. in de jaren dertig was hier ook een afdeling 
van de rijzende Kerk, maar toen ik daar oud genoeg voor 
was, was het al opgeheven. er was nog wel jongeren-
werk, maar dat was niet verbonden aan een vereniging. 
elke zaterdagavond kwamen we dan bij elkaar en we 
zongen ook veel uit de vrijzinnige liedbundel ‘jong is ons 
harte’. Veel liederen daaruit ken ik nu nog. ik ben ook 
wel eens bij grote bijeenkomsten van de Vcjc geweest in 
alkmaar en schagen. dat was erg leuk.

door Erik Jan Tillema

Hoe heeft u zich ingezet voor de VVP?
in 1974 ben ik bestuurslid geworden van de Vereniging 
tot behoud en vermeerdering van vrijzinnige predikants-
plaatsen in noord-holland. deze vereniging verstrekte 
subsidies zodat een gemeente een vrijzinnige predikant 
kon aanstellen. Van 1989 tot 2001 was ik ook voorzitter. 
in 1987 trad ik toe tot het bestuur van de provinciale ver-
eniging en in 1991 werd ik daar voorzitter, tot ongeveer 
2005. het belangrijkste wat we in die tijd als vereniging 
hebben gedaan, is het aanstellen van een zogenaamde 
‘vliegende pastor’, een vrijzinnige predikant zonder 
gemeente die de hele provincie doorreisde ter ondersteu-
ning van het vrijzinnige geluid.

Wat is volgens u het belang van de VVP?
het gedachtegoed van de vrijzinnigen is momenteel zeer 
winnende binnen de Protestantse en rooms-Katholieke 
Kerk, maar een vrijzinnige vereniging is eigenlijk steeds 
minder noodzakelijk geworden. 
bijvoorbeeld in noord-holland: de hele provincie is in 
principe vrijzinnig. waar de VVP jarenlang voor heeft 
gestreden, is er nu. ik kom nauwelijks nog rechtzinnigen 
tegen. het klinkt niet aardig, maar het idee van een vrij-
zinnige vereniging is misschien wat achterhaald. ik denk 
dat het vrijzinnige gedachtegoed blijft bestaan, ook zon-
der vereniging. 

Hoe ziet u de toekomst van de VVP?
Voor de toekomst blijft het belangrijk dat er mensen zijn 
die voor het vrijzinnige gedachtegoed willen staan en dat 
willen verspreiden. daar heb je niet per se een vereniging 
voor nodig, maar een vereniging maakt het wel makke-
lijker omdat die een netwerk heeft, financiën, enzovoort. 
de landelijke vereniging kan wel een rol spelen bij het 
ondersteunen van gemeenten door het aanbieden van 
interessante, aantrekkelijke programma’s ter vervanging 
van de kerkdienst, zoals de vliegende pastor hier in noord-
holland doet en Vrijzinnig Perspectief in het hele land. 

‘ Ik vind het belangrijk dat het 
vrijzinnige geluid ruimte blijft 
houden binnen de kerk, maar 
dan moet er binnen de VVP 
wel echt vernieuwing plaats-
vinden’ 

‘ Voor de toekomst blijft het 
belangrijk dat er mensen 
zijn die voor het vrijzinnige 
gedachtegoed willen staan en 
dat willen verspreiden’
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historiehistorie

aan het einde van de 19e en het begin van 
de 20e eeuw woedde er een ware burgeroorlog bin-
nen de hervormde Kerk. er was veel aan de hand: 
vrijzinnigen lieten zich inspireren door het rationale 
Verlichtingsdenken terwijl de orthodoxen zich voedden 
met vroomheidsbewegingen zoals het réveil. dit zorgde 
voor veel spanningen. de 19e eeuw werd gedomineerd 
door twee grote kerkscheuringen van orthoxen, het begin 
van de 20e eeuw door de oprichting van ‘minizuilen’ bin-
nen de kerk. 
de orthodoxen schaarden zich achter de confessionele 
Vereniging en de gereformeerde bond. de vrijzinnigen 
konden niet achterblijven en vonden elkaar binnen de 
evangelische unie en de nederlandse Protestantenbond 
(tegenwoordig de nPb). maar beide organisaties bleken 
geen ideale vesting te zijn voor de te strijden oorlog. de 
evangelische unie was te defensief, de Protestantenbond 
wilde zich buiten de kerk bewegen. 
friesland was in 1904 de eerste regio waar een vereniging 
werd opgericht die zich ging inzetten voor de belangen 
van vrijzinnige gelovigen. Veel andere provincies volgden 
snel en er was sprake van een kickstart: men was toe aan 
een vrijzinnige vereniging! de meeste verenigingen had-
den dan ook geen moeite om leden te verzamelen; het 
geld stroomde binnen en men kon van zich laten horen. 
toch miste er nog iets. alle provinciale afdelingen ope-
reerden zelfstandig. er was nauwelijks onderling contact 
terwijl daar toch behoefte aan was. om dit probleem op 
te lossen, zag in 1913 een landelijke, overkoepelende 
vereniging het levenslicht: de Vereniging van Vrijzinnige 
hervormden in nederland. 
de provincies bleven een grote mate van zelfstandigheid 
houden met een eigen bestuur en eigen statuten. de lan-
delijke vereniging diende meer als ondersteuning. 

Kerkelijke burgeroorlog
de sfeer in de hervormde Kerk was tot de tweede 
wereldoorlog grimmig. orthodoxen en vrijzinnigen waren 
elkaars aartsvijanden en men probeerde elkaar dan ook 
op elk vlak te bestrijden. Van een milde houding van 
vrijzinnige kant is nauwelijks sprake. ook daar nam men 

deze oorlog bloedserieus: het was vechten of de kerk uit-
gegooid worden! 
met pamfletten, briefschrijfacties en advertenties riepen 
zij elkaar op tot iets wat zij letterlijk ‘een heilige zaak’  
noemden. het doel was om vrijzinnigen de ruimte te 
geven hun eigen geloof vorm te geven en om het aantal 
vrijzinnigen uit te breiden. het liefst zag men natuurlijk 
dat de hele orthodoxie verdween of een marginale positie 
kreeg. 
overigens stonden de twee kampen redelijk in even-
wicht: het aantal vrijzinnigen en orthodoxen was onge-
veer gelijk. in de noordelijke provinies noord-holland, 
friesland en groningen waren de vrijzinnigen dominant, 
in het zuiden was dat andersom. 
Van het begin af aan maakten de orthodoxen gebruik van 
de evangelisatie; een evangelisatiebeweging die de kerk 
opnieuw orthodox moest maken. in antwoord hierop 
kwamen de vrijzinnigen met de Propagandacommissie 
die hetzelfde doel voor ogen had, maar dan andersom. 
deze commissie verzorgde lezingen, organiseerde infor-
matieavonden over de vrijzinnigheid en zweepte de jeugd 
op om vrijzinnig te worden of te blijven. 

Jongerenorganisaties
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en daar waren de 
vrijzinnigen zich ook van bewust. nog voor de oprichting 
van de landelijke VVh waren er vrijzinnige jongeren-
verenigingen. in 1902 werd de Vereniging van Vrijzinnig 
godsdienstige studenten in groningen opgericht. utrecht 
en leiden volgden snel. al deze regio’s schaarden zich in 
1915 onder de landelijke Vrijzinnig christelijke studenten 
bond (Vcsb). in 1919 kwam daar nog de Vrijzinnig 
christelijke jongeren bond (Vcjb) bij voor niet-studenten 
en in 1928 de rijzende Kerk voor vrijzinnige plattelands-
jongeren. 
deze drie jongerenorganisaties deelden vanaf 1929 
één koepelorganisatie: de Vrijzinnig christelijke jeugd 
centrale (Vcjc). nog steeds denken veel vrijzinnigen met 
weemoed terug aan de activiteiten van deze centrale: de 
Pinksterconferenties, de Paasconferenties en andere kam-
pen. het vrijzinnige geloof van jongens en meisjes werd 

strijd om de heilige zaaK

In de eerste vijftig jaren stond het bestaan van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in het teken van 

een heilige strijd. Daarna was er sprake van een wapenstilstand en kon de vereniging haar positie binnen 

de kerk verbeteren. 

hier gevormd en gevoed. Vaak gebeurde dat gescheiden 
– meisjes en jongens elk in een apart kamp. maar dat kon 
niet voorkomen dat door de Vcjc veel liefdes zijn opge-
bloeid. 
de jongeren waren overigens niet de enige die zich gin-
gen organiseren. over het land verspreid ontstonden hon-
derden vrouwenorganisaties, zangverenigingen, zondags-
scholen, allemaal van vrijzinnige signatuur. 

Vrijzinnige zuil
in zekere zin was er sprake van een vrijzinnige minizuil 
die de vrijzinnige hervormden deelden met de remon-
stranten, doopsgezinden en menig lutheraan. die zuil 
kreeg helemaal vorm dankzij de Vrijzinnig Protestantse 
radio omroep (V.P.r.o) die het vrijzinnige geluid eerst 
via de radio maar later ook via de televisie de woonkamer 
in wist te brengen. 
de omroep was dan ook iets waar vrijzinnigen trots op 
waren en wat zij fanatiek steunden. eind jaren zestig 
kwam daar een abrupt einde aan toen de omroep zich van 
haar puntjes en van haar kerkelijke geschiedenis ontdeed. 

Wapenstilstand
tijdens en na de tweede wereldoorlog vonden er dras-
tische veranderingen plaats. de kerkelijke burgeroorlog 
veranderde in een wapenstilstand. de bezetting had de 
flanken dichter bij elkaar gebracht en men wilde af van 
het hokjesdenken. men was toch in de eerste plaats her-
vormd en dan pas vrijzinnig? 

door  Erik Jan Tillema

de heropbouw van de kerk en nederland was een geza-
menlijke taak van allen. het positieve gevolg hiervan was 
dat de felle strijd tot rust kwam. er kleefde echter ook een 
nadeel aan: de vereniging werd minder urgent. 
door de rust kon de vereniging zich wel beter positione-
ren binnen de kerk en werd zij een serieuze gesprekspart-
ner. de vereniging werd een ‘modaliteit’ die er voor de 
volle honderd procent bijhoorde, maar dit hielp de krimp 
niet buiten de deur. er kwamen steeds minder leden, 
minder afdelingen…  de vereniging veranderde van een 
bloeiende organisatie in een kleine club. 

De strijd blijft
er is nooit een vrede getekend tussen vrijzinnigen en 
orthodoxen, slechts een wapenstilstand. soms laaien de 
oude gemoederen weer op. bijvoorbeeld rondom profes-
sor Piet smits en onlangs rondom Klaas hendrikse. 
de strijd sluimert door. blijkbaar is men er nog niet aan 
toe om de wapens om te smeden. de vereniging weet 
zich dus een taak voor de toekomst. ongeacht het aantal 
leden, ongeacht het aantal afdelingen moet zij er voor 
blijven waken dat er voor het vrijzinnige geloven ruimte 
blijft binnen de Protestantse Kerk. 
  

De geschiedenis van de VVP in een notendop

  Afbeeldingen van links naar rechts  

en van boven naar beneden:

-  jaarverslag 1934-1935 van de 

Propagandacommissie

-   kalender van de Nederlandse Vereniging 

van Vrijzinnige Zondagsscholen uit 1940

-   kalender uit 1942

-   ‘Levenslust’, het tijdschrift van de 

Rijzende Kerk 
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redactioneel
Eeuwig vrijzinnig

reflectie
Honderd jaar subversief?
door wim wattel

reflectie
De Leonardo Code
door hans dirk van hoogstraten

interView
Tegen de stroom in
door cisca Peters

oPinie
Tussen gesloten seculariteit en 
contrasterend geloof
door rick benjamins

feest
Jubileumdag 6 april

feestboeK

V-linK
Wie de jeugd heeft…
door annemieke van der Veen

oPinie
Wat de vrijzinnigheid toekomt
door hetty zock

Van alles wat
Nieuws uit de vereniging

interView
‘Staan voor de vrijzinnigheid’
door erik jan tillema

historie
Strijd om de heilige zaak
door erik jan tillema

jubileumboeK

jubileumboeK 
eeuwig Vrijzinnig
Ter gelegenheid van ons eeuwfeest verschijnt het jubileumboek 

Eeuwig vrijzinnig. In het boek komen drie vragen aan bod waar 

de verschillende auteurs zich over buigen: wat heeft onze ver-

eniging in het verleden gedaan? Hoe staan wij er nu voor en 

hoe ziet de toekomst er uit? 

het boek begint met twee hoofdstukken die uitleggen wat het vrijzin-
nig protestantisme precies is. rutger immink beschrijft hoe het is om 
op te groeien in een vrijzinnig nest terwijl anne van der meiden juist 
uitlegt hoe het is om uit een orthodox milieu in de vrijzinnige vereni-
ging te belanden. 

na deze introductie is het tijd om stil te staan bij het verleden. marieke 
fernhout beschrijft hoe de afgelopen honderd jaar zijn verstreken en 
arne jonges legt uit wat voor theologische verschillen er zijn tussen nu 
en zo’n honderd jaar geleden. 
na het verleden bereiken we het heden. gert de jong en lydia van 
Ketel laten daar hun licht over schijnen met in hun achterhoofd de 
vraag: wat voor betekenis heeft de VVP nu nog? 
logischerwijs bereiken we aan het einde van het boek de toekomst. 
meerten ter borg en erik jan tillema laten daar hun gedachten over 
gaan en zetten lijnen uit naar de toekomst. want één ding is zeker: 
na honderd jaar is het nog lang niet afgelopen met de VVP. 
tussen de hoofdstukken staan enkele overdenkingen ter afwisseling. 
het zijn een soort mini-preken waarin de VVP-predikanten chris de 
jonge, Kim magnee-de berg, dick Peters, jessa van der Vaart, henri 
frölich en VVP-gemeentelid truke jacobs ingaan op de thema’s verle-
den, heden en toekomst. het is een interessant en leeswaardig boek dat 
in de boekenkast van een VVP-er niet mag ontbreken! Voor slechts
10 euro kunt u het boek op 6 april kopen of bestellen via het kantoor. 

Erik Jan Tillema

Eeuwig vrijzinnig

     Verleden, heden, toekomst 
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