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Christelijk dna
Hoofdredacteur Eduard van Holst 
Pellekaan: ‘Waar en hoe in deze tijd, 
die steeds meer seculier wordt, is 
religie maatschappelijk en cultureel 
relevant? Het algemene beeld is dat 
van sluitende kerken en krimpende 
geloofsgemeenschappen. Maar als je 
goed kijkt, worden er veel interes-
sante pogingen tot vernieuwing 
ondernomen. Daar willen we boven-
op zitten. Aan onze eigen poging tot 
vernieuwing ging een heroriëntatie 
vooraf. Daaruit kwam uiteindelijk 
naar voren dat ons christelijk dna en 
onze vrijmoedige manier van denken 
en kijken, onze essentiële uitgangs-
punten moeten zijn. Maar we vonden 
ook dat VolZin te veel voor de geïnter-
esseerde incrowd was en te weinig 
voor de geïnteresseerde leek met 
belangstelling voor de christelijke 
traditie en cultuur – want ja, die 
mensen zijn er ook! (lacht) Het 
nieuwe volzin kijkt dus welwillend, 
maar met de broodnodige journalis-

We leven in een turbulente en 
spannende tijd wat dergelijke vragen 
betreft.’ 
De eerste volzin nieuwe stijl komt 
begin november uit. Daarin wordt 
met een reportage over Het Aposto-
lisch Genootschap, de grootste vrij-
zinnige kerk in Nederland, een begin 
gemaakt met de serie ‘Heilig Vuur’. 
Van Holst Pellekaan: ‘Waar ligt het 
aan dat in kerk A het licht uitgaat en 
dat kerk B vlak om de hoek vol-
stroomt? Waar brandt het heilig vuur 
van de geloofsvernieuwing? Daar 
willen we heel dicht bij zijn.’

Theologen
Hij vervolgt: ‘In elk nummer komt 
een essay. We nodigen in het bijzon-
der theologen van harte uit om voor 
ons te schrijven. De praktijk leert 
vooralsnog dat de gemiddelde 
theoloog ontoegankelijk schrijft; 
volzin hoopt een nieuwe generatie 
aan te spreken en een podium te 
bieden voor geloofsvernieuwing.’
Een van de scribenten wordt Ruben 
van Zwieten, predikant-directeur van 
de stichting Bezinning Zuidas, die 
samen met zijn collega Ad van 
Nieuwpoort van de Thomaskerk-
gemeente in Amsterdam het uiterst 
leesbare boekje De Bijbel op de Zuidas 
schreef. ‘Maak het nieuw’ is ook het 
motto van de feestelijke viering van 
het tienjarig bestaan van VolZin en 
tegelijkertijd de lancering van de 
nieuwe volzin. Tijdens de bijeenkomst  
op 3 november in de Amsterdamse 
Dominicuskerk zullen de protestantse 
theoloog Van Zwieten en de bekende 
new age-schrijfster Annemarie Post-
ma elk een lezing over ‘vernieuwing’ 

tieke distantie, naar binnen in de 
christelijke wereld. We schrijven ook 
over andere levensbeschouwelijke 
stromingen waar die relevant en 
inspirerend kunnen zijn voor christe-
lijke geloofsvernieuwing in Neder-
land. We zijn geen spreekbuis van de 
een of andere christelijke stroming.’

Spannende tijd
‘Het blikveld van de hedendaagse 
zinzoeker is heel ruim – kerkgangers 
oriënteren zich ook op andere religies 
en vice versa – dus dat geldt ook voor 
ons blikveld. In VolZin van 12 oktober 
stond bijvoorbeeld een uitgebreid 
interview met Jotika Hermsen, 
vierentwintig jaar geleden begonnen 
als franciscanes, nu boeddhistische 
non. Zij slaat op bijzondere wijze een 
brug tussen de twee geloofstradities, 
en geeft aan wat we van elkaar kun-
nen leren. Zullen religies in ons deel 
van de wereld zich steeds meer met 
elkaar vermengen? Vinden eeuwen-
oude tradities zichzelf opnieuw uit? 

houden. ‘Het wordt een soort ‘new 
age ontmoet nieuw christendom’’, 
zegt Van Holst Pellekaan. 
Van Postma is onder meer de uit-
spraak: ‘De grootste verandering 
ontstaat door acceptatie’.

Jubileum
De ‘VolZin-landdag’ – in de woorden 
van de hoofdredacteur – is tevens 
bedoeld als cadeautje aan de trouwe 
lezers, ongeveer 6.500. ‘De afgelopen 
tien jaar zijn we er niet in geslaagd 
veel nieuwe lezers te werven’, zegt 
Van Holst Pellekaan. ‘Volgend jaar 

willen we in de nieuwe opzet vier 
themanummers uitbrengen die ook 
in de losse verkoop verkrijgbaar 
zullen zijn. Ook wordt er geld in 
marketing gestoken.’ Op de VolZin-
dag onthult juryvoorzitter Joep de 
Hart de winnaars van de VolZin-Opi-
nieprijsvraag, die dit jaar bijna twee-
honderd inzendingen telde. En gelau-
werd theoloog Erik Borgman zal het 
eerste exemplaar in ontvangst nemen 
van de – ook wat vormgeving betreft 
– vernieuwde volzin. Op de folder van 
de feestdag staat een afbeelding van 
Jezus aan het kruis, wiens gezicht in 

interview

‘Waar ligt het aan dat in kerk A het licht uitgaat 
en kerk B volstroomt?’

het duister is gehuld. ‘Het roept de 
vraag op wat ‘het nieuwe’ is.’ 
Van Holst Pellekaan noemt dit spelen 
met symbolen van de christelijke 
traditie typerend voor deze tijd. ‘We 
willen enige luchtigheid betrachten 
zonder in postmoderne oppervlakkig-
heid te vervallen’, zegt de hoofdredac-
teur met een glimlach. ‘Je zag het aan 
de recente papyrusvondst die sugge-
reert dat Jezus getrouwd zou zijn 
geweest: tegenwoordig willen we een 
Jezus van vlees en bloed en minder 
een Verlosser. Iedere tijd vormt zijn 
eigen beeld van Jezus.’ <<

Een proefnummer van 
of abonnement op Het 
Vermoeden is aan te vragen 
via 0900 777 99 97 of 
www.hetvermoeden.nl

Inspiratiemagazine Geloven 
in Nederland wordt gratis 
toegezonden aan kerkelijke 
en religieuze gemeen-
schappen, alsmede profes-
sionele werkers op kerkelijk 
en religieus terrein. Een 
particulier abonnement kost 
€ 5,– per jaar. Meer infor-
matie via 033 257 04 39 of 
www.geloveninnederland.nu

Meer+ kan besteld worden 
via www.isermeer.nl 

Magazine volzin op zoek naar geloofsvernieuwing

feest of fuik?

In een tijd waarin ook op de bladenmarkt krimp de klok 
slaat, is het opmerkelijk dat zomaar drie nieuwe religieuze 
en spirituele tijdschriften het licht zien. Is dat een feest 
of zwemmen we in een fuik? 

Feest!
Het ncrv-kwartaalblad Vier en de ikon-krant bundelen 
zich tot Het Vermoeden. Niet toevallig noemt het nieuwe 
magazine, dat eens in de drie maanden zal verschijnen, 
zich naar het populaire ikon-programma gepresenteerd 
door Annemiek Schrijver. Schrijver speelt een prominente 
rol in het eerste nummer dat onder de titel Feest! 
uitkomt. Er staat een interview in van Jacobine Geel met 
Annemiek Schrijver: “Als je ophoudt eenzaamheid ver-
keerd te maken, wordt het relatiever. Zachter.” Schrijver 
interviewt zelf Karen Armstrong, de initiatiefneemster van 
het Handvest voor Compassie: “Deze wereld is een geheel, 
of we dat nu willen of niet.” Verder is er aandacht voor de 
‘eerlijke moestuin’ en ‘de eeuwige Madonna’. Het Vermoe-
den is een kruising tussen de bekende, liefdevolle ncrv-
braafheid en de fair trade-aanpak die zo eigen is aan de 
ikon. Hoewel de hoofdredactrice ons verzoekt de lucht te 
kussen, smaakt het blad naar meer.

Geloven in Nederland
Ook het ‘inspiratiemagazine’ Geloven in Nederland 

verschijnt na het kennismakingsnummer vier keer per 
jaar. Het blad wil ‘zoeken naar wat gelovigen bindt’ en 
‘alle ruimte benutten die het grondrecht van de 
godsdienstvrijheid ons biedt’. Er staan columns in van 
vier vertegenwoordigers van vier wereldreligies en dat 
is best veel voor een blad van 24 bladzijden. Aan de stijl 
van de artikelen en het niveau van de gedichten mag 
nog wel wat geschaafd worden. De poging om te 
verbinden in plaats van te polariseren oogt sympathiek, 
al ligt de boodschap (‘opdat we in iedere ander een 
stukje van de Ander mogen zien’) er wel duimendik 
bovenop.

Fuik?
Meer+ profileert zich als een ‘lifestylemagazine met 
diepgang’. Het blad is een uitgave van het Evangelisch 
Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land. Aan de artikelen is dat niet direct te merken. 
De zoektocht naar ‘iets’ staat centraal. Oud-eo-coryfee 
Jan van den Bosch hemelt Israël op. In hetzelfde artikel 
wordt ongegeneerd reclame gemaakt voor een reis-
bureau dat de lezer Israël laat ontdekken. Er is ook 
ruimte voor de stilte in een trappistenklooster. En ja, 
daarbij mag een foto van het plaatselijke bier niet 
ontbreken. Een veelkleurig blad. Via de website kan de 
lezer doorverwezen worden naar plaatselijke gemeen-
ten. Ik neem de proef op de som: het blijken allemaal 
orthodoxe en evangelische gemeenten te zijn…  

Het tijdschrift VolZin 
ontstond in 2002 uit een 
fusie van Hervormd Neder-
land en het eertijds rooms-
katholieke de Bazuin. 
Jan van Hooydonk, afkom-
stig van de Bazuin, was de 
eerste negen jaar hoofd-
redacteur. Zijn opvolger 
Van Holst Pellekaan, die 
zichzelf ‘ongebonden 
spiritueel’ noemt, heeft 
brede journalistieke 
ervaring. Hij was onder 
meer hoofdredacteur van 
het spirituele maandblad 
Zens, en chef redactie en 
plaatsvervangend hoofd-
redacteur van HP/De Tijd.

tekst Martin Maassen
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Rien van Uden:

“Religie vindt nu beter haar weg”
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Van VolZin naar volzin: nieuwe 
opmaak, nieuwe uirstraling.


