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Wie 55 jaar is, heeft veel veranderin-
gen en ontwikkelingen meegemaakt. 
Dan vraagt dit de aandacht, dan is dat 
een hot item, soms heb je invloed en 
soms kan dat niet. Wies zegt: ‘Door de 
verschillende dingen die ik heb gedaan 
en heb meegemaakt, met name als 
predikant en als afgevaardigde in de 
Wereldraad van Kerken, ben ik een 
ander mens geworden. Vrijzinniger en 
met meer oog voor multi-culturaliteit 
en diverse vormen van spiritualiteit.’

na de middelbare school studeerde 
Wies, die uit een degelijk maar vrolijk 
gereformeerd gezin komt, theologie 
in Amsterdam. ‘De bijbel is er bij mij 
ingebakken. Misschien heb ik een 
religieus gen. Maar er zijn veel meer 
spirituele bronnen. En dan is het be-
langrijk om met elkaar te delen wat je 
vindt en wat je raakt’, vertelt ze. 
na de studie, nu dertig jaar geleden, 
ging ze aan het werk als studenten-
pastor in Wageningen, een functie die 
toen nog gefinancierd werd uit een 
landelijk fonds van de Gereformeerde 
kerken. Ze sprak over landbouw en 
duurzaamheid met het kwaad op ma-
croniveau als onderliggend thema in 
de diensten met de vijftig tot zeventig 
studenten die daar op af kwamen, en 
in verschillende werkgroepen. Ze nam 
afscheid van deze universiteit na het 
organiseren van een symposium over 
‘Duurzaamheid in ontwikkelingssa-
menwerking’. 

Samenwerking
In het studentenpastoraat werkte ze 
regelmatig samen met een katholieke 
en een doopsgezinde collega. Van-
wege haar ervaring met dit oecume-
nische werk werd ze gevraagd voor 

het deputaatschap voor de oecumene 
en vertegenwoordigde ze nederland 
vanaf 1998 in de Wereldraad van Ker-
ken. ‘Het was heel verrijkend om met 
mensen te praten die overal vandaan 
kwamen, onder andere uit de brand-
haarden van dat moment: Tsjetsjenië, 
Zuid-Soedan, noem maar op. In die 
tijd ervoer ik dat dingen die in onze 
cultuur heel gewoon gevonden wer-
den, in een andere cultuur ongebruike-
lijk waren of zelfs afgewezen werden. 
En andersom natuurlijk. Terwijl het 
uitgangspunt vaak gebaseerd was op 
dezelfde bijbel’. Uit deze tijd stamt ook 
haar internationale betrokkenheid.  
In haar portefeuille had ze financiën, 
homoseksualiteit, vrouw in het ambt 
en het Midden-Oosten, waaronder de 
organisatie United Civilians for Peace. 
Een conflict maakte helaas een einde 
aan deze periode. Daarover vertelt 

ze: ‘De Wereldraad wordt gekenmerkt 
door het zoeken van de dialoog en 
door verschillen van mening altijd van 
twee kanten te bekijken. Maar onder 
druk van Christenen voor Israël heeft 
mijn kerk, de Protestantse Kerk (PKn), 
juist dit contact opgezegd.’ Ze kan 
zich er nog over opwinden. 
Vanwege het werk van haar man 
verhuisde Wies naar Amsterdam, waar 
ze zo’n vijftien jaar gemeentepredikant 
was. Bij Vrijzinnigen nederland waar 
ze sinds 2008 werkt als algemeen se-
cretaris, is haar werk veel beleidsmati-
ger. Het is haar taak om het vrijzinnige 
geluid te versterken, de organisatie 
weerbaar te maken en alert te reageren 
op veranderingen. Dat doet ze samen 
met twee collega’s vanuit het Landelijk 
Bureau in Amersfoort.  ‘Doordat ik dit 
werk nu doe, zijn mijn interesses ook 
gewijzigd’, zegt ze. 

Inspiratie
Wies heeft drie jaar niet gepreekt, 
maar doet dat nu weer één keer in de 
maand op allerlei plaatsen in het land.  
‘Als gemeentepredikant haalde ik 
inspiratie uit Bijbel en kerk, om door te 
geven aan anderen. nu hoeft dat niet 
meer. En wat blijkt? Inspiratie is overal 

te vinden en religie ligt op straat’. 
In de diensten die ze nu verzorgt, 
werkt ze veel met filmpjes en liedjes 
die het thema verbeelden. Thema’s 
zijn bijvoorbeeld omgaan met pech, de 
mens die als kostenpost wordt gezien 
en de vluchteling, waar een prijskaartje 
aan hangt. Ze merkt dat deze manier 
van werken meestal goed aansluit 
bij de bezoekers. Die kunnen heel 
gemakkelijk aan anderen vertellen wat 
ze gezien en gehoord hebben, en hoe 
ze daarin geraakt zijn. ‘In de kerk gaat 
het om het Woord en de dienst is er 
een van woorden, maar dat spreekt de 
huidige samenleving niet meer zo aan, 
we leven in een beeldcultuur.’ 
Voor De Linker Wang wil ze graag haar 
denkkracht en bestuurlijke kwaliteiten 
inzetten: ‘Dingen regelen, meedenken 
(ik ben altijd zes stappen verder), een 
stuk schrijven, mensen aanspreken, 
dat doe ik graag, beter dan met een 
banier voorop lopen.’ 
Eerder hielp ze met een project waarbij 
een huis werd opgeknapt van iemand 
die in de schuldhulpverlening had 
gezeten, ‘maar zulke dingen kan ik 
fysiek niet meer aan.’ In haar brede 
netwerk heeft ze veel voorgangers uit 
de Protestantse Kerk en bij bijeenkom-
sten blijkt vaak dat die GroenLinks 
stemmen. Wies vindt het jammer dat 
ze zich daar niet laten horen, maar 
realiseert zich dat predikanten terug-
houdend zijn wat betreft hun partijpo-
litieke voorkeur. 
Wies mag veranderd zijn, maar haar 
engagement, de sociale kant van haar 
geloof en haar dromen en visioenen 
van een betere wereld, zijn dat niet. 
Eerder was ze voorzitter van Kerk 
en Vrede. Wie niet uitgaat van het 
positieve en het goede van de mensen 
kan zo’n functie niet vervullen. Je kunt 
naar mensen kijken en potentiële 
vrienden en bondgenoten zien of leven 
met angst in een wereld vol potentiële 
vijanden. Je kunt naar de wereld kijken 
als een potentieel goede of als een 
slechte wereld. Volgens Wies is dat 
een keuze. Zij kiest voor de potentiële 
vriend en bondgenoot en wil elk mens 
op het goede aanspreken. Dit staat 
lijnrecht tegenover het ´geneigd tot 
alle kwaad´ uit de catechismus van de 
protestantse kerken. 

In De Linker Wang herkent zij deze 
drive. Met plezier leest zij in het 
magazine de inspirerende verhalen 
van mensen die zich inzetten voor 
een betere wereld. Verder vindt ze het 
ontzettend belangrijk om de geheu-
gens van mensen steeds op te frissen, 
door te schrijven over hoe het werkelijk 
was, bijvoorbeeld in de jaren negentig 
toen er ook heel veel vluchtelingen en 
asielzoekers ons land binnen kwamen. 

Veranderen
De feiten benoemen vindt ze heel be-
langrijk, om te voorkomen dat mensen 
zich laten meeslepen door angst en 
populistische propaganda.
Als het gaat om De Linker Wang als 
religiewerkgroep van GroenLinks, wil 
ze niet overdoen wat de politiek doet 
en ook niet wat de kerk doet. Als voor-
beeld noemt ze het gesprek met vluch-
telingen, waarbij De Linker Wang dan 
juist de insteek bij de spiritualiteit van 
de vluchtelingen kan kiezen. Een ander 
voorbeeld is het onderwerp duurzaam-
heid waarbij je kunt nadenken over 
het wereldbeeld dat in die discussie 
gehanteerd wordt. In het economisch 
denken is de wereld ‘slechts’ een bron 
van grondstoffen, waar we uit kunnen 

putten voor onze economische wel-
vaart. Bij een religiewerkgroep past het 
wereldbeeld van een aarde waar ook 
komende generaties gelukkig kunnen 
leven, ‘een spiritueel verhaal.’
De Linker Wang moet een multicul-
turele werkgroep worden, vindt Wies. 
‘Over vijf jaar moet dat veranderd zijn’, 
net zoals GroenLinks een multicul-
turele partij zou moeten worden. 
Dat brengt haar op de discussie over 
zwarte piet, die elk jaar weer de kop 
opsteekt: ‘Gauw afschaffen en alter-
natieven doorvoeren. Je wilt toch geen 
feest vieren dat andere mensen pijn 
doet?’ 

‘Think global, act local’ 
nu treden er twee vrouwen toe tot het 
bestuur van De Linker Wang. Wat Wies 
betreft mogen dat er meer worden. 
Zo benoemt ze twee concrete onder-
werpen om met De Linker Wang aan te 
werken. Die vallen volgens haar  onder 
‘Think global en act local’. Bij ‘act 
local’ gaat het om de gewone dingen 
waarvoor je kiest, zoals afval scheiden, 
de voordeur opendoen zonder de 
angst te laten overheersen, gaan voor 
multiculturaliteit en voor meer vrou-
wen in een bestuur. Bij de perspec-

tiefwisseling van ‘local’ naar ‘global’ 
realiseer je je dat het er uiteindelijk 
om gaat hoe jij de wereld wilt zien en 
waarin jij gelooft. Voor Wies is dat een 
wereld van vrede. Die droom blijft ze 
dromen, daar zal ze zich voor inzetten. 
Daar blijft ze over spreken. 

Niet alleen werken, maar ook concreet in actie komen

Wies Houweling droomt van een betere wereld

Ina Scholma-Huisman

Sinds de zomer is Wies Houweling (55) betrokken bij 
De Linker Wang om toe te treden tot het bestuur. In 
het dagelijks leven werkt ze als algemeen secretaris 
van Vrijzinnigen Nederland. Haar motivatie: ‘Ik wil 
niet alleen werken, maar ook een bijdrage leveren 
aan een betere wereld’.

‘Inspiratie is overal te vinden en religie ligt op straat’


