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Woord vooraf

Op de omslag van dit boek is een foto afgedrukt van het schip van de Protestantse
kerk in Dongen. Aan het begin van de vorige eeuw is het dak door een storm defini-
tief in elkaar gezakt. Wat overgebleven is, is een ruimte waarin slechts de contouren
van wat de kerk was zichtbaar zijn. Het is een open ruimte, waar weer en wind vrij
spel hebben. Voor mij is deze ruïne een symbool geworden van het besef dat de kerk
een deel is van de wereld waarin zij gezonden is. Maar wat en waar is de wereld?
Als er een geluidsrecorder in de ruïne zou worden neergezet zou er af en toe een
zachte plof te horen zijn van vallend gesteente in de wilde begroeiing. Niets is blij-
vend, alles veranderd, ook als wij het niet merken of horen. Dat wat eeuwen geleden
door mensen geconstrueerd en gebouwd is én het spontaan gegroeide lopen in elkaar
over, bomen groeien in de oude kerkmuur, oude ijzeren draagstangen dienen als
leidraden voor klimop. Dit boek gaat over drie mensen die geworsteld hebben met
de vraag wat wereld nu eigenlijk is, die hebben geprobeerd om het proces van ver-
andering en beweging te begrijpen en die geprobeerd hebben de kerk daarbij te
betrekken.

De ruïne herbergt voor mij ook nog een andere symboliek. De omslagfoto laat
heel duidelijk de ijzeren constructie zien waar het schip van de kerk tegenaan ge-
bouwd is. Het is een constructie waarbinnen ruimte ontstaat, de ruimte zelf is niet
‘grijpbaar’ en raakt overwoekerd. Maar de omtrekken zijn te herkennen en hebben
een verwijzende functie, ze zijn voor mij ook nog vol belofte. Voor mij persoonlijk
zou dat het symbool van mijn eigen geloofstraditie kunnen zijn. Zij is mij in de
eerste plaats aangereikt door mijn ouders. Daarvoor wil ik hen danken alsook voor
het feit dat zij het mij indertijd mogelijk hebben gemaakt om theologie te gaan stu-
deren. En ik ben blij dat zij, nu ik mijn eigen levenspad verder ben afgelopen, er ook
zijn om te vernemen wat ik zelf verderop gezien en gehoord heb en wat ik met die
geloofstraditie gedaan heb.

In verband met het totstandkomen van dit onderzoek wil ik in de eerste plaats mijn
eerste promotor professor Bert Hoedemaker noemen. In dankbaarheid herinner ik
onze lange gesprekken, zijn intense betrokkenheid bij wat mij heeft bewogen, maar
ook het veelbetekenende zwijgen en zijn grote geduld. Hij heeft dit onderzoek inten-
sief begeleid en veelvuldig heb ik gebruik mogen maken van zijn kennis en inzich-
ten. Ik heb heel veel van hem geleerd en hoop dat onze wegen zich vaker zullen
mogen kruisen.

Ook wil ik mijn tweede promotor, professor Pieter Holtrop, danken. Hij heeft mij
- aanvankelijk als eerste promotor - op weg geholpen en mij de grondstructuur van
deze studie aangereikt. Door zijn creatieve geest en theologische intuïtie ontstonden
er telkens nieuwe inzichten. Ik hoop dat ook het contact met hem na deze intensieve
tijd mag blijven voortduren.



Many thanks I owe also to professor Werner Ustorf (Birmingham), who has gi-
ven me interesting inside-information on Hans Jochen Margull, who handed me the
unpublished manuscript of Margulls’ ‘Durch den Horizont schauen’ and even ex-
pended considerable effort to read and comment on the Margull-chapter of this
study.

Het eerste exemplaar van de handelseditie hoop ik te mogen overhandigen aan
Mgr. M. Muskens. Niet in de eerste plaats omdat hij een ‘hoogwaardigheidsbekle-
der’ is - dat is hij óók - maar vooral omdat hij, in zijn pragmatische sociale houding,
voor mij veel belichaamt van wat de kerk-in-de-wereld zou kunnen en zou moeten
zijn.

Dit boek is ontstaan op verschillende locaties. In de eerste plaats moet ik de theolo-
gische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant noemen. Vooral het perso-
neel van de bibliotheek wil ik hartelijk danken voor de medewerking die ik gekregen
heb. Vervolgens wil ik hier de Gereformeerde kerk van Haamstede noemen. Tijdens
de zomervakantie mocht ik hun ‘jeugdhonk’ als studieruimte inrichten. Hartelijk
dank daarvoor. Ook heb ik een maand onderdak gevonden bij de benedictijnen van
de Paulusabdij in Oosterhout. Ik dank hen voor de genoten gastvrijheid, de stilte en
de ruimte. De belangrijkste ruimte waarbinnen ik heb mogen werken aan dit boek
was echter de Protestantse kerk van Dongen en Rijen. Ik doel dan niet alleen op de
fysieke ruimte, mijn kamertje aan ‘d’Overkant’, maar vooral op de ruimte die ik in
tijd gehad heb. Zonder de medewerking van deze ‘werkgever’ was het allemaal niet
gelukt. In dit verband wil ik ook mijn collega dominee Bert Kamman noemen die
mij, ‘pro Deo’, als emeritus met raad en daad heeft bijgestaan en Rita van der Meer
die als pastoraal medewerker in deeltijd een aantal van mijn taken heeft overgeno-
men. Zij kon dit doen dankzij de financiële ondersteuning van het HTWI en van
H.O.C. ‘Ruimzicht’, die ik daarvoor ook hartelijk wil danken.
De uitgave van dit boek is financieel mede mogelijk gemaakt door:
- Stichting: fonds, legaat ‘Ad pias causas’.
- Stichting ‘Aanpakken’.
- Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit

Groningen.
- Een aardige mevrouw die niet met name genoemd wil worden.

Van de velen, zonder wier inzet en hulp dit boek niet gemaakt had kunnen worden
wil ik vooral noemen Niek Oele die mij bij de correcties aanvankelijk op weg ge-
holpen heeft en Ada van Egmond die, zelfs tussen een verhuizing door, vele uren
heeft besteed aan het opsporen van fouten en het aanpassen van de lay-out.

Tot slot wil ik hier noemen en danken mijn sterke lieve vrouw Elma en onze kinde-
ren Helene, Elvira, Geert, Jessica en Aletta. Aan hen draag ik dit boek op. Elma
heeft - levend vanuit de geloofstraditie van háár ouders - mijn ogen weer geopend
voor het levend geloof. Zij heeft mij ook vaak moeten verlossen van mijn cynisme
en de ruimte afgebakend en bewaakt waarbinnen ik mijzelf kon ontplooien. De



kinderen hebben een aantal jaren moeten leven met een vaak afwezige, soms brom-
merige man in huis die vanaf nu hopelijk kan laten zien dat hij ook áánwezig en
belangstellend kan zijn.
‘Is je boek nu af?’ klonk het voorzichtig, maar regelmatig. ‘Ja, dít boek is nu af.’

Dongen, 03-06-2002












