
Handelaren in hoop. Enkele kanttekeningen 
 
Sake Stoppels 
 
Allereerst past mij uiteraard een hartelijke felicitatie aan het adres van René Erwich, de 
nieuw benoemde lector aan de CHE. Van harte met deze benoeming! Die felicitaties 
gelden zeker ook de gehele CHE, want ik denk dat u voor deze plek een zeer kundige 
theoloog hebt aangetrokken die ongetwijfeld mooie sporen zal gaan trekken en nalaten 
op het veld van geestelijk leiderschap. Het mooie en tegelijk uitdagende van deze functie 
en positie is dat je eigen wijze van leiding geven feitelijk deel uitmaakt van je 
onderzoeksopdracht. Het onderzoek gaat immers ook direct over jezelf  als 
leidinggevende en zo is het werk een mooie boemerang. Ik wens je toe dat je in het 
leidinggevende deel van je werk je zult lijken op wat je beoogt met je onderzoekswerk. 
Een van de mooiste complimenten voor mensen met een positieve missie is misschien 
wel dit woord: ‘u lijkt precies op wat u wilt.’ Ik wens jou en de CHE toe dat dit woord – 
al dan niet expliciet en al dan niet hard op – als een refrein zal klinken in de komende 
jaren. 

 
Uiteraard wil ik ook graag inhoudelijk reageren op thema’s uit de rede van zo-even. 
Daarvoor ben ik tenslotte ingehuurd. Ik heb een aantal thema’s waarover ik iets wil 
zeggen. Maar voordat ik dat doe, wil ik allereerst zeggen dat ik blij ben met de 
onderzoeksthema’s die binnen het lectoraat aan de orde zullen komen. Het zijn stuk 
voor stuk existentiële thema’s die het onderzoeken meer dan waard zijn. Blij ben ik in 
het bijzonder met de grote aandacht voor de relatie tussen geloof en werk. De aandacht 
voor spiritualiteit in de rede van Erwich beperkt zich niet tot de ‘schone spiritualiteit’ 
van de brandende kaars en van het geïsoleerde vrome gemoed, maar wil zich richten op 
wat we met Fulbert Steffensky ‘vuile spiritualiteit’ zouden kunnen noemen, de 
spiritualiteit van de straat, van de werkvloer, de spiritualiteit die groeit in wisselwerking 
met zowel de grote als de alledaagse vragen van het leven.1 Ik vind deze thematiek vooral 
van zo’n groot belang omdat het uiteenvallen van het  leven in allerlei min of meer 
zelfstandige domeinen het niet eenvoudig maakt fundamentele en beslissende 
verbindingen te maken tussen geloof en bijvoorbeeld werk. En vanuit de theologie en 
binnen de kerken zie ik ook maar weinig aandacht voor dit veld van onderzoek. 2 Alle reden 
dus voor onderzoek! 
 
Dit gezegd hebbende, wil ik nu inhoudelijk ingaan op een aantal elementen uit de rede. Ik 
beperk me tot vier opmerkingen en zal het niet al te lang maken. 
Mijn eerste opmerking is direct al redelijk fundamenteel, althans in mijn ogen. Het 
lectoraat richt zich op geestelijk leiderschap en de rede van zo-even was er ook grotendeels 
aan gewijd, maar in de zes genoemde onderzoekslijnen kom ik de expliciete aandacht voor 
geestelijk leiderschap niet in sterke mate tegen. Uiteraard zit het verweven in de genoemde 
onderzoekslijnen, maar mijn vraag is: wat is nou precies de verbindende schakel tussen de 
verschillende lijnen? En wie worden er nu precies onderzocht binnen de zes afzonderlijke 
onderzoekslijnen? Zit er bijvoorbeeld overlap in de onderzoekspopulaties? 
Een tweede opmerking heeft met de eerste te maken. Ik ben blij met de keuze van Erwich 
om leiderschap te funderen in een sociale identiteit. We komen zo af van de ongezonde 
fixatie op de sterke man of vrouw en richten ons vooral op de wisselwerking tussen leiders 



en volgelingen. Maar ik heb het gevoel dat deze nadruk op de sociale identiteit niet volledig 
benut wordt in de geschetste onderzoekslijnen. Ik zou graag zien dat er onderzoek zou 
worden gedaan naar de wisselwerking tussen leiders en volgelingen of hoe je ze ook willen 
noemen. En als docent kerkopbouw ben ik dan natuurlijk vooral geïnteresseerd in de 
wisselwerking tussen voorgangers en gemeenteleden binnen de setting van een kerkelijke 
gemeente. Wat gebeurt er precies tussen hen en waarom gebeurt er wat er gebeurt (of niet 
gebeurt!)? De Amerikaanse gemeenteopbouwdeskundige Loren Mead schreef ooit dat de 
belangrijkste verandering die een voorganger kan bewerkstelligen, zijn vertrek is.3 Dat is 
niet erg bemoedigend voor handelaren in hoop, maar zou hij ergens gelijk kunnen hebben? 
Kerken zijn doorgaans geen bolwerken van veranderingsgezindheid, ondanks de alles 
transformerende boodschap waarvan ze willen leven. Juist het onderzoek naar de 
wisselwerking tussen leiders en volgelingen kan kostbare inzichten opleveren betreffende 
het vorm en inhoud geven aan geestelijk leiderschap. 
Een derde punt. Dat gaat over hoop. Erwich kiest ervoor de algemeen menselijke categorie 
van de hoop  specifiek christelijk in te kleuren. Hij gaat daarin ook ver door te stellen dat 
hoop – ik citeer – “enkel en alleen in het feit (ligt) dat God zich aan zijn beloften houdt en 
zijn schepping in een grote beweging van liefde naar zijn toekomst trekt.” Dat is een ferme 
uitspraak die een scheiding teweeg lijkt te brengen tussen christenen en niet-christenen. 
Nu kan ik me daar op zich wel iets bij voorstellen, maar zouden we ook op zoek kunnen 
gaan naar juist het verbindende in het concept ‘hoop’? Alle mensen – godsdienstig of niet 
– zijn hopeloos verslingerd aan  hoop en de vraag is dan hoe je dit gegeven kunt gebruiken 
om bruggen te slaan in een postmoderne wereld. Want dat is toch uiteindelijk wat Erwich 
wil. Eigenlijk zit dat verbindende dat ik zoek al in zijn omschrijving die ik net even 
noemde. Het gaat hem immers om een God die – ik citeer opnieuw – “zijn schepping in 
een grote beweging van liefde naar zijn toekomst trekt.” Schepping is een inclusief begrip 
dat hier verbindend werkt. Schepping lijkt geen weet te hebben van grenzen tussen religies 
en tussen mensen. Zou op dezelfde manier ook het begrip ‘hoop’ bruggen kunnen slaan en 
de communicatie met een postmoderne en multireligieuze wereld op gang kunnen helpen? 
Een vierde en laatste opmerking betreft de mooie en prikkelende omschrijving van de 
geestelijk leider of de geestelijk begeleider. Hij of zij is een ‘handelaar in hoop’. Ik heb die 
typering vorige week woensdag even voorgelegd aan een groep studenten aan de VU. Daar 
zaten ook CHE-studenten bij en dat tekent de nauwe band tussen de VU en de CHE. De 
typering ‘handelaar in hoop’ riep heel verschillende associaties op. Sommige aspirant 
voorgangers waren direct enthousiast over deze typering van hun toekomstige werk. Het 
was een overall waar ze bij wijze van spreken direct in konden stappen. Anderen hadden 
meer aarzelingen of zelfs bezwaren. “Moet er ook al gehandeld worden in hoop? Blijft er 
dan helemaal niets meer buiten het marktdenken?’ En ‘wie wordt van die handel eigenlijk 
beter? Is dat vooral de handelaar?’ ‘En krijgt degene die bereid is het meeste te betalen de 
beste hoop?’ Je kunt je ook afvragen of die handelaar van tijd tot tijd ook goedkope 
aanbiedingen heeft of opruiming houdt. U hoort het, een brede variatie aan reacties. Een 
van de studenten had dezelfde associatie als ikzelf, namelijk de even verrassende als 
prachtige typering die Gerrit Achterberg in zijn gedicht ‘Deïsme’ geeft van Jezus Christus, 
namelijk ‘koopman in oudroest’.4 Dankzij de koopman in oudroest zijn er handelaren in 
hoop. En of we nou gelukkig zijn met de typering van de geestelijk leider als ‘handelaar in 
hoop’ of niet, ik hoop oprecht dat dit lectoraat er aan zal bijdragen dat die bijzondere 
koopman in oudroest zijn koopmanswerk met vrucht zal kunnen blijven doen in de 
Nederlandse samenleving. Want aan gegronde hoop is veel verlet in ons land. Dank u wel.  



 
Noten:  

                                                            
1. F. Steffensky, Het leven vieren. Spiritualiteit in het dagelijks leven, Baarn 1984, p.34. Aangehaald in: Jurjen 
Beumer, Evert van der Pol, Vroom en radikaal. Het noodzakelijke gesprek tussen evangelischen en 
basisbeweging, Baarn 1986,p.97,198 
2  Ik noem in dit verband The London Institute of Contemporary Christianity (LICC) dat poogt het 
denken aan holistisch discipelschap ingang te doen vinden in kerken. Ze doet dat vanuit het 
onderzoeksgegeven dat gemeenteleden en parochianen vaak weinig steun ondervinden vanuit hun 
geloofsgemeenschap bij het zoeken naar een weg om Christus concreet te volgen in het dagelijkse leven. 
Zie voor meer informatie www.licc.org.uk  
3 Loren B. Mead, A Change of Pastors …And How It Affects Change in the Congregation, Herndon 2005 
4 Deïsme 
 
De mens is voor een tijd een plaats van God. 
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen, 
dan wordt hij afgeschreven op een steen. 
De overeenkomst lijkt te lopen tot 
deze voleinding, dit abrupte slot. 
 
Want God gaat verder, zwenkend van hem heen 
in zijn miljoenen. God is nooit alleen. 
Voor gene kwam een ander weer aan bod. 
 
Wij zijn voor hem een vol benzinevat, 
dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt, 
al de afval, met zijn wezen in strijd. 
 
Sinds hij zich van de schepping onderscheidt 
gingen wij dood en liggen langs het pad, 
 
wanneer niet Christus, koopman in oudroest 
ons juist in zo'n conditie vinden moest; 
alsof hij met de Vader had gesmoesd. 
 
Uit: Gerrit Achterberg, Vergeetboek, Querido, Amsterdam 1961 


