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Gedachten bij Gerben Heitink’s Golfslag van de tijd. Europa’s niet 
te stillen verlangen naar God.1 
 
Sake Stoppels 
 
Bij zijn afscheid als universitair docent pastoraat aan onze faculteit verzorgde de 
helaas  al  overleden  dr.  Otto  Stange  in  deze  kerkzaal  een  college  waarin  hij 
terugkeek  op  zijn  werk  als  praktisch  theoloog.  Een  van  de  dingen  die  hij 
constateerde,  was  dat  de  praktische  theologie  steeds  meer  geconcentreerd 
raakte op kleine deelgebieden. Praktisch theologische onderzoeken werden in de 
ogen  van  Stange  steeds  vaker  onderzoeken  op  de  vierkante  meter  of  de 
vierkante  decimeter.  Hij  gaf  op  ironische wijze  ook  een mooi  fictief  voorbeeld 
dat  ik  altijd  onthouden heb.  Stange  suggereerde de mogelijkheid  van het doen 
van  empirisch  onderzoek  naar  passende  pastorale  zorg  voor  de  vrouwelijke 
bewoners van de B‐vleugel  in Huize Avondrood die zich zorgen maken over de 
huwelijkskansen  van  prins  Willem  Alexander.  U  begrijpt,  ten  tijde  van  dit 
afscheidscollege  was  Maxima  Zorreguieta  nog  niet  in  beeld.  Het  is  allemaal 
goedgekomen! 
 
Deze herinnering kwam weer bij me boven bij het lezen van het nieuwste boek 
van  Gerben  Heitink.  De  angst  van  Stange  voor wat  je  zou  kunnen  noemen  de 
minisculisering  van  de  PT  kan  hij  onmogelijk  bij  Gerben  Heitink  hebben 
opgedaan. Integendeel! We hebben hem door de jaren heen leren kennen als een 
breed georiënteerde theoloog en die breedte vindt zijn voorlopig (?) hoogtepunt 
in de  studie die vandaag wordt gepresenteerd. Ook breedte kan culmineren  in 
een hoogtepunt! Als we de  laatste drie grote boeken van Gerben er bij pakken, 
dan is een zeer boeiende lijn te zien. In 2001 verscheen zijn mooie boek over de 
dominee onder de titel  ‘Biografie van de dominee’. De aandacht spitste zich toe 
op  het  ambt  van  dienaar  des  Woords,  zoals  de  dominee  vanouds  wordt 
genoemd.  In  2007  verschijnt  vervolgens  ‘Een  kerk  met  karakter’,  een  uiterst 
strijdbaar  boek  over  noodzakelijke  veranderingen  in  de  kerken.  ‘Tijd  voor 
heroriëntatie’  is  de  ondertitel  en  die  is  ook  treffend  gekozen.  De  aandacht 
verschuift van de enkele dominee naar de kerkelijke gemeente als geheel. En dan 
nu ‘Golfslag van de tijd’ waarin we op een nog veel breder spoor worden gezet, 
namelijk  dat  van  een  diep  en  onuitroeibaar  verlangen  van  de  moderne  of 
postmoderne mens. ‘Europa’s niet te stillen verlangen naar God’, zo luidt min of 
meer  provocerend  de  ondertitel  van  je  boek.  Je  verlaat  de  bedding  van  de 
kerkelijke  gemeente  en  kijkt  heel  breed  naar  levensbeschouwing,  cultuur  en 
religie.  En  dat  doe  je  niet  alleen  voor  ons  huidig  tijdsgewricht,  als  een 
momentopname,  maar  je  schetst  een  lang  historisch  proces  van  kerstening, 
hervorming, revolutie, verlichting en ontplooiing. Vakoverstijgend komen we in 
aanraking  met  de  filosofie,  geschiedenis,  kerkgeschiedenis,  systematische 
                                                            
1  Inleiding  gehouden  bij  de  presentatie  van  het  genoemde  boek  op  28  september  2011  in  het 
Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. het boek is uitgegeven door uitgeverij Kok te 
Utrecht.  
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theologie, praktische theologie, cultuurwetenschap etc.  In 372 pagina’s worden 
we  meegenomen  langs  allerlei  scharniermomenten,  kantelpunten  en 
sleutelfiguren in onze Europese geschiedenis. Dat is de grote geschiedenis, maar 
als je het boek leest, dan weet je, ja, dit is ook mijn bedding, dit is de context van 
mijn  persoonlijke  bestaan,  ik  ben  fundamenteel  gestempeld  door  de 
geschiedenis van dit continent. Ik heb het boek dan ook met rooie oortje gelezen. 
Het is even doorwrocht als persoonlijk en even informatief als gedreven.  
 
Uiteraard komen bij het lezen ook vragen op. Een paar daarvan leg ik vanmorgen 
hier neer. Het zijn allereerst vragen aan het adres van jou, Gerben, maar het zijn 
feitelijk ook vragen aan ons allemaal. Ik noem er drie. 
 
Allereerst  is  er  de  indeling  van  de  Europese  geschiedenis  vanaf  het  begin  van 
onze  jaartelling  in  vijf  episodes.  Ik  noemde  ze  al:  kerstening,  hervorming, 
revolutie,  verlichting  en  ontplooiing.  Bij  die  vijfde  zou  ik  stil  willen  staan. 
Ontplooiing.  Daarmee  duid  je  vooral  de  periode  vanaf  1960  aan.  Het  begrip 
authenticiteit  is  in deze  episode een  sleutelbegrip.  Je  ziet  juist  in deze  tijd  een 
groeiende behoefte aan religie en levensverdieping. Tegelijk constateer je dat de 
kerk  in  zijn  klassieke  gestalte  verdampt.  Het  is  een  boeiend,  misschien  zelfs 
paradoxaal gegeven dat een theoloog die geworteld is in de christelijke traditie 
en  deze  ook  bijna  apologetisch  presenteert  en  verdedigt  in  zijn  boek,  juist  de 
periode waarin zijn traditie in ieder geval getalsmatig heel zwaar op zijn retour 
is,  kan  typeren  met  het  begrip  ‘ontplooiing’.  Komen  we  hier  een  meer  dan 
sportieve verliezer tegen of moet ik het anders duiden? 
Je hebt zeker oog voor de schaduwkanten van onze huidige samenleving2, maar 
toch  is er die keuze voor het positieve begrip  ‘ontplooiing’. Het  is ook de enige 
van de vijf  typeringen met een moreel oordeel  in  zich.3 Ontplooiing  is positief. 
Persoonlijk  had  ik  me  ook  andere  termen  kunnen  voorstellen.  Bijvoorbeeld 
‘ontworteling’4 of wat minder somber  ‘heroriëntatie’. Ook zat  ik  te denken aan 
‘vergelding’ en dan in de zin van de economisering van onze samenleving. Alles 
vergeldt,  zou  je  kunnen  zeggen,  alles  wordt  geld.5  Ik  doe  dat  midden  in  de 
Eurocrisis, ik geef het direct toe, het tijdsperspectief is hier wel heel erg kort.  
Ik  zie  met  jou  zeker  in  onze  samenleving  tal  van  ontplooiingskansen  die  er 
vroeger niet waren en ben daar ook zeker blij mee, maar ik zie in onze huidige 
samenleving  ook  tal  van  ontwikkeling waarin maar  heel weinig  ontplooiing  te 
zien is. Ik hoef ze hier niet te noemen, denk ik. Waarom toch de keuze voor deze 
positieve duiding? Een van de studenten met wie  ik sprak over deze vijfdeling, 
had  een  boeiende  vraag.  Hij  zei;  wat  kan  hierna  dan  nog  komen? Wat  is  een 
volgende fase na die van de ontplooiing? Of komen we hier nooit meer van af? De 

                                                            
2 Bijvoorbeeld op de pagina’s 33 en 34 
3 Het  begrip  ‘Verlichting’  heeft  natuurlijk  ook  een moreel  oordeel  in  zich, maar het  is  vooral  een 
termus technicus geworden 
4 Je noemt het begrip zelf ook, bijvoorbeeld op p. 18 
5 Sommigen spreken zelfs van Mammonisme of mammonisering. 
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vraag  is ook of  je  eigenlijk wel een periode kunt  typeren waar  je  zelf deel van 
uitmaakt. 
 
Een  tweede punt  is door  jou veronderstelde groeiende behoefte  aan  religie  en 
levensverdieping.6 Mijn vraag is heel simpel: is die er werkelijk en zo ja, bij wie 
dan?  Ik merk  er  in mijn  directe  omgeving niet  zo  heel  veel  van.7  Joep de Hart 
schrijft  in  zijn  recente  boek  Zwevende  gelovigen  dat  we  de  interesse  voor 
spirituele  en  esoterische  zaken  niet  moeten  overdrijven.8  De  leegloop  van  de 
kerken  wordt  geenszins  gecompenseerd  door  georganiseerde  interesse  in 
nieuwe  spiritualiteit.9  Hij  schrijft  ook  dat  je  in  het  holistische  circuit  weinig 
jongeren aantreft.10 Ik spreek de studenten op dit punt even aan: wat zien jullie 
bij  leeftijdsgenoten  om  je  heen  aan  fundamentele  zoektochten  naar  religie  en 
levensverdieping?  En  in  welke  mate  worden  die  zoektochten  ook 
gemeenschappelijk en op communicatieve, dialogische wijze ondernomen?  
Het  lijkt  er op dat  je  vooral  inzet bij  individuele  gelovigen die het  contact met 
andersdenkenden  zoeken  om  in  alle  openheid  over  zingeving  en  geloof  te 
spreken.11  Ik  vind  dat  een  zinvolle  zoektocht  die  we  ook  veel  meer  zouden 
moeten aangaan, maar je voorstel roept ook belangrijke vragen bij me op: wie is 
dat  gegeven?  Vraagt  jouw  route  niet  om  zekere  intellectuele  en  verbale 
vermogens  waarover  niet  iedereen  beschikt?  En  rust  de  kerkelijke  gemeente 
gemiddeld  genomen  haar  leden  voldoende  toe  om  dit  levensbeschouwelijke 
gesprek  frank  en  vrij  aan  te  gaan?  Het  interne  geloofsgesprek  is  al  geen 
sinecure…. 
Tenslotte een derde punt en dat sluit nauw aan bij de eerdere reactie van prof. 
Hans  Alma.  Nadrukkelijk  gaat  het  in  het  boek  over  God.  Je  spreekt  van  een 
verlangen naar God dat breed zou leven in deze samenleving. De vraag is echter 
hoe die God er uit ziet naar wie we kennelijk verlangen. In het begin van je boek 
lijk je het verlangen naar God gelijk te schakelen met spiritualiteit in de brede zin 
van het woord.12 In het slot van je boek kom je nadrukkelijk uit bij de God van 
                                                            
6 p. 195 
7 Wel  stond bij de buren – op papier Rooms‐katholiek – opeens een  zwart Boeddhabeeldje op de 
open haard in de tuin. Momenteel staat het beeld er wat verloren bij tussen allerlei bouwmaterialen. 
De buren verbouwen op dit moment.  Je kunt de beelden ondermeer in het tuincentrum, bij de Xenos 
en in de wereldwinkel kopen! 
8 Joep de Hart, Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit, Amsterdam 2011, p. 235 ev.  
9 idem, p. 237 
10 idem, p. 236. Vergelijk ook een constatering uit het WRR rapport, Geloven in het publieke domein: 
“Het  is  niet  zo  dat  het  niet‐religieuze  deel  van  de  bevolking  in  sterke  mate  op  drift  is  op 
zingevingsgebied. Er lijkt zich een patroon uit te kristalliseren van een tweedeling tussen humanisten 
en niet‐humanisten. Het wordt wel eens verondersteld dat Nederland een seculiere samenleving  is 
waarin humanistische waarden algemeen verbreid zijn. Er is echter onder de niet‐gelovigen naast de 
humanisten een categorie die laag scoort op humanistische waarden en transcendentie en die geen 
interesse heeft voor esoterische zaken. In deze groepering is er sprake van nihilisme en een risico op 
anomie.” (2006, p. 192). Is dit een groeiende groep, is mijn bange vraag.  
11 Zo bijvoorbeeld blz. 347. Op p. 28 schrijf je dat mensen elkaar in toenemende openheid bevragen 
op wat hen beweegt. Is dat echt zo?  
12 Golfslag van de tijd, p. 14 
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Israel.  Tegelijk  klinkt  als  een  refrein  in  je  boek  het  verlangen  in  gesprek  te 
blijven met zoveel mogelijk moderne zoekers. Maar raak je niet al heel veel van 
hen kwijt nog voordat ze het boek hebben opengeslagen, door  in de ondertitel 
provocerend te spreken van God? Ik waardeer je transparantie die zich mede uit 
in  de  gekozen  titel.  De  lezer  wordt  direct  al  op  een  bepaald  spoor  gezet.  Het 
konijn  uit  de  hoed  is  er  niet  bij  en  zo  voorkom  je  dat  argeloze  lezers  zich 
genomen voelen. Maar mijn vraag blijft staan: waar verlangen we met z’n allen 
precies naar? Is dat echt naar de God van Israel die zich het meest fundamenteel 
heeft  laten zien  in  Jezus Christus? Of kiert het hier  fundamenteel  en  sla  jij  een 
brug die helemaal nog niet zo gemakkelijk te slaan is?13 Hier liggen boeiende en 
belangrijke theologische vragen die vragen om verdere doordenking.  
Gerben,  heel  veel  dank  voor  je  niet  te  stillen  verlangen  naar  fundamentele 
communicatie  over  grenzen  heen  en  je  vermogen  om  dat  om  te  zetten  in  een 
uitdagend  en mooi  boek  dat  het  onderlinge  gesprek meer  dan waard  is.  Daar 
moeten we dan nu ook maar een begin mee maken. 

 
 

                                                            
13  Ik  verwijs  in  dit  verband  naar Wim  Dekker  die  in  zijn  recente  boek Marginaal  en  missionair 
(Zoetermeer 2011) onder andere aandacht besteed aan het ‘ietsisme’. Voor hem keren we daarmee 
terug naar het heidendom, maar dat is bepaald niet bedoeld om kerkverlaters een duw na te geven. 
Het heidendom zit ons allemaal in het bloed, gelovig of niet. De christelijke God bevalt ons niet, Hij is 
te vreemd, we weten eigenlijk geen raad met  Jezus.  ‘De christen  is de heiden die door de God van 
Israël  is gestoord en ontregeld en daar nooit helemaal aan kan wennen.’  (2011, 67). Denk ook aan 
een  theoloog  als  Stanley  Hauerwas  die  evenmin  gelooft  in  een  glijdende  schaal  tussen moderne 
spiritualiteit en geloof in de God van Israel. 


