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‘Mijn ratio
was niet
niet meer
genoeg
voor mijn
fundamentele behoeften’
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Henk Dikker Hupkes (64) werd toch dominee

interview ✽

Tekst: Frieda Pruim
Beeld: Corbino

‘Hoezo te oud?
Begin opnieuw’
Als kind wilde hij al dominee worden, maar pas als directeur van
een wandelorganisatie werd hij
opnieuw geraakt door het geloof.
Hij gaf zijn baan op en werd vorig
jaar predikant. “Geloofstwijfel
heb ik achter de rug. Dat geeft
veel rust.”
Een pad langs een maisveld leidt
naar een idyllisch pleintje met
een prachtige kerk in het Twentse
Weerselo. Ertegenover staat een
vrijstaand huis met rieten dak en
royale tuin. Boven die deur hangt
een bak met geraniums. Henk
Dikker Hupkes (64) zwaait de
deur open en laat trots zijn nieuwe woon- en werkplek zien. Sinds
een half jaar is hij hier predikant,
na een twintigjarige carrière als
directeur van Wandelnet, dat de
Nederlandse lange-afstandswandelpaden beheert. “De plek heeft
niet de doorslag gegeven, maar is
wel een extra cadeautje”, vertelt de
kersverse predikant. “Ik geniet er
enorm van dat het hier zo mooi
en stil is. Vanuit mijn werkkamer
zie ik eekhoorns, wezels en vleermuizen en hoor ik spechten en
uilen. Ook de gebouwen hier op

‘t Stift zijn prachtig. In de Middeleeuwen was dit een kloostergemeenschap met een gracht er
omheen.”
Dikker Hupkes werd geboren in
het Veluwse Loenen. “Daar heerst
dezelfde Saksische mentaliteit als
hier. Ik herken het gemoedelijke
en indirecte. Maar sinds mijn
studie woon ik in Utrecht, dus ik
voel me ook een Randstedeling.
Daar zijn de mensenwat sneller,
durven ze wat meer en zijn ze
cultureel en maatschappelijk wat
beter op de hoogte. Hier moet je
niet beginnen over politiek. Mensen hebben hier tijd. Als ik iets
ophaal bij de koster, wil hij dat ik
een kop koffie blijf drinken. Aanvankelijk nam ik daar geen tijd
voor, maar nu denk ik: waarom
niet? Dan praten we even en hoor
ik dingen die ik niet wist.”
Vroom
Dikker Hupkes groeide op in
een traditioneel Nederlands
hervormd gezin. “Mijn moeder
was piëtistisch, vroom. Ze bad
veel. Mijn vader had een houtwarenbedrijf, later meubelfabriek.
Hij noemde zichzelf christen-

zakenman, bracht zijn geloof in
de praktijk in zijn omgang met
personeel en klanten. We baden
dagelijks voor het eten, lazen na
het eten uit de Bijbel en mijn zes
broers en zussen en ik gingen
naar zondagsschool en catechisatie. Ik vond dat allemaal prachtig.
Jezus woonde bij wijze van spreken bij ons in huis.”
Er kwamen veel dominees over
de vloer. “Die waren bezig met
waar het in het leven om ging,
begreep ik. Ik herinner me dat ik
eens in de hoek van de keuken
stond tijdens de afwas, met een
schort om mijn nek als een soort
toga, en dat ik de ‘gemeente’, mijn
oudere broers en zussen, toesprak. Achteraf denk ik dat die
jeugddroom onbewust de doorslag heeft gegeven bij mijn uiteindelijke keus voor het domineeschap: het is prachtig om in het
dagelijks leven bezig te zijn met
het woord van God, daarover te
vertellen en een luisterend oor te
hebben voor wat er echt toe doet
in het leven.”
Daar ging een lange periode
van distantie van de kerk aan
vooraf, benadrukt hij terwijl hij
op een kruising van bospaden
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✽ interview
zijn wandelkaart op de grond
uitspreidt. “Aan het einde van
de middelbare school begon ik
kritische vragen te stellen waar de
oubollige dominee die ons lesgaf,
geen bevredigend antwoord op
had”, vervolgt hij. “Bijvoorbeeld
over hoe ik geloof en wetenschap
met elkaar kon rijmen.”
Tijdens zijn studie journalistiek
in Utrecht ging hij nog een tijdje
naar de studentenkerk, maar zijn
belevingswereld sloot totaal niet
meer aan bij wat hij daar hoorde.
In 1973 liet hij zich uitschrijven.
Zijn religieuze gevoelens kwamen
in die tijd op een andere manier
tot uiting, legt hij uit terwijl we
verder lopen. “Wij zaten met
lange haren ‘s nachts bij kaarslicht naar Bob Dylan te luisteren,
gaven een joint door en brandden wierook. We spraken over
de revolutie die gaande was en
dat er een nieuwe tijd aankwam.
Die rituelen en dat gezamenlijke
dromen van een betere wereld
kan ik niet anders dan religieus
duiden: we verbonden ons met
iets overstijgends.”
Beleving
Tussen 1981 en 1985 werden zijn
drie kinderen geboren, die hij
iets wilde meegeven in het leven.
“Ik herinner me een vraag van
Simon, mijn jongste zoon. Hij zei:
‘Papa, wat is de bedoeling van de
wereld? Het is toch heel zielig dat
heel veel kinderen honger hebben. Waarom is dat?’ Ik heb toen
een mooi humanistisch antwoord
gegeven, zoiets als: we moeten
goed zijn voor elkaar, want als we
andere mensen gelukkig maken,
worden we zelf ook gelukkig.

‘New age bood
me geen totaalverhaal, geen
link met de
traditie’

❞

Paspoort
Henk Dikker Hupkes (1948) werkte na zijn
studies journalistiek en psychologie zeven
jaar als redactiecoördinator van verscheidene tijdschriften.

.

1986-2007: directeur van Stichting
Wandelplatform-LAW, dat tegenwoordig
Wandelnet heet en waar inmiddels tien
betaalde krachten werken. Het netwerk
van lange-afstandspaden breidde hij uit
van één (het Pieterpad) naar veertig met
een gezamenlijke lengte van 9000 km.

.

Vanaf 2000 deeltijdstudie theologie in
Kampen en Leiden.

.

Per april 2012 parttime predikant in de
protestantse Stiftsgemeente in Weerselo
Informatie: www.stiftsgemeente.nl

Daar nam hij genoeg mee. Maar
bij mij bleef die vraag doorklinken.”
Ook de aftakeling van zijn
ouders zette hem aan het denken. “Toen mijn dementerende
moeder in het verzorgingshuis
zat, ging ik vaak met haar mee
naar de kerkdienst. Ik luisterde
met nieuwe oren en vond het eigenlijk heel mooi. Ik ervoer dat
dit een antwoord was op fundamentele behoeften. Ook die van
mijzelf, al weet ik niet of ik dat
toen al durfde te bekennen.
Ik ben nogal geneigd naar de
ratio te grijpen, maar ik ben
steeds meer gaan beseffen hoe
belangrijk beleving, ervaring,
troost vinden in rituelen en
woorden binnen de context van
de eredienst zijn.”
Pelgrimstocht
Hij kreeg behoefte zijn theologische kennis op te frissen en deed
bij de NBI Hogeschool voor
theologie een hbo-opleiding
theologie. Die smaakte naar
meer, en hij stapte over naar de
wetenschappelijke deeltijdopleiding theologie in Kampen.
Ook speelde mee dat hij na vijftien jaar bij Wandelnet wel een
beetje uitgekeken was. De studie
theologie gaf hem een nieuw
perspectief. In zijn nieuwe werk
als predikant hoopt hij trouwens
ook wandelen een plaats te kunnen geven.
Het viel niet mee een baan te
vinden als beginner van boven
de 60. Bij de vijfentwintigste
brief was het raak. Een preekbeurt in Weerselo viel in goede
aarde. Ze zagen daar de waarde
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Marjoleine de Vos Column

‘Landsbelang’
‘Uitzicht weegt niet op tegen het landsbelang’, of woorden
van gelijke strekking las ik onlangs in de krant. Het ging
over een windmolenpark redelijk dicht voor de kust. Als
er met zulk grof geschut geschoten wordt, trek je al gauw
even de wenkbrauwen op. Oh?
Het landsbelang, dat is geen klein bier. Daar moet natuurlijk
wel het een en ander voor wijken. Schonere energie NU!
We weten allemaal dat Nederland niet bepaald voorop loopt
als het om schone energie gaat, integendeel eigenlijk. Wij
verstoken nog volop fossiele brandstoffen, we hebben weinig
andere oplossingen verzonnen – zeg maar gerust: we hebben
jarenlang regeringen gehad die het niet bovenmatig interesseerde hoe het met het milieu ging.
De mensen die zich daar altijd wel voor interesseerden, waren
over het algemeen ook mensen die zich voor het landschap
interesseerden. Mensen die van groen hielden, van ruimte,
van weilanden en bossen. De mensen die graag bloeiende
akkerranden zagen, liever een kronkelende stroom dan een
rechtgetrokken kanaaltje.

van zijn levenservaring in.
Dikker Hupkes voelt zich
thuis in de kleine maar betrokken Stiftsgemeente, die
uit 300 mensen bestaat,
Het leiden van de zondagse eredienst vindt hij
het belangrijkste onderdeel
van zijn werk. Hij probeert
in te spelen op zijn diverse
gehoor. “Zelf geloof ik dat
God in ons, om ons heen
en in alles is. Als mensen
het prettig vinden om God
te beleven als goede vader
in de hemel of als herder,
heb ik daar geen moeite
mee. Daarbij zal ik uitleggen dat wij ons bij gebrek
aan beter in gedachten
beelden maken, maar dat
God veel groter is.”
Hij raadt alle ouderen met
kerkelijke ambities aan om

zich niet te laten weerhouden door hun leeftijd.
Opnieuw
“Het is een bijbels gegeven
dat je altijd opnieuw kunt
beginnen. Zo heb ik
het ook ervaren, zowel
in mijn geloof als
in mijn nieuwe
werk. God
heeft mij
opnieuw
gezien en een
nieuwe kans gegeven. Dat ontroert
me. Veel studenten
van rond de 20 zitten vol geloofstwijfel. Dat heb ik
achter de rug.
Ik heb mijn keus
gemaakt en ik heb er
vertrouwen in.” •

Maar geleidelijk aan zijn die groepen, de landschapsliefhebbers en de milieu- en natuurvrienden, uit elkaar gedreven. Je
hebt de ijveraars voor ‘nieuwe natuur’ – die geven niet per se
zo erg om landschap. Die zijn meer geïnteresseerd insoortenrijkdom, desnoods op een klein terreintje ergens langs een
spoorbaan.
Je hebt de milieu-ijveraars – die roepen om windmolenparken,
liefst grote. En je hebt de landschapsliefhebbers die genieten
van ruimte en rust, die zich inzetten voor schuurontwerpen die
passen in het landschap en zich verzetten tegen de varkensfabrieken op het platteland.
Die mensen zijn niet erg gelukkigmet de lukraak geplaatste
windmolens. Windmolens maken een landschap rommelig. Ze kleineren alles wat aan hun voet staat door hun
ongehoorde hoogte. En ze maken een behoorlijke hoop
herrie. Een windmolen in de stille nacht is twee
kilometer verderop nog te horen.
Maar die mensen moeten nu hun mond houden,
want het is ‘landsbelang’ dat die molens er
komen. Interessant, zo ineens. En verbazend ook,
dat er helemaal niet over alternatieven gesproken
wordt: zonne-energie heeft een veel hoger rendement
dan windenergie. Maar ja, er moet op stel en sprong
iets gedaan worden. De producenten van windmolens
zijn er klaar voor! Ineens word je met zulke enorme
begrippen om de oren geslagen.
Aan de horizon zie ik heel veel windmolens staan. Ze
staan gegroepeerd om een spiksplinternieuwe kolencentrale die binnenkort in werking gesteld zal worden. Ik
proef nogmaals het woord ‘landsbelang’. Hmpf.
Marjloleine de Vos is dichter en redacteur van
NRC Handelsblad.
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