door Theo Veldhuis

Zou ik het nu
anders doen?
Prof. dr. W.J. Ouweneel. Hij heeft een prachtige
staat van dienst als prediker, wetenschapper en
auteur van een dikke 150 boeken. Als spreker
op de Vrij Zijn Weekenden is hij een geliefde
leraar, maar hij vertelt niet zoveel over zichzelf.
We zochten Willem op in zijn eigen huis en
vroegen naar de mens achter ‘het orakel van
Huis ter Heide’.

MIJN VROUW
VERDIENT EEN
LEUNSTOEL IN DE
HEMEL
Je weet je geroepen als dienaar van het evangelie.
Hoe is dat zo gekomen?
‘Ik ben opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen. In principe kon
elke broeder tijdens de samenkomsten opstaan om het Woord van
God te brengen. Wanneer je meende dat je hiervoor werd geroepen,
moest er dus ooit een keer komen dat je met knikkende knieën voor
het eerst opstond. Op een zaterdagavond (ik was 23) was het alsof
ik een stem hoorde zeggen: ‘Jij moet morgen preken.’ De volgende
dag heb ik mijn eerste preek gehouden over Romeinen 6. Sindsdien
preekte ik met enige regelmaat en werd ik ook door andere Vergaderingen uitgenodigd om doordeweekse bijbellessen te geven. Dit nam
alleen maar toe. Bijna tien jaar na die eerste preek heb ik mijn baan
als bioloog in het laboratorium opgezegd en ben gaan leven van de
Woordverkondiging.’

Heb je offers moeten brengen voor je roeping
als prediker?
‘Zeker in de eerste jaren was ik vooral ’s avonds veel op pad, en dat
ging weleens ten koste van het gezin. Onze vier kinderen zijn groten-
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deels door mijn vrouw Gerdien opgevoed.
Ze verdient hiervoor meer dan een pluim.
Ik zeg wel eens: Mijn vrouw verdient een
leunstoel in de hemel en ik zal mij met een
eenvoudige kruk tevreden stellen.’
Gerdien: ‘Het is een keuze die je maakt en
ik kon het goed aan. We hebben samen vier
kinderen gekregen. Zeker bij de twee jongens is het niet gemakkelijk geweest om zowel moeder als vader te zijn. Jongens hebben
echt een vader nodig. Onze kinderen hebben
dat natuurlijk wel eens gemist.’

‘Er is natuurlijk een groot verschil of je als
man weinig thuis bent omdat je carrière
maakt, of dat je aan het werk bent in Gods
Koninkrijk. Dat is voor mij een wezenlijk verschil, maar de kinderen hebben daar niets
aan. Zij en mijn vrouw hebben vooral offers
moeten brengen. Zou ik het nu anders doen?
Dat is een zinloze vraag. Wijsheid achteraf
is geen wijsheid. Je moet deze dingen goed
met je partner bespreken. Sommige mensen
zijn wel veel thuis, maar besteden ook geen
tijd aan hun gezin. Die valkuil lag er bij mij

ook. Als ik thuis was, zat ik vaak te schrijven. Daar hebben je kinderen
dan ook niets aan.’

Wat waren de leuke kanten?
‘Omdat ik vaak in het buitenland preekte op conferenties konden we
als gezin op wintersport in Zwitserland omdat er een verblijf geregeld
was. Dat deden de klasgenoten van onze kinderen niet.
Wintersport was voor de rijkeluiskinderen. Zo zijn we als gezin ook
een paar weken in de DDR geweest met een caravan, waar ik ondertussen her en der preekte. Dat is toch een ervaring die ze heeft verrijkt. Zo gingen ze soms ook mee naar conferenties in de Verenigde
Staten.
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Van 1987 tot 1998 gaf ik een aantal
weken per jaar les op een universiteit
in Zuid-Afrika. Vooraf gingen we daar
dan eerst als gezin soms een paar
weken vakantie houden. Daar hebben
we toch echt wel van elkaar kunnen
genieten. Begin september moest
Gerdien dan weer alleen met vier kinderen terug naar Nederland, een reis
die destijds wel een etmaal kon duren.
Gerdien: ‘Dat was best een opgave,
maar ik had geen keus.’

Wat zijn de moeilijkste momenten in je leven geweest?
‘Laat ik voorop stellen dat ik mezelf
beschouw als een gezegend mens.
Het meeste grote lijden is aan ons
voorbij gegaan. Natuurlijk ga je door
moeilijke momenten heen. Ik mocht
mede aan de basis staan van de Evangelische Hogeschool. Op een bepaald
moment (1991) is daar een geweldig
conflict gekomen dat me zeer aangegrepen heeft. Verder ben ik betrokken
geweest bij een scheuring binnen de
Vergadering van gelovigen wereldwijd
(1995) tussen conservatief en progressief. Tot in Azië en Zuid-Amerika hoorde je soms de vraag of je voor of tegen
Ouweneel was. Dat heb ik als erg pijnlijk ervaren. Hierdoor zijn we ook een
paar goede vrienden kwijtgeraakt.
In het verleden ben ik best afhankelijk
geweest van ‘goeroes’, of leermeesters. Er kwam echter een moment
waarop deze mensen wegvielen.
Dat resulteerde wel in een soort innerlijke crisis en ook het besef dat ik zelf
een soort goeroe voor anderen was

geworden. Omdat ik niet gebonden
ben aan een denominatie of organisatie, heb ik een zekere onafhankelijkheid.

Ook ben ik nogal slordig en gemakzuchtig. Ik heb geen zin om rommel
op te ruimen of mijn administratie of
financiën bij te houden.

Ik ervaar een roeping om reformatorische en evangelische christenen nader
tot elkaar te brengen. Binnen de reformatorische gezindte is men niet meer
zo bang voor de Geestesgaven en over
de doop wordt steeds genuanceerder
gedacht. De reformatorische degelijkheid in de theologie en de stabiliteit in
de structuur kunnen op hun beurt de
evangelischen enorm helpen.
Vaak is er een gebrek aan theologische
en historische kennis bij evangelische
predikers. Er wordt nogal eens iets
van podia geroepen zonder degelijke
kennis van zaken. Dat zit me wel eens
dwars en dan reageer ik soms te fel.
Daarmee heb ik wel eens brokken
gemaakt. Gerdien vindt echter wel
dat ik in de loop der jaren zachter ben
geworden. ’

Waarin ben je veranderd?

Wat zijn jouw zwakke
eigenschappen?
‘Ik ben ongeduldig, vaak met mensen
die niet zo vlug zijn als ik. Door die
ongedurigheid heb ik echter wel een
enorme daadkracht ontwikkeld. Ik ben
gek op schrijven en de dingen die ik in
het proces bedenk moeten op papier
worden gezet. Hier kan ik uren achter
elkaar mee bezig zijn, al merk ik wel
dat ik met het ouder worden sneller
vermoeid raak. Gelukkig ben ik overdag lekker thuis. Om elke dag op pad
te zijn om les te geven of te preken,
dat kan ik niet meer opbrengen.

IK GENIET VAN HET
SCHRIJVEN EN SOMS
KAN IK ER EEN EXTRA
PORTIE SUSHI VAN ETEN.
HEERLIJK VIND IK DAT
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Ik zou best eens een autobiografie
willen uitgeven, maar dan zou ik de
laatste tien jaar van mijn leven niet
beschrijven, omdat ik dan nog geen afstand van de tijd heb kunnen nemen.
Ik heb die tijd nodig om in sommige
dingen de balans te vinden. Ik heb de
neiging om soms in al mijn enthousiasme achter iets of iemand aan te
gaan. Het duurt dan even voordat ik
een evenwicht heb gevonden.
Dat wordt me ook wel eens nagedragen. Dan heet ik ineens een christelijke
evolutionist te zijn, omdat ik niet meer
met zoveel stelligheid beweer wat ik
dertig jaar eerder geloofde of schreef
over de schepping. Het ligt meestal
veel genuanceerder.
Zo stemde ik vroeger niet omdat de
pro- en contra-argumenten voor mij
40-60 waren. Later werd dat 60-40 en
stemde ik wel, maar om nou te zeggen dat er van een radicale ommekeer
sprake is. Nou, dat valt best wel mee.’

Wat weet bijna niemand
van jou?
‘Mijn grootste hobby is het optreden
bij scratchconcerten. Bij dit soort concerten oefen je lekker thuis of in de
auto en op een bepaalde dag komen
alle koorleden bij elkaar om te repeteren en geef je ’s avonds een concert.
Ik zing jaarlijks in ongeveer tien concerten en ik mag graag de grote klassieke zangwerken zingen, zoals de
Mattheüs Passion, The Messiah, de Elias
van Mendelssohn, het Requiem van
Mozart, werken van Brahms of Bach
enzovoort.
Wanneer ik lang moet rijden voor een
preekbeurt, dan kijk ik altijd even of ik
onderweg langs een sushi-restaurant
kom, zodat ik daar een eventuele file
kan laten voorbijgaan. Ik ben gek op
de oriëntaalse keuken. Daarnaast mag
ik graag een glas wijn of bier drinken,

maar nooit twee, of het moet een
zeer bijzondere gelegenheid zijn.
Momenteel doet onze televisie het
niet – Martin Koornstra komt binnenkort even langs om dat op te lossen.
Hij woont in de buurt en is handig
met dat soort dingen. Ik niet, ik noem
mezelf technisch debiel (en trouwens
ook motorisch debiel). Als de televisie
aanstaat is het meestal Brava.nl met
klassieke muziek, of Nostalgie Net.
Verder kijk ik soms naar het journaal.
Soms kijken we een film. In mijn persoonlijke top 5 staan zeker de films
‘Death in Venice’ en ‘Fiddler on the
roof’.

Wat schrijf je nu en wat zou je
nog willen schrijven?
Momenteel schrijf ik een serie Engelstalige boeken voor een Canadese
uitgever. Daar geniet ik enorm van en
ik kan er soms een extra portie sushi
van eten. Dat is ook fijn. Eigenlijk
heb ik nog nooit in mijn leven gedacht: ‘Waar zal ik nu eens een boek
over schrijven?’ Op je vraag ‘welk
boek zou je graag nog willen schrijven?’ heb ik dan ook geen antwoord.
Die dingen groeien bij mij altijd vanzelf.’

Wat zijn jouw mooiste
herinneringen?
‘Er zijn veel mooie herinneringen,
maar als ik iets moet noemen, dan ons
45-jarig huwelijksfeest vorig jaar. We
hebben een groot feest gevierd met
vrienden en familie en dat hebben we
als zeer kostbaar ervaren.
Verder hebben Gerdien en ik een heerlijke reis door Zuid-Afrika gemaakt.
Met zijn tweetjes hebben we zo’n
vierduizend kilometer dwars door de
schitterende natuur gereden. Gewoon,
op de bonnefooi. We stopten dan bij
kleine pensionnetjes of hotelletjes.
Vroeger was dat ondenkbaar, dan
moest alles voor mij strak gepland zijn.
Nu kan ik ook van deze dingen genieten en weet ik me een bevoorrecht
mens.’ 

ZOU IK HET NU ANDERS
DOEN? DAT IS EEN ZINLOZE
VRAAG. WIJSHEID ACHTERAF
IS GEEN WIJSHEID
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