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Predikant-schrijver ~d van Nieuwpoort stoft
Bloemendaal, zijrJ nieuwe standplaats, af Met een
Bijbelklas voor ongelovigen in restal!fant Fleurie en
een nieuw maatschappelijk e~ cultureel· platform,
gewoon in de Dorpskerk op het Kerksplein.

Bloe.endaal

'Vraag je af:· Wat

doet de kerk 'voor
Bloemendaal?'
Ad van Nieuwpoort ziet veel·bekenden uit Zuid terug in
villadorp *~an~acht moet niet uitgaan naar v~aag wélke
kerkgebouwen moeten worden afgestoten
. J

mO-blad waarin iK schetste dat ik
me meer verwant voel met atheIs- r
ten dan met kerlonens"en, bij wijze
van spreken. Dus: weet je zeker da
je mij wilt?" .
BloènaaJIdaal Schrijver..predikant Heel veel domineeskinderen worden zelf pre.c:Ukant, of cabaretier.
Ad van Nieuwpoort (46) werd
bèkend àls de 'dominee van de
"Ze zodten het theater op, eeu
Zuidas;. Sinds enkele maanden is • podium. ~n zusjes hebbett helehij voorgaqger van de Protestan~
maal nib
het geloof. Ze Zijn
Gemeente van Bloemendaal en
afgedwaald, zou je kunnen zeggen.
Ik eigenlijk ook eerst. Ik was de
Overveen. "Op de dag van de jaarmeest kritische, de jongste van het
markt was het druk hier. Drie
gezin. Op een gegeven moment
vrouwen kwamen de Dorpskerk
binnen en die vroegen: 'Mogen we
dacht ik: het klopt allemaal niet. Ik
hier een kaarsje aansteken?' Ze
. moet op zondag iets geloven w~t ik
zochten een plek in het dorp, waar
op maandag niet kan waarmaken."
?we even kwijt kunnen wat ons
,,Ik had een stevige opvoeding
gehad en doordat die niet te rijmen
benauwt?"
"Ik vroeg om stilte";vertelt Ad van viel met zichzelf, dacht ik: het
klopt h€;lemaal niet. Ik ging ook
Nieuwpoort eenvoudig. "We hebben kaarsjes aangestoken bij de
niet meer naar de kerk omdat ik
niet kon geloven dat de wereld in
avondmaalstafel en gebeden voor
de zielenrust van de vrouw die
zoveel dagen in elkaar was gezet en
even eerder bij. een auto-ongeluk in datjezus over het water liep, of
he~dorp bleek te zijn overleden."
doden tot leven werden gewekt."
Van Nieuwpoort is landelijk beTot overmaat van ontkerkelijking
kend geworden als een van de twee deed de jonge Van Nieuwpoort
predikanten die medemenselijkauditie voor de Toneelschool. Eiheid en Gods woord predikten
genlijk meer omdat ik met een
temidden van het glas, het staal en
meisje vree dat daar ook auditie
de altijd maar hooggespannen
deed. Een fantastische wereld. Dat
winstverwachtingen van de Zui"das. meisje woonde jn Zeist, als ikdaar
Hij zal onmiddellijk toegeven dat
op zondagochtend was, dan ging ik
hij er net zo'n vreemde eend in de
croissants eten met de familie. Dat
bijt was als nu in Bloemendaal.
vond ik het echte leven."
Na een blauwe maandag op de
De Zuidas was zwaar, maar Bloemendaal belooft als kerkelijke
theaterschool kwam hij op de 'rogemeente ook geen vakantietripje
de' theologische faculteit van de
UVA terecht. ,,Als je daar PVdA
te zijn. "De beroepscommissie uit
Bloemendaal kwam bij mij op
stemde, was je gevaarlijk rechts.
bezoek. Ik dacht: Bloemendaal? Er
Heel leerzaam voor iemand die uit
was een voorzitter van de comniiseen keurig Nederlands-Hervormd
sie, Hannie Korstjens, en die zei,
milieu afkomstig was. Ik zat met
mijn lamswollen truitje tussen
bevlogen als ze blijkt te zijn: We
zijn in Bloemendaal de afgelopen
krakers die er hun acties zaten voor
te bereiden. Ik vond het er fantas':
jaren eigenlijk alleen met onszelf
bezig geweest. We smachten naar
tisch."
iemand die ons weer bij de inhoud
bepaalt. Dat kwam bij me binnen." 8reukelman
"Ik heb gecheckt of het klopte. In
"Theoloog Frans Breukelman
Bloemendaal wordt nog altijd
kwam er af en toe een gastcollege
geworsteld waar de gezamenlijke
geven in de bovenzaal aan de HeProtestantse Gemeente moet gaan
rengracht. De ~ was afgeladen.
kerken. Ik zei: Als jullie in BloeMicrofoons ov~ral, mensen uit
mendaal een mediator zoeken om
Tsjechië!, Duitsland, overal vàáte bepalen welk kerkgebouw moet
daan. Breukelmans - driedelig
• worden afgestoten, dan. ben je bij
grijs, zo'n bos krullen, een heel
groot postuur - sjouwde de trap op
mij aan het verkeerde adres."
en sprak aan een stuk door. Ik was
"En ik ga ook niet Uitputtend
binnenkerkelijk werk doen. Ik had verbijsterd. Hier was een man die
~et een interview gegeven aan een
z~ dat de Bijbel altijd historisch

*

met

Ad'van Nieuwpoort, de nieuwe voorganger van de Protestantse Gemeente van Bloerf

was verstaan. Het w.ordt tijd.. dat we
die teksten gewoon weer als teksten gaan lezen. "
Van Nieuwpoort reed op zijn
vouwfietsje nog diezelfde avond
langs het huis van Breukelman aan
de Singel 502. en belde aan: ,,Ik
werd er een huisvriend. Ik kwam er
dagelijks na de gewone colleges.
Dan zei hij: 'Zo, Ad. Wat heb je
vandaag allemaal weer gehoord?'
Dan zei ik: dogmatiek over de
predestinatie. En hij: Dat is interessant. Ga zitten en dan kreeg ik
privatissima, privéonderricht."
"Ik heb ontzettend veel van hem
geleerd - Frans werd een vader
voor me."
,Op een pinksterdag, bij zijn bed Frans was al helemaal kaal van de
chemo, hadden we een gesprek. Ik
zei wat nou? Hij zoomde in en zei:
'Weet je wat jij moet doen? Jij moet
dominee worden."
Ad werd predikant in Amstelveen

en vertelde zijn verhaal in een
interview in HP De Tijd. Uitgever
Maj Spijkers van Prometheus las
het en liet Ad bij zich brengen en
zei: Ik wil een boeIQe van jou. Er
komt een Boekenweek aan met als
thema 'God met ons' (in 1997). Maj
zei: 'Wat moet je ervoor hebben?'
Een laptop, dacht ik. Ik moet iets
hebben om op te schrijven en toen
was het contract eigenlijk al getekend."
De realiteit in de kring van 1400
gelovigen in Bloemendaal waarvoor Van Nieuwpoort zorg draagt
is een ingewikkelde. Er zijn eigenlijk nog de restanten van drie verschillende kerkelijke gemeenten,
met drie kerkgebouwen, waarvan
er op enige tijd twee dienen te
worden afgestoten.
Op de Zuidas zouden zakenmensen korte metten maken met een
dergelijke overcapaciteit. "Maar
hier heb je te maken met drie cul-
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Bloemendaal

Paspoort!
Ad van Nieuwpoort (1966)
is naast zijn werk als
voorganger fors op dreef
als schrljvèr van goed ,
lopende boeken, Zeer
recent schreef hij met
Marco Visser 'Tegengif'
(Profetische berichten uit 1
& 2 Koningen, uitgeverij
Skandalon). Vorig jaar
publiceerde hij samen.met
collega-predikant Ruben·
van Zwleten 'De Bijbel op
de Zuidas', Zijn debuut
voor uitgeverij Prometheus is 'De Kleine MensengQd' uit 1997.
In zijn jongste ,boek
schrijft Van NIeuwpoort
over maatschappelijke
Issues in politiek, onderwijs, gezondheidszorg en
bedriJfsleven. Centraal
staat daarbij de vraag:
Waar was het ook weer
om begonnen? Van
Nieuwpoorts stelling: 'Hef
is tijd om terug te keren
naar de tekentafel. M~ar
hoe?"
Van Nieuwpoor:t woont"en
werkt in Overveen.

Idaal en Overveen.

turen, met een kerk die in Bloemendaal feitelijk heel marginaal is
geworden. En dat tegen een decor
van vervallen hoogtij - uit de vorige eeuw echoën de Radiokerk en
Toomvliet nog na."
Van Nieuwpoort: "Heel veel mensen die op de Zuidas werken, die
wonen wel hier in Bloemendaal.
Dit dorp is echt niet Vianen of een
gat in de Achterhoek: Het is interessant om hier te komen wonen
en dat zelf te zien. Ik kijk hoe we
hier het vizier kunnen richten op
wat de kerk te doen staat. Dit kerkgebouw, op het Kerksplèin, blijft
als enige over. Hier zullen we het
mee moeten doen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de vijverwegkerk en de Opstandingkerk worden verkocht. Dat is een pijnlijk
proces. Er zijn mensen gedoopt,
getrouwd, of begonnen aan hun
laatste·reis.. "
,
"Dat roept begrijpelijkerwijs heel
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veel emoties op. Voor iruj geldt: als
je met zo'n probleem zit, dan kun
je natuurlijk inzoomen. Je kunt je
ontzettend concentreren op de
l· iVerkoop van kerkgebouwen en op
het masseren van gevoelens. Ik:
vind het spannend om dan de
aandacht te verleggen naar een veel
wezenlijker vraag. Die heb ik ook
aan de kerkenraad gesteld: Wat
merkt het dorp nou eigenlijk van
"onze kerk?"
"We hebben die functie misschien
wel een beetje te veel verwaarloosd.
Stel, we heffen onszelf helemaal
op, en we verkol?en ~e drie kerken, en we gaan van de opbrengst
met elkaar uit eten·- en roepen dan
tegen elkaar: Nou, dat is het dan?
Wat zou bet dorp daarvan dan·
merken?"
Fusies, ook kerkelijke samensmeltingen, verlopen vaak net zoals in
het bedrijfsleven. Uit economische
noodzaak en zonder veel visie. Van

Dominee van de
Zuidas aan slag in
de·duinzoom
Nieuwpoort: "Dan gebeurt er nooit
iets," Van Nieuwpoort beeft een
stuk of acht gemeenteavonden
belegd. De lidmaten van zijn kerk
werd gevraagd te praten over de
stelling: De kerk van Bloemendaal
is er niet voor zichzeIt maar voor
de wereld. Lachend doet hij alsof
hij gaapt: ,,D~t is voor mij een
beetje een platitude', Er kwamen
ook wel protesten: 'Maar de kerk is
er toch ook voor de kerk?' Vmd ik
ook heel interessant."
De Protestantse Gemeente van
Bloemendaal en Overveen gaat zich

concentreren op het Kerksplein.
Het Kerkelijk Centrum. komt in de
nabijgelegen oude Jaguargarage,
maar verder waaiert Van Nieuwpoort zijn activiteiten juist uit.
Het kunststukje van activiteiten
speelt zich onder de paraplu van
'Areopagus' in de Dorpskerk af een serie ontmoetingen met denkers, schrijvers, (oud-) politici en
bedrijfsleven over de normen en
waarden van nu. Een korte inleiding, dan een korte pauze waarin
vragen worden verzameld en dan
een kritisch gesprek.
Op zondag 22 september bijt Michiel Goudswaard, redacteur van
Het Financieele Dagblad, het spits
af in gesprek met Alexander Rinnooy Kan naar aanleiding van de
Troonrede die vandaag wordt
geprèsenteerd met als thema 'Kan
bet anders?' Van 16 -17 uur in de
Bloemendaalse Dorpskerk met een
glas na afloop.

