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V O O R W O O RD D 

Dee directe aanleiding tot het schrijven van dit boek is de lang gevoelde behoefte om een nadere 
uitwerkingg te geven aan mijn doctoraalscriptie over het social gospel, geschreven in 1968, aan het 
eindd van een driejarige cursus 'Oriëntatie industriële verhoudingen voor predikanten in industrie-
gebieden'.. Deze cursus werd op initiatief van de econoom dr. J.C.C. Rupp, in de jaren zestig te 
Utrechtt gegeven met medewerking van de theologische faculteit van de rijksuniversiteit aldaar, met 
namee van prof dr. J. de Graaf en prof dr. H.M. de Lange. Bij de bespreking van sociaal-ethische 
onderwerpenn die bij de Wereldraad van kerken op de agenda stonden, trof mij de regelmatig terug-
kerendee verwijzing naar het Amerikaanse social gospel en zijn woordvoerder Walter Rauschen-
buschh én naar het verwante Europese religieus-socialisme, door L. Ragaz en anderen geformuleerd. 

Inn mijn scriptie beschreef ik het social gospel als de liberaal-progressieve uitloper van het 
typischh Amerikaanse protestantse 'sociale christendom', waarin het aanvatten van maatschappelijke 
vraagstukkenn werd gezien als bezig zijn met de maatschappelijke verwerkelgking van het Godsrijk. 
Aann dit social gospel bleek Rauschenbusch een originele theologische onderbouwing te hebben 
gegeven,, maar zijn ideeën werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in Amerika vrijwel 
vergeten,, terwijl het social gospel in theologisch West-Europa weinig bijval ontmoette. 

Aangemoedigdd door de maatschappijkritische opstelling van de Wereldraad van Kerken en uit-
gedaagdd door de fundamentele kritiek van Visser 't Hooft op het social gospel, zette ik mij tot het 
schrijvenn van dit proefschrift. De materie bleek veel omvattender te zijn dan eerder door mij werd 
vermoedd en meegesleept door het enthousiasme dat elke nieuwe ontdekking veroorzaakte, was de 
verleidingg groot om toe te geven aan de neiging om alles wat zich aandiende een plaats te geven. 
Deskundigee begeleiding van mijn promotores Hof en Witvliet heeft zeer gehofcen bij het bereiken 
vann een enigszins verantwoorde en evenwichtige compositie. Hun kritische vragen en commen-
taren,, gericht op verheldering, nuancering en verdieping, heb ik zeer gewaardeerd en naar ver-
mogenn verdisconteerd. Hun geduld en de bereidheid om jarenlang mee te denken én hun kennis van 
zakenn om vooruit te denken, waren bovendien een sterke stimulans om door te blijven gaan. 

Hulpp en steun heb ik eveneens ondervonden van bevriende theologen als dr. Th.C. Frederikse 
tee Ermelo en prof. dr. G.H. ter Schegget, die mij vanuit hun theologische kennis en wgsheid tal van 
waardevollee adviezen gaven, en van prof dr. J. Verkuyl die beschikte over boeken en geschriften 
overr Rauschenbusch die in Nederland verder niet voorhanden bleken en die hij mij wilde uitlenen. 
Henn gedenk ik met eerbied en dankbaarheid. 

Daarnaastt wil ik hier mijn erkentelijkheid uitspreken voor de medewerking van het Neder-
landsee bibliotheekwezen, met name voor die van de openbare bibliotheek te Ermelo, die alles heeft 
gedaann om mij via de landelijke organisatie veel van de benodigde boekwerken te verschaffen. 

Naastt de inhoudelijke vroeg de technische verwerking van de stof de nodige aandacht, maar ook 
hierr stonden allerlei hutetroepen en raadgevers gereed: allereerst mgn beide zonen Jaap en Dirk. 
Voorall  Dirk heeft regelmatig advies gegeven en nog in de laatste periode van zijn ziekte zeer veel 
bijgedragenn aan de vormgeving van het definitieve concept, met name wat betreft het noten-
apparaatt en de standaardisering van de 'koppen' van hoofdstukken, paragrafen etc., waardoor het 
geheell  overzichtelijk werd Dit proefschrift blijft voorgoed met herinneringen aan hem verbonden. 
Veell  dank ben ik verschuldigd aan de heer J.J.M. Radt te Ermelo die op velerlei wijze te hufc is 
geschotenn en die, na tal van tussenontwerpen, tenslotte het definitieve concept heeft gereed maakt. 
Tott tweemaal toe heeft drs. Jane M. de Vries-Kottke te Vught als vriendendienst een vertaling van 
dee Samenvatting in het Engels verzorgd. Voor wat betreft de vertaling ervan in het Duits heeft in 
eerstee instantie Gisela van Duyi-Ehrlich te Vught mij dezelfde dienst bewezen, waarna drs. Irina M. 
Osee te Amsterdam het werk op een voortreffelijke manier voltooide. Alle drie zeer veel dank. 
Tenslottee heeft een laatste kritische lezing door dr. E. van den Berg te Zwolle veel bijgedragen aan 
eenn taalkundig verantwoorde tekst, waarvoor mijn oprechte dank. 

Morelee steun en kritische begeleiding heb ik daarnaast van zeer velen ondervonden: van vrouw 
enn kinderen, van collega's en medestudenten in de M.M. Thomas-werkgroep, van medebestuurders 
vann Stichting Hemag en van leden van de Ermelose Zendingskerk. Aan die allen heel hartelijk dank. 
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