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Twee relatiezoekers 
die terug willen naar 

de ‘bron’  

Kees Lugten en Wim Harrijvan:
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Beide heren groeiden op in de kerkbanken. De een zat er vrijwillig. De ander 
‘moest’. Het duo Kees Lugten en Wim Harrijvan. Voor Kees was de kerkgang een 
zoektocht naar het hogere. Voor Wim was het meer gedrag, want het hoorde er 
immers bij. Twee totaal verschillende mannen uit Soest, met een andere achter-
grond en een ander verhaal, samengebracht in de BusinessAlpha van Soest. Wat 
hen vandaag de dag samenbindt, is hun passie voor God en hun passie voor zaken-
mensen. 

TEKST: JEANNETTE COPPOOLSE
BEELD: DANIËL VAN DE SLUIS

M
E
N
S
E
N

M
E
N
S
E
N



26

M
E
N
S
E
N

Kwetsbaar
�+�1"$"+01"))&+$�1,1��""0�%�!��&*�$""+�("27"�4�1��"1/"ƞ�
kerkgang. Het gezin Harrijvan ging elke zondag naar de 
kerk, dus Wim ging mee. Hij studeerde werktuigbouw-
(2+!"� &+��")ƞ�"+�4�0� &+�!&"� 1&'!�3,,/�)�!/2(��"7&$�*"1�
bier drinken en de gevierde jongen zijn. Wim confor-
meerde zich van buiten jarenlang aan de groep of de 
kerk, maar van binnen kwijnde hij langzaam weg, want 
bij deze levensstijl hoorde bepaald gedrag: hij moest rus-
tig en beheerst zijn en gericht op prestaties. Wim: “Maar 
eigenlijk ben ik een enorm gevoelsmens. Ik heb heel 
01"/("�"*,1&"0ǽ��(�(�+�%"")�%"ƞ&$�$"/��(1�7&'+Ǿ�,#�%"")�%"#-
1&$�+"/3"20�,#�%"")�%"ƞ&$��,,0ǽ��+��)0�'"�!�1��))"*��)�3�+-
uit die beheersing moet benaderen… Aan de buitenkant 
kon ik me wel conformeren, maar aan de binnenkant 
wist ik het op den duur niet meer.” Dan, als zijn vrouw 
zwanger wordt van hun eerste zoon, komt er een radicale 
,**"(""/ǽ��"+�)�+$"�(4"10��/"�4"$�3,)$1Ǿ�!&"�%"*�2&1-
eindelijk dichter bij zichzelf brengt en dichter bij God. 
Wim zoekt hulp bij een therapeut om zichzelf opnieuw te 
,+1!"(("+ǽ� 
)&*)� %"+!� 3"/1")1� %&'ǿ� Ȋ�/� &0� $""+� �,*�
gebarsten, maar met een zacht rokende handrem ben ik 
op den duur uit mijn laatste technische baan gestapt”, 
zegt hij met een gebaar alsof hij aan een handrem trekt. 
“Ik was businessconsultant en ik weet het nog goed”, 
lacht hij luid: “Pakkie aan en een grote leasebak; schitte-
rend was dat! In datzelfde pak en met diezelfde auto reed 
ik om de week naar een therapeut - zonder dat mijn col-
lega’s van toen dat wisten - om drie kwartier te voelen en 
te janken, mezelf te zijn. Na elk gesprek moest wel de 
knop weer om en scheurde ik in mijn leasebak weer weg 
door de weilanden. Zo ging dat toen.” Hij verstilt wat. 
“Van huis uit heb ik nooit geleerd hoe je een relatie hebt 
vanuit je hart. Ik had wel een grote vriendenclub. Dan 
gingen we kamperen en dronken we een biertje, maar 
echt dingen aan elkaar toevertrouwen… Die therapeut 
haalde alle taboes omver en bracht me in m’n gevoel.”

In de de jaren ‘30-woning van Kees Lugten worden we 
hartelijk ontvangen. Onze gastheer, gehuld in een don-
("/�)�24�/&�Ɲ24")"+� ,)�"/1Ǿ�*��(1� &+�""/01"� &+01�+1&"�
een wat formele indruk. Terwijl we de woonkamer betre-
den, ontmoeten we de meer extraverte Wim Harrijvan. 
�"&!"� %"/"+� 7&'+� �))"/""/01� 4�1� �#4� %1"+!ǽ� � %1"/� +��
""+�(,-�(,ƛ&"�"+�,+7"�#,1,0"00&"�&+�!"�-/� %1&$�$/,"+"�
tuin, is het ijs gebroken. 

Onbevattelijk
Wanneer je Kees ontmoet, hoor je een consciëntieuze 
man praten en proef je diepgang in zijn woorden. Wim 
over Kees: “Kees duidt dingen met woorden en als je een 
laag dieper gaat, zit daar een man van overgave die heel 
gepassioneerd kan zijn. Daar voel ik een stukje verbin-
ding met zijn hart.” Kees’ interesse in het hogere begon al 
vroeg. Hij groeide op in Dordrecht in een gezin waar hij de 
keuze had om wel of niet naar de kerk te gaan. Zijn moe-
der ging niet, maar zijn vader wel en Kees koos ervoor om 
*"1�%"*�*""�1"�$��+ǽ��&'!"+0�7&'+�012!&"1&'!�&+��")ƞ�3"/-
diepte deze interesse nog meer. Hij studeerde energie-
techniek en kwam erachter dat de wereld beperkt was. 
Zijn conclusie was: er moet een hogere macht zijn. Kees: 
“We zijn heel beperkt bevattelijk. We kunnen niet alles 
�"$/&'-"+� "+� !�1� %""ƞ�*"� �)1&'!� �)� $"�,"&!ǽ� �+� !"�4&0-
kunde kun je tot het oneindige rekenen, maar ik heb een 
/���&'+�4")""+0�%,/"+�7"$$"+ǿ�Ȉ�))"0�%&"/�,-���/!"�%""ƞ�
een begin en een eind.’ Maar wat daarvoor is, weet men 
+&"1�"+�!��/,*�%""ƞ�*"+�""+��&$���+$�+,!&$ǽ��+"/7&'!0�
is God ook onbevattelijk, maar anderzijds wil hij naar de 
mens toe een helper zijn.” Kees probeert God te zoeken in 
de dingen van de dag. Hij wil echt ‘wandelen met God’, 
7,�)0�%&'�%"1�7")#�,*0 %/&'ƞǽ��""0�3"/4,,/!1�%"1��)0�3,)$1ǿ�
“Dat je de dingen die je wilt gaan doen of ondernemen, 
bespreekt met je Vader.” 

“We zijn heel beperkt bevattelijk. 
�"�(2++"+�+&"1��))"0��"$/&'-"+�"+�!�1�%""ƞ�*"�

altijd al geboeid.”
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Op de vraag om dat proces eens te beschrijven, stokt het 
gesprek enigszins, want Wim schiet vol en komt lastig uit 
z’n woorden: “Ik wist dat ik dit niet wilde overdragen op 
mijn zoon!” Hij slikt even en vervolgt dan: “Hij is nu 
zeventien en ik worstel nog steeds met dat oude gedeelte 
van me, dat ik ongemerkt toch heb overgedragen.” Toch 
is Wim enorm dankbaar voor deze overgang in zijn leven. 
Ȋ�(� �"0"ƞ"� !�1� &(� 7,� +&"1� (,+� !,,/$��+ǽ� �/�4�0� ""+� 1"�
groot verschil tussen mijn gedrag en wat er in me omging. 
Dat gaf erg veel spanning. Voortdurend. Ik wilde dat 
gedrag en die spanning niet overdragen op mijn zoon. In 
dat besef zie ik Gods hand en daarom raakt het me zo.”

Diepgaande gesprekken
Beide heren brengen hun totaal andere persoonlijkheid 
en hun ervaringen met God naar de BusinessAlpha-
avonden en vormen daarom een uniek team. Hoe is het 
allemaal begonnen? Initiatiefnemer Kees vertelt: “Ik ga 
naar de PKN en merkte dat ik bepaalde mensen niet 
meer zag, om wat voor reden dan ook. Op een gegeven 
moment kwam een naam van een (voorheen kerk-
gaande) ondernemer bij mij boven en met die persoon 
heb ik contact gezocht, want ik had hem echt jaren niet 
gezien.” Hij schraapt zijn keel. “Ik weet het nog heel goed. 
Ik had hem uitgenodigd voor een lunch en hij dacht 
+�122/)&'(�Ȉ�20&+"00ȉǾ�%Ćǽ��+�1,"+�7"&�&(�%"")�""/)&'(�1"$"+�
hem: ‘Dat is niet echt mijn primaire doel. Ik zou het graag 
eens met jou over een boekje ‘De Zakenlunch’ willen 
hebben.’ Daarin worden steeds allerlei thema’s benoemd 
met Bijbelteksten. Nadat hij erover had nagedacht, wilde 
hij dat wel. Toen hebben we lange tijd contact gehad. 
Daarna kreeg ik echt het gevoel van ‘we moeten meer 
doen’, want ik zie meer mensen die zweven. Ze willen 
best praten over het geloof, maar de kerk is blijkbaar niet 
meer de plek waar ze het kunnen vinden.” Vanuit deze 
gedachte volgt Kees vervolgens een aantal keren de 
BusinessAlpha in Scherpenzeel. Dat spreekt hem erg aan. 

Met name de goede, open discussies. Dat wil hij ook wel 
voor Soest en samen met Wim Harrijvan en een aantal 
anderen start hij de lokale BusinessAlpha. Kees: “Het is 
mooi om te zien dat mensen die je in de kerk niet meer 
ziet, toch op deze manier willen doorgaan. Je merkt dat 
mensen gewoon willen praten en in de kerk is het vaak 
eenrichtingsverkeer. Het is natuurlijk best wel spannend 
wie er dan uiteindelijk komt, maar we hebben nu al twee 
keer een club van acht, negen mensen gehad die mee-
doen en dat leidt tot heel diepgaande gesprekken. Je wilt 
het eigenlijk hebben over geloofsvernieuwing, want zo 
ervaar ik dat wel, en dan komen de zaken vanzelf op 
tafel.”
Wim vult aan: “Voor sommige mensen is BusinessAlpha 
ook echt een uitlaatklep, waarbij ze dingen kunnen delen 
met elkaar. We hebben ook wel een stijl waarbij we din-
gen aanbieden en het gesprek vervolgens behoorlijk 
,-"+� )�1"+ǽ� �"1� &0� 0,*0�4")� "3"+� �ƞ�01"+� %,"�4"� !�1�
gaan doen, maar het is wel het meest uitnodigend als je 
ook je mening mag geven.”

Unieke mix
Kees is echt de motor achter het geheel. “Hij ziet iets voor 
,$"+�"+�$��1�%"1�/"$")"+ȋǾ�3"/1")1��&*ǽ�Ȋ�+�!��/&+�&0�%&'�
%"")� 3�01%,2!"+!ǽ� �(� 4""1� !�1� %&'� %"1� ,,(� !/2(� %""ƞǾ�
maar hij maakt er tijd voor en hij regelt de dingen, want 
%"1�*,"1�4")�$,"!�01��+ǽ��""0�%""ƞ�" %1�""+�!/&3"ǽȋ��&*�
daarentegen is meer de man op de voorgrond bij de 
BusinessAlpha-avonden. Kees over Wim: “Het staan voor 
zo’n groep vind ik heel knap. Toen we de eerste keer een 
avond organiseerden, was het een heel gemêleerd 
publiek en daar kon je dus allerlei overtuigingen tegen-
komen. Ik vind dat lastig, want ik heb een bepaalde 
mening, maar als je die in de groep gooit kan dat het 
gesprek belemmeren. Wim pakt dat veel beter aan. Ik 
denk dat de combinatie van ons heel erg goed is en dan 
kun je als team best veel betekenen.”



“Elke keer wan-

neer we weer een 

BusinessAlpha 

hebben, kom ik 

zelf ook weer in 

de scherpte van 

hoe God invloed 

heeft op mijn 

leven.”
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Waardevol
Beide heren hebben hun eigen bedrijf en zijn daarom 
drukbezet. Toch kiezen ze ervoor zich te wijden aan de 
BusinessAlpha. Waarom? Wat brengt het ze? Kees: “Het 
contact met mensen, dat vind ik erg boeiend. Want die 
""/01"� -"/0,,+� 4��/,3"/� &(� %"1� %�!Ǿ� !&"� %""ƞ� ,,(� !"�
BusinessAlpha gedaan en daar heb ik nog steeds contact 
mee. Ik vind het belangrijk om iets door te geven van wat 
'"�-/,"ƞ�&+�'"�/")�1&"�*"1�
,!ǽȋ�
Hoe verhoudt zich dat tot zijn drukke leven? Kees neemt 
een slokje water: “Als je alleen maar bezig bent met je 
drukte, dan denk je op den duur: ‘Is dit het nu?’ Dat zie ik 
bij veel mensen die eindeloos druk zijn met hun business; 
dan gebeurt er wat en verandert hun hele leven. Was dat 
het dan allemaal waard? Over dat soort dingen ben ik 
behoorlijk gaan nadenken. Waarvoor ben je hier? Dat zijn 
dus heel existentiële vragen en het is pas echt waardevol 
om daar met mensen over te praten. Je ziet vooral in het 
zakenleven zoveel mensen met een gigantisch masker op 
en daar had ik een beetje genoeg van.” Wim vult aan: 
Ȋ�)("�(""/�4�++""/�4"�4""/�""+��20&+"00�)-%��%"��"+Ǿ�
kom ik zelf ook weer in de scherpte van hoe God invloed 
%""ƞ�,-�*&'+�)"3"+ǽ��+�!�+��"+�&(�4""/�"+1%,20&�01ǽ��(�
heb het wandelen met God weer helemaal omarmd en ik 
doorvoel de betekenis ervan.”

Zakendoen en God
Op de BusinessAlpha-avonden wordt er altijd uitvoerig 
gesproken over het werk, over God en over de combina-
tie daarvan. Hoe ervaren beide heren dat eigenlijk zelf? 
Wim: “Bijvoorbeeld door de manier waarop ik aan werk 
kom. Ik wil wel gewoon zichtbaar zijn, maar niet manipu-
leren. Dat is ook niet handig voor mijn werk en ik ben ook 
niet zo. Ik wil heel graag uit Gods hand ontvangen wat er 
gebeurt en dat doe ik ook. Ik ervaar heel vaak als mensen 
tot groei komen, dat dat echt niet van mij is, maar van 

,!ǽȋ� 
)&*)� %"+!ǿ� Ȋ�+� !�+� !"+(� &(� 4")""+0� 01&"("*ǿ�
‘Wie ben ik om hier een factuur voor te schrijven?’ Dus ik 
zeg tegenwoordig vaak: ‘Je betaalt mijn tijd en dat ik mijn 
kamer heb gezogen omdat je langskomt, maar niet voor 

het coachen zelf, want weet ik veel wat God gaat doen?’” 
�,(��""0�"/3��/1�!�1�!"�/")�1&"�*"1�
,!�&+3),"!�%""ƞ�,-�
zijn werk. “Je kijkt anders naar mensen. Je kunt een 
zakelijk contact aangaan met alleen de gedachte ‘Wat 
kan ik eruit halen?’ óf je kunt het contact aangaan om 
ook over andere dingen te praten. Waar gaat het uitein-
delijk om? Het optimaliseren van je zaken of kan het ook 
gaan om het optimaliseren van je relatie met mensen?” 
Hoe ziet Kees dat dan, want zakendoen gaat toch uitein-
delijk over het optimaliseren van zekerheden? “Daar ben 
ik heel anders naar gaan kijken. In je opleiding krijg je 
inderdaad heel veel onderwijs over het zekerstellen van 
%"")�3"")�!&+$"+ǽ��"1�+�*"�4�1��"1/"ƞ�!"�" ,+,*&"ǽ��(�
ben dat behoorlijk gaan relativeren. Ik denk dat het 
mooie van deze tijd is dat door de economische crisis alle 
zekerheden wegvallen, want waar stel je nu eigenlijk je 
vertrouwen in? Ik heb geleerd om niet meer op deze 
‘zekerheden’ te vertrouwen.” Is even stil en voegt eerlijk 
toe: “Nou ja, minder. Loslaten wil zeggen dat je een stuk 
,3"/$""ƞ�"+�7,�7&"�&(�%"1�4�+!")"+�*"1�
,!ǽ����/�%,"�
doe je dat? Dat is best een strijd.” 

Toekomst
Kees: “Mijn droom voor de BusinessAlpha is dat er een 
saamhorigheid mag ontstaan waarmee de mensen wil-
len verdergaan en dat ze dat ook zullen uitstralen. 
�&$"+)&'(� &0�%"1� 1"/2$$��+�+��/�!"��/,+Ǿ�4�+1�!��/� 7&'+�
mensen van losgekomen. Ze weten het niet meer en dat 
is toch de sleutel. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijk-
ste.” Wim besluit: “Ik heb er zelf ook gewoon heel veel 
aan en daarom zijn BusinessAlpha-avonden echt feestjes 
voor me!”
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“Ik vind het belangrijk 
om iets door te geven 
van wat je proeft in je 

relatie met God.”
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