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REDACTIONEEL 

"Wij voelen ons beiden als katten in een vreemd pakhuis en dat niet 

ondanks, maar ten gevolge van onze solidariteit met de Kerk", schreef 

K.H.Kroon in 1952 aan een vriend. Let wel: kat in een vreemd pak

huis en niet: vreemde eend in de bijt. 

Dit nummer van Eltheto gaat niet over een vreemde eend in de kerke

lijke bijt. Het is geen biografie over Kroon. Evenmin zijn hierin 

analyses, dogmatische of exegetische beschouwingen naar aanleiding 

van leven en werk van Kroon te vinden. Dit nummer gaat over een 

vreemd pakhuis, de kerk, dat er op het eerste gezicht zo bekend, zo 

weerzinwekkend vertrouwd uitziet. Het vertrouwde beeld, een voor

stelling. Niet 'de kerk', maar de heersende voorstelling van de 

heersende kerk over 'de kerk'. En die heersende voorstelling tracht 

zich Zt?e^zorgvuldig te handhaven. Jij moest en moet voortdurend 

zich waarmaken middels strijd tegen andere voorstellingen. En omdat 

a;ij heerst, wilXiij er niet van weten, dat zjj strijd heeft te leve

ren, dat Irajf'algemeenheid' niet vanzelfsprekend is. De passende 

taktiek: doodzwijgen. 

Om dezelfde reden is de kerk nagenoeg niet geïnteresseerd in haar 

eigen geschiedenis. Het vanzelfsprekende heeft noodzakelijk geen ge

schiedenis. En wil het vanzelfsprekend blijven, dan moet geschiede

nis verzwegen worden. Dan moet onbekend blijven welke strijd er is 

gevoerd, welke 'fracties' het zwijgen is opgelegd, welke andere 

mogelijkheden gefrustreerd zijn. ... 

Met dit nummer wil de redaktie een vergeten/verduisterd stukje kerk

geschiedenis in herinnering roepen. Met deze Eltheto wil zij iets 

laten zien van de strijd die gevoerd is, van fracties en van gefrus

treerde mogelijkheden. En dat is geen nostalgie. Nieuwe ontwikke-

lingen binnen kerk en theologie lijken voor velen uit het niets te 

komen, althans geen antecedenten te hebben in kerkelijk Nederland. 

'Nieuwe' ideeën lijken geen geschiedenis te hebben en zo bestaat het 

gevaar, dat ze van zichzelf denken inderdaad 'nieuw' en 'uniek' te 



zijn, een breuk met het verleden, alsof er toch zoiets als vooruit

gang zou bestaan. Idealisme. Ook 'nieuwe ontwikkelingen' hebben hun 

geschiedenis en hun eerdere nederlagen. 

Zo wordt er vaak gedacht dat de 'linkse' Barth-lezing uit Berlijn 

komt; de materialistische exegese uit Frankrijk en Portugal komt; 

de belangen en rechten van de Palestijnen nooit zijn verwoord binnen 

de kerk; een 'barthiaanse' Barth-kritiek nu pas aarzelend op gang 

komt; uit Chili het inzicht komt, dat christenen zonder gemits en 

gemaar kunnen kiezen voor het socialisme. 

Wel, aan de hand van herinneringen van Kroon, maar meer nog aan de 

hand van oude artikelen van zijn hand, wil de redaktie tonen dat 

bovenstaande uitspraken meewerken aan het verzwijgen, het onteigenen 

van geschiedenis. Niet, dat nu juist Kroon voortrekker en baanbreker, 

representant van verzet is; hij is éên van de laatst levenden van een 

'generatie' die vergeten en verdoezeld dreigt te worden, of erger 

nog: posthuum aangepast. En dat heeft er toe geleid, dat er voor links 

in het heersende kerkbeeld maar weinig aanknopingspunten zijn te 

vinden. Links heeft het te doen met dat weerzinwekkend vertrouwde 

beeld. Maar links moet geen 'genoegen' nemen (in afkeer en resignatie) 

met dit beeld. Zij moet dit beeld vervreemden, haar eigen kerkge-' 

schiedenis schrijven. Daarvoor wil deze Eltheto een bijdrage zijn: 

een 'praktische' ideologiekritiek, kritiek op een voorstelling. Geen 

analyse, maar in herinnering roepen en doorvertellen. 

De werkredaktie is begonnen met luisteren. Vier zaterdagochtenden 

luisteren naar verhalen, anecdotes, grappen. De herinneringen werden 

opgehangen aan drie van redaktiewege gesuggereerde thema's, te weten 

'Hersteld Verband en Luntherse Kring', 'Barth en exegese' en 'Kerk 

en Israël'. 

De bundel is opgebouwd rond deze uitgewerkte gesprekken, die ook 

worden gepresenteerd als 'teksten van K.H.Kroon'. Bij de verschil

lende thema's zijn artikelen van Kroon gezocht. De keuze hiervan is 

voor verantwoordelijkheid van de werkredaktie. Dat het ondoenlijk was 

alle door Kroon gepubliceerde artikelen te lezen, moge blijken uit de 

opgenomen bibiografie. Een bibliografie, die in alle waarschijnlijk

heid niet volledig is. Graag ontvangt de redaktie eventuele aanvul

lingen hierop. 

Niet voor niets herinnert de titel van deze bundel aan de titel, die 

E.Betghe gaf aan de gebundelde gevangenisbrieven van Bonhoeffer: 



Verzet en Overgave. Kroon maakte als één van de eersten attent op 
Bonhoeffer, in 1952 in de Groene Amsterdammer en in 'Stenen voor 
stenen?'. Verzet heeft een cruciale rol gespeeld in Kroons leven en 
theologie. In de eerste plaats het verzet in enge zin tijdens de be
zetting. Maar ook het verzet tegen de wijze van denken van de Asser 
Synode en later het verzet tegen de restauratie die na de oorlog op 
gang kwam. En niet in de laatste plaats wil de titel suggereren dat 
theologie krachtens haar aard verzet is, althans behoort te zijn. 

De werkredaktie: 
Harm Dane 
Dick Engberts 
Rinse Reeling Brouwer 
Wout van der Spek 
Harry Witte 

februari 1982. 



Interview 1. 

" D I E KROON IS ALT IJD NOG DOLEREND 

"Eigenlijk heb ik in mijn jeugd al heel verschillende invloeden onder
gaan" Wij waren thuis gereformeerd, maar niet bekrompen of uitdruk
kelijk anti-socialistisch. Natuurlijk zat ik ook op de jongelings
vereniging; daar kreeg je toch ook wel een soort politieke vorming. 
"Bronnenstudie" heette dat, en dan raadpleegden wij 'De Gemeene 
Gratie' van Abraham Kuyper en 'Ongeloof en Revolutie' van Groen van 
Prinsterer en 'Anti-Revolutionaire Staatkunde', en ook wel geschrif
ten van Herman Bavinck. Ik mag het nu wel tot de zonden der jonkheid 
rekenen dat ik in verkiezingstijd nog biljetten heb aangeplakt met 
de afbeelding van Colijn als 's Hands Stuurman; ik meende dat dat 
moest voor kerk, staat en maatschappij, zoals dat heette in onze krin
gen. 

Ik ging daar in Hengelo naar een humanistisch gymnasium. Dat was een 
echte eliteschool, tenminste in de praktijk, de schoolleiding beoog
de dat niet zozeer. De leerlingen waren bijna allemaal afkomstig uit 
de kringen van de Twentse bovenlaag en daar zat ik dan tussen als 
zoon van de verkoopleider van de fabriek van de gebroeders De Monchy. 
Omdat ik daar omging met kinderen van vrijzinnige en buitenkerkelijke 
huize, kreeg ik al gauw allerlei puzzles met schriftgezag en evolu
tieleer en dat soort dingen. Later, nadat ds V.K.Kuyvenhoven in Henge
lo was gekomen, werd er wel iets speurbaar van een anti-socialisten
hetze. Als jongens zongen we van die liedjes als "Alle rooien in een 
harington". Maar dat was toch niet bepalend voor de sfeer. Ik herin
ner me eens een bijeenkomst te hebben meegemaakt in café Beltman, 
aan de weg naar Driene. Daar spraken David Wijnkoop en Roestam Effendi, 
een communist uit Nederlands-Indië.Dat was een fascinerende ervaring. 
Ik had nog nooit van mijn leven zo'n geladen sfeer meegemaakt. Heel 
anders dan in de anti-revolutionaire kring, hoewel daar ook wel eens 
een soort enthousiasme was op toogdagen en dergelijke festiviteiten. 
In die Hengelose tijd heb ik nog eens een vergadering voorgezeten 
van de plaatselijke afdeling van de Nooit Meer Oorlog-federatie. Daar 



sprak de beroemde en beruchte Bart de Ligt. Een grandioze kerel, al 
vond ik hem niet honderd procent sympathiek; ik vond dat hij een wat 
wrede gezichtsuitdrukking had. Hij hield toen een zeer felle toe
spraak over de persorganen, de NRC bijvoorbeeld, die hij vergeleek 
met de franse beul die met smetteloos witte handschoenen aan de val
bijl in werking stelt. Ik was daar toen helemaal vol van. Mijn va
der was nogal geneigd dat soort denkbeelden af te wijzen, maar mijn 
moeder had daar, in aanleg althans, meer feeling voor. Evenzo één van 
haar broers, mijn oom Leonard, die communist was. Met hem had ik uit
voerige gesprekken over allerlei onderwerpen, en hij heeft mij bij
voorbeeld het lied uit het hoofd geleerd van de moeder die een brief 
schrijft aan haar zoon die wegens dienstweigering in het gevang zit: 
"Hou je goed mijn jongen / wees ervan doordrongen / dat je hebt een 
zware taak / voor de grote zaak ! / Eenmaal in je kerker / maakt 
mijn troost je sterker. / Jongen 'k zie je liever daar / dan als 
moordenaar !" 
Met die bonte achtergrond, en met al mijn puzzles over het schrift
gezag ging ik in 1924 theologie studeren aan de Vrije Universiteit. 
Daar merkte ik al gauw dat er een geweldige heibel gaande was om 
dr. J.G. Geelkerken, een Amsterdamse predikant die ervan werd be
schuldigd dat hij niet geloofde dat de slang in het paradijs zin
tuiglijk waarneembaar had gesproken. Het eindigde ermee dat de sy
node van Assen van 1926 het geloof in het spreken van de slang 
dwingend voorschreef. Geelkerken en enkele anderen werden afgezet. 
De VU-studenten, die aanvankelijk massaal hun aanhankelijkheid aan 
Geelkerken hadden betuigd tijdens een nachtelijke serenade voor zijn 
huis aan de Sophialaan, onderwierpen zich vrijwel allemaal aan de 
synodale uitspraak. In 1927 kwam ik terug in Hengelo, kotsmisselijk 
van de hele troep en laaiend van woede. Ik wilde niks meer met die 
verrotte theologie te maken hebben en geloofde er ook geen moer meer 
van. Jan Buskes heeft me toen omgepraat en zo ben ik weer theologie 
gaan studeren, in Utrecht, en predikant geworden in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (in Hersteld Verband), kortweg: het H.V. 
Het was wel een merkwaardige club, dat H.V. De al wat oudere en eigen
lijk oer-gereformeerde Geelkerken bevond zich vrij plotseling in een 
kring van jonge theologische heethoofden; die - als de dingen anders 
waren gelopen - zich waarschijnlijk nooit juist rond zijn persoon 
zouden hebben gegroepeerd. Theologisch gezien was Geelkerken dan ook 
geenszins de drijvende kracht van het H.V.. Buskes heeft het wel eens 



raak getypeerd, half-gekscherend, maar met een serieuze ondertoon: 

"Dit is door God gewerkt, broeders, want mensen zouden zo'n stel 

nooit bij elkaar hebben gezocht." Want al was het H.V. - numeriek 

gesproken - tamelijk onbeduidend, inhoudelijk en theologisch hebben 

we ons er voor honderd procent voor ingezet. Die hele sfeer waarin 

wij werkten, en ook ons theologisch zelfverstaan is heel helder onder 

woorden gebracht door ds J. Diepers loot in een artikel 'Een kleine. 

Kerk in een groote tijd' (in: Jaarboek voor de Gereformeerde Kerken 

in Nederland (in Hersteld Verband) 1936; p. 105-123); dat geeft een 

goed beeld ervan hoe wij dat kleine H.V. opvatten. We vertikten het 

om de naam 'gereformeerd' aan de letterknechten van de Asser synode 

cadeau te doen; die traditie claimden wij ook, en naar onze over

tuiging zelfs met meer recht. 

Eigenlijk is het merkwaardig dat ik me nooit zo heb gerealiseerd dat 

die synode van Assen en de oprichting van de Christelijk-Democra-

tische Unie (CDU) beide plaatsvonden in 1926. Toch moet er een zeker 

onderhuids verband zijn tussen beide gebeurtenissen, er moet een soort 

onuitgesproken samenhang zijn. Ik ben aanwezig geweest bij de op

richting van die CDU. Dat was tijdens een bijeenkomst in Utrecht, 

in het gebouw van de Christelijke Werkmansbond, nu Christelijke 

Sociale Belangen geheten. Dat was een heel geanimeerde èn onprak

tische vergadering, geëmotioneerd ook wel - in de goede zin des 

woords. Het was niet zo dat een of ander bestuur een verklaring voor

legde waar je ja of nee tegen kon zeggen; nee, de hele vergadering 

besliste mee over de tekst van de beginselverklaring. Met opzet is 

toen ook besloten om van de CDU niet een christelijke partij te 

maken, maar te kiezen voor de formulering: De CDU wil de organisatie 

zijn van hen die, het christelijk geloof belijdend, "zich verbinden, 

in deze wereld te getuigen met woord en daad van wat zij de conreete 

situatie van dezen tijd zien als de eischen van God ten opzichte van 

de maatschappelijke, internationale en koloniale vraagstukken; en te 

streven naar een radicale hervorming van het wereldleven in de 

richting van de verwezenlijking dezer eischen". Zo brachten wij tot 

uitdrukking dat we niet een christelijke partij in de gangbare zin 

van het woord wilden zijn. Natuurlijk deden de 'officiële' Gerefor

meerde Kerken daar wel venijnig over, maar daar trokken wij ons na 

1926 geen zier van aan. 

Het was wel eens moeilijk om niet de indruk te wekken dat het H.V. 

samenviel met de CDU. In de eerste plaats was dat gewoon niet waar. 



De CDU bestond lang niet alleen uit H.V.-leden. Maar ten tweede - en 

dat is van meer principiële aard - wilden wij ook beslist het onder

scheid tussen 'Christengemeinde' en 1Bürgergemeinde' (om met Barth te 

spreken) in acht nemen. Dat was niet altijd eenvoudig. In de H.V.-

gemeente van Noordwijk was er een tamelijk grote kring van mensen 

die sterk waren beïnvloed door Enka, de christen-socialiste, en in de 

gemeente in Leiden waren er mensen die contact hadden met de kringen 

van Marinus van der Lubbe, de man die later is beschuldigd van de 

brandstichting in de Rijksdag in Berlijn. Die wilden dat onderscheid 

wel eens uit het oog verliezen. Maar omwille van de theologische en 

politieke zindelijkheid probeerden wij kerk en politieke partij altijd 

wel uit elkaar te houden. 

Het heeft er zelfs nog even naar uitgezien dat ik predikant zou worden 

in Nederlands-Indië. Het was eigenlijk al in kannen en kruiken. Jopie 

Eykman had dat allemaal vanuit Nederland geregeld. Op het laatste mo

ment heb ik mij dat uit het hoofd laten praten. Iemand zei tegen mij: 

"Als U al zo'n mot hebt gehad met die gereformeerde synode, dan zult 

U ook wel niet kunnen samenwerken met het koloniale gezag daar". En 

dat was wel goed getaxeerd, denk ik. Het is tenminste wel waarschijn

lijk, als je bijvoorbeeld bedenkt hoe het ds Laurens.Nieuwpoort daar 

is vergaan. Die raakte geregeld verwikkeld in hooglopende konflikten 

met de koloniale gezagsdragers. Vooral de vervlechting van de protes

tantse kerk met het nederlandse gezag was hem een gruwel. En dat liet 

hij merken ook! Vaak nogal tactloos, want hij was erg heetgebakerd, 

maar altijd terecht. Zelfs als hij eens een keer soepel wilde zijn, 

liep het nog mis. Zo werd er een keer verordonneerd dat er een dank

dienst moest worden gehouden ter gelegenheid van de doop van prinses 

Irene. Nieuwpoort was daar natuurlijk faliekant tegen, maar voor één 

keer wilde hij dan wel eens inschikkelijk zijn. Die hele kerk zat daar 

vol met gezagsdragers die anders nooit een kerk van binnen zagen, 

breeduit op de eerste rijen, compleet in uniformen met tressen en on

derscheidingen en zo. Nieuwpoort had intussen al weer aardig de smoor 

in, zodat hij ongeveer zo zijn preek begon: "Aangezien U wel niet veel 

besef van de christelijke doop zult hebben, zal ik U de betekenis daar

van kort uiteenzetten. De doop is een kerkelijke handeling waardoor 

voor Gods aangezicht een prinses wordt gelijkgesteld aan het kind 

van een willekeurige vrouw uit de dessa" (...) Nou, dat geüniformeerde 

spul liep natuurlijk woedend de kerk uit en het zoveelste conflict 

was geboren. Toen het erg hoog opliep heeft hij zelf zijn ontslag in-
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gediend, verstandig genoeg, want anders was hij zeker afgezet als 
predikant van de Protestantsche Kerk in Nederlands-Indië en dan had 
hij er qua rechtspositie erg beroerd voorgestaan. 
Ondertussen was er de groeiende dreiging van het duitse nationaal-
socialisme. Wij maakten ons daarover geen enkele illusie; de duitse 
kerkstrijd en de vervolging van de joden spraken boekdelen. Toch 
heeft het H.V. toen nooit officieel een anti-NSB verklaring uitge
geven of zoiets. Dat had een pastorale achtergrond. Ook in onze 
kring waren mensen die zich tot de NSB voelden aangetrokken, en dat 
waren heus niet allemaal schoften. Wij wilden tot het uiterste pro
beren die mensen te overreden, proberen die mensen uit die funeste 
kringen los te praten, juist omdat het vaak helemaal niet van die 
booswichten waren. Eerder domme en verblinde mensen. 
Tijdens de bezetting lagen de verhoudingen anders. Er waren al 
gauw contacten met het verzet. Ik was inmiddels hervormd predikant 
in Amsterdam geworden voor de varende gemeente, voor de schippers dus. 
Onder die schippers waren ook communisten die illegale bladen ver
spreidden. Maar ook in de stad zelf boden de communisten aanstonds 
verzet. Het is ronduit een leugen - wat in bepaalde SDAP-kringen wel 
werd beweerd - dat de conmunisten pas aan het verzet gingen deelnemen 
nadat Duitsland de Sovjet-Unie aanviel. Ik ben er zelf getuige van ge
weest, bijvoorbeeld bij A.J.Koejemans, die zogenaamd een uitleenbi
bliotheek dreef, als dekmantel voor zijn illegale werk. 
Wat de kerkelijke kant betreft: In het begin van de oorlog kwam het 
Interkerkelijk Overleg tot stand, een veel te onderdanige club die 
futloze brieven aan Seyss-Inquart schreef. Namens de hervormden zat 
daar o.a. Prof.W.J.Aalders uit Groningen in en namens de gereformeerden 
Prof.H.H.Kuyper, de zoon van Abraham, een kerel die van geen kant 
deugde. Als tegenwicht vormde zich onze zogeheten Lunterse Kring. 
Die bestond uit hervormde, gereformeerde en H.V.-predikanten. Wij 
hebben geprobeerd door het verspreiden van vlugschriften en brochures 
de mensen de ogen te openen voor dë ware aard van het nationaal-socia
lisme. Een speciale kwestie was de uitleg van het gebod: Gij zult geen 
vals. getuigenis spreken. In Kampen was namelijk de classicus dr. R.J. 
Dam, een hele brave man, aangehouden met een tas vol illegale bro
chures. Toen hem werd gevraagd wat hij in zijn tas had, biechtte hij 
onmiddellijk op dat het illegaal drukwerk was. De man is toen opge
pakt en later, kort voor de bevrijding, doodgeschoten. Dat vonden 
wij vreselijk en we hebben toen als stuurgroep van de Lunterse Kring 



besloten om op een bepaalde zondag over dat gebod te preken, om te 

voorkomen dat er op die manier nog meer slachtoffers zouden vallen. 

Toevallig had ik zelf die zondag geen dienst, zodat ik in de kerk 

zat bij dr G.Oorthuys. Die oude, conservatieve Oorthuys begon zo: 

"Gemeente, als de duivel U zegt: gij zult geen vals getuigenis spre

ken, wat denkt U dan wat hij daarmee bedoelt en wat antwoordt U dan?" 

En toen preekte hij over de verzoeking van Jezus in de woestijn door 

de duivel en hij eindigde zijn preek - met een hele hoge falsetstem, 

want hij was een slecht spreker -: "Dus, gemeente, voor het geloof 

zijn gestolen bonkaarten een gave van God en vervalste persoonsbewij

zen een vrijgeleide des hemels (...)". Hij was een edel man, deze Oort

huys, en ik voel nog altijd een groot respect voor hem. 

Zo werkten wij tijdens de bezetting en achteraf moet je zeggen dat 

preken nooit gemakkelijker was dan toen, theologisch gesproken. Je 

kon een psalm voorlezen en zonder nadere uitleg begreep iedereen on

middellijk waar het over ging en waar het op sloeg. Prediking en 

politieke bewustheid waren vrijwel identiek. In dat opzicht werd 

het na de oorlog moeilijker. Je kwam in een pot met stroop terecht. 

Toen in 1944 de hele oude troep weer in Noord-Brabant terugkwam 

("Ze kwamen na jaren in Brabant terug", zeiden we ironisch tegen el

kaar met een regel uit een oud liedje), bleek dat de hoge heren maar 

één angst hadden: dat er werkelijk wat zou veranderen in Nederland. 

We hadden er onderling al veel over gesproken wat er na de oorlog 

zou moeten gebeuren. Het was Buskes die het idee lanceerde dat we 

dan meteen publiekelijk een gebaar, een geste zouden moeten maken. 

Dat werd toen 'Wat bezielt ze?', de brochure waarin we als zeven 

Amsterdamse predikanten er rekenschap van aflegden waarom we lid 

werden van de SDAP. Buskes heeft het ontwerp gemaakt, waarop Heiko 

Miskotte de eigenlijke tekst heeft geschreven en de titel bedacht. 

Die versie van Miskotte was nou niet op alle punten verhelderend. 

In de grond van de zaak was hij geen politicus of iemand met een grote 

kennis van zaken op politiek terrein. Hij had wel altijd deksels goed 

in de gaten wat politiek de goede kant was en wat de verkeerde, maar 

in bepaalde opzichten kon hij uitgesproken naïef zijn. Zo meende hij 

echt dat de klassenstrijd een soort dogma, een socialistisch geloofs

artikel was; hij was dan ook oprecht verheugd dat dat in de SDAP. 

gaandeweg een geringere plaats ging innemen. Ook in ander verband was 

hij daar niet vrij van. Ik herinner me dat Dirk Tromp eens tegen hem 

zei: "Heiko, jij maakt dat heidendom veel te mooi. Het is natuurlijk 



een mooi boek, 'Edda en Thora', maar je moet bedenken, dat hele ger-
maanse heidendom, daar geloven diejkerels zelf geen bliksem van. 
Dat wordt alleen maar gebruikt als een mooie vlag, ... maar ze vinden 
het zelf allemaal quatsch, en jij doet net of ze het menen, en dan zie 
jij dat als zeer diepzinnig". 
Buskes zag die dingen veel scherper. Die begreep uiteraard perfect 
dat we lid moesten worden van de SDAP en niet moesten wachten op de 
oprichting van de PvdA. Maar, zoals gezegd, Miskotte werkte het 
ontwerp van Buskes uit. Aan mij werd opgedragen de eindredactie te 
verzorgen. Op meerdere plaatsen heb ik toen Miskotte's tekst weer wat 
scherper, marxistischer gemaakt, bijvoorbeeld waar het de passages 
over de klassenstrijd betreft. 
Al met al ben ik niet lang lid gebleven van de SDAP, respectievelijk 
de PvdA. Ik stond al op het punt om eruit te gaan toen de PvdA zich 
achter de politionele acties in Indonesië stelde. Ik was daar gewel
dig kwaad over, maar ik heb me toen laten overhalen door Nico Stuf-
kens en L.H.Ruitenberg. Het argument is dan altijd dat je juist "onder 
deze omstandigheden" niet moet opstappen, enfin, een bekende redene
ring. Wij hebben toen nog een soort nep-comiteetje opgericht, 'Kerk 
in Indonesië', alleen maar om een soort officiële verklaring te 
kunnen uitgeven dat kerkelijk Nederland niet als één blok achter 
die politionele acties stond. Die verklaring heb ik toen nog in aller
ijl op Schiphol aangeboden aan Beel en Schermerhorn, compleet met 
een toespraakje. Dat moet die kale paap Beel maar eens goed in zijn 
oren knopen, dacht ik. Dat was dan meteen begin en einde van het 
comité; veel later kwam er nog eens een BVD-mannetje bij mij aan 
huis informeren of het soms een communistische mantelorganisatie was! 
Ik bleef dus nog lid van de PvdA, al ging het klimaat mij steeds 
meer tegenstaan. Mensen als Koos Vorrink - die dictator - en W.Tho
massen en - zij het in mindere mate - W.Banning, daar reageerde ik 
gewoon allergisch op. Mijn breuk"met de PvdA heeft, achteraf bezien, 
eigenlijk een heel merkwaardige toedracht gehad. De PvdA deed nogal 
aarzelend en weifelend over de erkenning van de staat Israël. Dat 
maakte voor mij de maat vol. Je had op een,.laat ik zeggen, haast 
bijbelse manier die bezettingstijd beleefd; het preken, de catechi
saties, het onderduikwerk. Ik had met ontroering de bijeenkomst mee
gemaakt in het Concertgebouw naar aanleiding van de proclamatie van 
de staat Israël. Die hele grote zaal stampvol joden, en ook wel niet-
joden, en dan op een gegeven moment komt er een hele rij joodse 



kinderen binnen, overlevenden, met wit-blauwe vlaggetjes in de hand. 

De tranen stonden me in de ogen; dat kan je niet neutraal beleven. 

En nog steeds denk ik: dat is geen valse sentimentaliteit geweest, 

geen zwak ogenblik. Nee, je had inderdaad het gevoel: hier gebeurt 

iets, hier wordt van hogerhand ingegrepen. Ik kon dat niet als een 

louter profane zaak beleven. Later, als het ware in een soort gis

tingsproces, ben ik wel tot andere inzichten gekomen. Maar toen was 

voor mij de grens bereikt; ik brak met de PvdA. En hoewel ik later 

meer ben opgeschoven in de richting van die aanvankelijke PvdA-

opstelling, heb ik toch nooit een moment de neiging gehad weer lid 

te worden van die partij. Ik kan wel zeggen dat ik politiek gesproken 

niet altijd even rationeel heb geleefd. 

Politiek en ideologisch was toen de restauratie al volop aan de gang. 

Dat zag je ook bij de berechting van de oorlogsmisdadigers. Jaap 

Burger had het mooi geformuleerd toen hij in 1944 weer in Brabent 

kwam: Wie fout is geweest wordt streng gestraft, wie alleen maar 

fouten heeft gemaakt blijft ongemoeid. Maar de praktijk was vaak net 

andersom. Het grote schorem zat weer op het kussen en de kleine 

schlemielen draaiden de bak in. Ik heb me er toen nog voor ingespanne 

om die Rost Onnes, de directeur van de Hollandsche Bank-Unie veroor

deeld te krijgen. Die man was zo fout geweest als maar mogelijk was. 

Maar na Dolle Dinsdag begon hij opeens grote sommen geld te geven aan 

verzetsmensen en na de oorlog adverteerde hij als eerste in De Waar

heid. Hij opende ook meteen een bank in Haifa en werd voorzitter van 

de Kamer van Koophandel Nederland-Israël. Omdat die instelling ook 

betrokken was bij het blaadje van de vereniging Nederland-Israël, wil 

de ik dat de redactie, waarvan ik deel uitmaakte, collectief zou op

stappen. Maar mijn mede-redacteur J.Melkman, de zionist, wilde - zo

als hij dat noemde - geen oude koeien uit de sloot halen! Toen ben 

ik er maar alleen uitgestapt. En die Rost Onnes is nooit veroordeeld, 

omdat de man die het belastende getuigenis kon geven niet durfde 

te spreken uit angst voor financiële consequenties. 

Zo ging dat toen, en het anti-communisme werd in brede kringen de 

heersende houding. Alsof Stalin op êén lijn zou staan met schoften 

als Hitier en Goebbels! Natuurlijk heeft Stalin de schandaligste 

fouten gemaakt en de grofste misslagen. Maar uiteindelijk was hij 

een staatsman van formaat. Ik heb dan ook wel enig begrip voor de 

positie van Theun de Vries. Die man is idolaat geweest van Stalin, 

hij heeft zelfs lofgedichten op hem geschreven. En toen kwamen die 



berichten over die verschrikkelijke wandaden van Stalin. Theuns wereld 
is toen ineengestort, en in zekere zin draagt hij dat nog altijd met 
zich mee. Het is overigens nog wel een kleine verborgen wens van me 
om Theun nog eens tot betere gedachten over de bijbel te brengen -
misschien steekt diep in mij wel een crypto-zendeling. Ik heb hem 
het eerste deel van mijn uitleg van Openbaring cadeau gedaan; mis
schien zet hem dat op een spoor ... 
Al met al probeerde je in die jaren na de bezetting het hoofd boven 
water te houden, politiek en mentaal en ook kerkelijk. Vanuit een 
periode van scherpe scheidslijnen kwam je al gauw terecht in een kli
maat van troebelheid en gladpraterij. In mijn hart ben ik altijd 
een H.V.-er gebleven, ook in de meer omvattende betekenis. Wij pro
testanten moeten onszelf beschouwen als het H.V. van de rooms-katho-
lieke kerk. Wij moeten op die catholica betrokken blijven, die tra
ditie moeten wij niet overboord gooien. Wij zijn, in beginsel, slechts 
een tijdelijk verschijnsel, totdat het mogelijk wordt de eenheid te 
herstellen. En ondertussen moeten wij ons roeren, stampei maken, het 
er niet bij laten zitten. Daarom ook heb ik mij ervoor beijverd dat 
Huub Oosterhuis in de Amstelkerk terecht kon, toen het episcopaat 
hem uit de Ignatiuskapel gooide. Dat heb ik toen tegenover mijn her
vormde collega's predikantenvergadering ook verdedigd door erop te 
wijzen dat wij niet anders zijn dan het Hersteld Verband van de 
catholica. Sommigen vonden dat een volkomen knotse redenering en ik 
hoor één van de collega's nog zeggen: "Die Kroon is nog altijd 
dolerend." En zo is het precies. 



OVER HET HERSTELD VERBAND 

EN KERKELIJK VERZET 

HERENIGING EN HERINNERING 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 34. 

Het is 15 Mei 1946.'En wat er vandaag ook verder voor belangrijks 
moge gebeuren: vandaag zal de hereniging van de Geref. Kerken in 
Nederland (in H.V.) (wat een ingewikkelde naam) met de Nederlandse 
Hervormde Kerk plaats vinden. En daardoor vindt er nög een hereniging 
plaats - bedenk ik bij mijzelf - zelf zal ik weer herenigd worden 
met mijn broeders en zusters van "het H.V.", zoals wij het met die 
voor kerkelijke oren zo huiselijke en toch voor ons zo geliefde naam 
noemden. Vanmiddag moet ik zijn, waar ikzelf op het ogenblik behoor: 
op de predikantenvergadering der Varende Gemeente, een Hervormde 
Gemeente, groter dan het hele H.V., en nog slechts in het allereerste 
stadium van opbouw! Dat betekent dus, dat ik niet kan zijn waar ik ... 
immers ook niet meer behóór: bij de hereniging iri de Nieuwe Zijdska
pel. Maar behoor ik in mijn hart ook niet daar nog steeds bij? Dit 
heeft mij zelf immers reeds lange jaren geleden voor de geest ge
staan en ik heb naar deze dag met diep verlangen uitgezien. 
Het is avond. Als Hervormd predikant onder Hervormde collega's 
schrijd ik mee in de plechtige toga-dragende rij de Nieuwe Kerk bin
nen. Vlak bij mij loopt Buskes, die een jaar na mij Hervormd werd. 
Ginds voor ons uit lopen, bijna allen vergezeld van hun plaatselijke 
Hervormde collega's, onze oude vrienden uit het H.V., met wie wij 
vandaag weer in een kerkverband zijn opgenomen. Vrolijk en jolig heb
ben wij elkaar in de kerkeraadskamer begroet, waar - de meesten zul
len het zich niet gerealiseerd hebben - nog een herinnering aan het 
uitgezaagde paneel van Dr. Kuyper in de deur te zien is. We gaan nu 
allen Hervormd zijn! Wat is er gebeurd? Zijn in alle Hervormden naar 
den geest "H.V.ers" geworden of is het omgekeerd? Laat ik er mij 
niet te zeer in verdiepen - het zou immers kunnen zijn, dat die 
vraag minder belangrijk is dan ze mij vandaag toeschijnt. Toch is 



het moeilijk, de overweging geheel te onderdrukken, of dit een ingrij
pend nieuw begin voor de Hervormde Kerk is, dan wel slechts een einde 
van het H.V. - een kiezelsteentje in een grote vijver: enkele rimpe
lingen en het is voorbij! 

De Nieuwe Kerk is stampvol. Bijna even vol en even indrukwekkend als 
aan de vooravond van de eerste zitting der generale synode, verleden 
jaar. En ook de plechtige stoet die nu binnen schrijdt, schijnt een 
glimp van de hoogwaardigheid te hebben waarmee toen de synodeleden en 
hun buitenlandse gasten door de opgerezen rijen gingen. Maar speelt 
nu mijn verbeelding mij geen parten? Kan ik een dienst als deze en 
een gebeuren als van vandaag vergelijken met toen? Heeft dit wel zo
veel te betekenen als wat men in de Hervormde Kerk "de grote door
braak" noemt en wat naar zijn intentie dat ook is? 
De dienst begint. Samen staan wij en zingen. Hier en daar en overal 
zie ik oude bekende gezichten van vroeger. Uit al de plaatsen (och 
arme, vraagt een lezer: hoeveel plaatsen waren het wel?) waar H.V. 
gemeenten waren, zijn ze gekomen. Ik zie vrienden uit Andijk en 
Noordwijk, mijn oude gemeenten, en uit Middelburg, waar mijn vrouw 
belijdenis deed - op haar eentje het oneens geworden met "Assen". 
Ginds in de Kerkeraadsbank zit dr. Geelkerken. Hij heeft nog dezelfde 
markante kop als uit de dagen van Assen, al is hij zoveel ouder ge
worden. Wat is er al gebeurd sinds de avond, waarop ik met een hele 
schare studenten van de V.U. in de Sophialaan stond en Geelkerken 
ontroerd de toespraak van een onzer beantwoordde en "onder Gods 
sterrenhemel" (nog hoor ik het hem zeggen) de belofte van standvastig
heid aflegde. Wat vreemd is alles gegaan. Ik, die niet eens zo en
thousiast was en vond, dat hij zich nog veel te veel op het terrein 
van de Assense theologie liet lokken in zijn antwoorden - kwam in het 
H.V. terecht, terwijl de meesten der enthousiastelingen van die 
avond bleven waar ze waren. Zo is het hem zelf ook gegaan. Hij werd 
lafhartig in de steek gelaten door de meesten van zijn eigen mede
standers, en kreeg een aantal collega's om zich, die hij zelf zeker 
niet alle bijeen zou hebben gezocht. Hij heeft, dunkt mij, nogal 
wat te stellen gehad met al die jongere theologische heethoofden, 
die de beproefde oud-strijders kwamen bijvallen - en vervangen. En 
toch is dit ook en juist Geelkerken's dag. Ik weet het zeker. Hij 
was wel nooit de alleen beslissende "leider" - dat lukte aan niemand 
ooit bij ons. Maar hij was ook te goed Gereformeerd-presbyteriaal om 



een door een of enkele knappe koppen geleide en georganiseerde 
beweging zelfs maar te wensen. "Mechanische binding of organische 
vrijheid" - aan dat devies is hij werkelijk trouw gebleven. En deze 
hereniging is vooral mede zijn werk. Straks zal hij de kansel beklim
men, en het is recht en billijk, dat hij het vanmiddag en vanavond is, 
die het H.V. vertegenwoordigt. Want hij heeft indertijd het spit af
gebeten en het eerst- front gemaakt en stand gehouden tegen fundamen
talisme en confessionalisme. Niets menselijks was hem vreemd - hij 
is in deugden en gebreken dezelfde gebleven, maar hij is het middel 
in Gods hand geweest om ons uit het diensthuis van een tot een eigen 
partij geworden richting in het gereformeerde leven uit te leiden, 
en van alle ouderen uit die dagen is hij ongeveer de enige, die 
stand blééf houden tot vandaag. Het boezemt mij dankbaarheid en eer
bied in, want ik weet, hoeveel wereldse en kerkelijke glans en glorie 
hij voor de kleine kerkgeschiedenis van het H.V. heeft moeten ver
loochenen. Ik weet ook, hoeveel eigen theologische tradities hij 
heeft willen ter zijde stellen ten bate van het vaak zo felle zoeken 
naar wat ons bond. 

De praeses van de Synode leest een aantal zinsneden uit de acte van 
hereniging voor. De bewoordingen vallen mij tegen. "Belijders van de 
christelijke religie in het algemeen en van de Gereformeerde gezindte 
in het bijzonder" heten in dit stuk degenen, die vandaag hun geschei
denheid berouwen en zich herenigen. Wat een theologische vaagheid 
in deze formulering. 
Neen, dit is meer een organisatorisch, dan een historisch kerkelijk 
gesprek geweest. Dogmatisch en confessioneel geeft het weinig winst. 
Een nieuw gezicht op de kerkelijke historie van ons land krijgen we 
niet. Het is slechts het opheffen van het tragische dilemma der vo
rige eeuw, waar wij in deze eeuw niet meer van kunnen zeggen, wie 
toen de meeste schuld en wie toen het diepste inzicht had. 
De toespraken der beide predikers vertolken ook geen nieuw kerkelijk 
inzicht en uitzicht. En het is misschien ook beter zo. Dit is immers 
alleen maar, zoals beiden zeggen, ieder op zijn eigen wijze: een 
ootmoedige erkenning van blijdschap dat dit zo is gegroeid en tot 
elkaar gekomen, en een ernstig voornemen om van nu voortaan met 
eenparige schouder samen op weg te gaan. Meer niet. 
Men kan het wellicht betreuren, dat deze hereniging tot geen "nieuw, 
belijden" aanleiding gaf. En het werpt ongetwijfeld een licht op de 



armelijke situatie waarin wij allen verkeren. Maar dit kan immers 
ook niet meer zijn? Vooral in de bezettingstijd hebben wij geleerd, 
dat zowel het ideaal der "volkskerk" als^dat der "vrije kerken" in 
de oude zin des woords in dit land en in deze wereld werkelijk ach
ter ons ligt. Het zijn beide onbelangrijke aangelegenheden geworden, 
waaraan nog steeds te veel tijd besteed wordt; Herenigd zijn van
daag kerkgemeenschappen van Christus-belijders, die het rechte Kerk-
zijn nog zoeken; die leren moeten en leren willen, wat dat in deze 
eeuw zeggen wil: belijdende kerk van Jezus Christus te zijn. Daarin 
kunnen wij alleen maar bij elkander zijn: in een nieuw horen naar de 
Schrift en een nieuw christelijk spreken met elkander. En daarvoor 
was, ik weet het heel zeker, onze kleine interne kerkgeschiedenis 
van het H.V. een zo onvergetelijke scholing, dat men die aan elk 
Hervormd christen zou hebben toegewenst. Want dit gevoel hebben wij 
wel, dat zullen alle H.V.-ers krijgen, die nu ook Hervormd geworden 
zijn: dat wij alles nog eens op breder schaal over moeten doen, wat 
wij al lang - in het klein - hadden doorgesproken en doorgemaakt. 

DE HOUDING VAN DE KERK IN EN NA DE OORLOG 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 15. 

Er is iets, dat ons reeds langere tijd bezig houdt en op gevaar af 
misverstaan te worden, toch een keer gezegd moet worden. Het betreft 
de houding van de Kerk in en vervolgens na deze oorl.og. Allerwege 
spreekt men van een geestelijk ontwaken, een nieuwe koers, een frisse 
wind in de Kerk. En inderdaad kunnen wij voor allerlei symptomen 
niet dankbaar genoeg zijn. Er is een duidelijk besef van diepere 
verbondenheid en een g-oter verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte 
van het volksleven. Er is een streven om tot bewuster gemeentelijk 
leven te komen. Er valt een intenser vragen naar de betekenis der 
prediking en der sacramentsbediening, kortom naar de liturgie der 
Kerk waar te nemen. Zelfs is er een hernieuwd gesprek over het be
lijden der Kerk en de uitlegging der Schrift althans enigermate op 
gang gebracht. En als een samenvatting van dit alles: na een^eeuwen-
lang steeds verder wegraken van de Reformatie en een lange periode 
van een onkerkelijke bestuursorganisatie, is in het eind van het 
vorige jaar een nieuwe Generale Synode bijeengekomen. 
Nadat de Hervormde Kerk in de Oorlog, hoewel onmondig en in strijd 



met reglementen en gebruiken, was gaan spréken, schijnt nu het oude 
keurslijf voorgoed doorbroken, en schijnen wij van het "synodale 
genootschap", gelijk veel critici gewoon waren te zeggen, voorgoed 
bevrijd te zijn. Ik herinner mij nog een gesprek in de oorlog met 
dr. Koopmans (1), die om redenen van noodzaak gevolg gaf en wilde 
geven aan de oproepen der Synode, maar haar principiële bevoegdheid 
tot geestelijke leiding bestreed. Ik wees hem op II Petr. 2:16, waar
op hij met een gullen lach over de vergelijking met het "stomme juk-
dragende dier" zich gewonnen gaf en de mogelijkheid van zulk een 
Godswonder om ten opzichte van de dwaasheid veler "profeten" geeste
lijke leiding te ontvangen, "ook als men zulks het allerminst verwach' 
(Huwelijksformulier) erkende. Maar dan is het ook nodig, dat wij het 
waarlijk wonderbaarlijke karakter van de leiding, die van de Kerk 
is uitgegaan, in al zijn consequenties erkennen. 
Een van die consequenties is, dat wij een blijvend verschil zien 
tussen wat Calvijn onderscheidde als de "verwarring der mensen" en 
de "voorzienigheid Gods". Hij sprak nl. gaarne over het gebeuren 
zijner dagen, als iets dat "hominum confusione et Dei providentia" 
(door de menselijke verwarring en de Goddelijke voorzienigheid) ge
schied was! Het een hief het ander, maar ook het ander het een niet o| 
Wij kunnen het ook zo zeggen: wij mogen niet doen, alsof het spreken 
der Kerk het zwijgen der Kerk, of het goede spreken der Kerk het 
slechte spreken der Kerk zou opheffen. Wij mogen niet doen alaof, 
wanneer verschillende dingen boven verwachting goed zijn afgelopen, 
daarmee onze verkeerde handelingen zouden zijn goed geworden. Alsof 
de schuld der Kerk door haar gehoorzaamheid en de lafheid der Kerk 
door haar dapperheid zou zijn weggenomen. Wanneer God enig ding, 
dat wij er slecht afgebracht hebben, ten goede heeft gedacht en ge
keerd, betekent dat allerminst, dat wij dan eigenlijk nog zo verkeerd 
niet gedaan hebben op dat punt. Er is in ons vorig nummer gewezen op 
het vaak onbevredigende, dat er gelegen was in de algemene oproepen 
tot verootmoediging en schuldbelijdenis die in de oorlogstijd van de 
Kerk zijn uitgegaan. Het was vaak zo weinig concreet en bleef zo in 
het vage. Dat geldt in des te sterker mate, waar het niet de "volks
zonden" (waar de Kerk allereerst enigermate concreet over begint te 
spreken in onze tijd), maar de Kerkelijke zonden betreft. Bij alle 
kritiek op het kerkelijk verleden, missen wij te veel het aanwijzen 
van concrete punten uit de oorlogstijd. Het lijkt wel eens een beetje 
alsof de Kerk vooral geprezen, maar volstrekt niet gelaakt behoeft 



te worden inzake haar houding in deze oorlog. Het verzet der Kerk 
wordt naar voren gebracht, maar de schuldige blindheid en slapheid 
der Kerk wordt met geen letter genoemd in officiële oproepen. 
Wij denken, om een punt te noemen, aan de oproep tot ootmoedige dank
baarheid, vliék na de bevrijding van alle kansels gelezen. Algemene 
termen over de schuld van Kerk en Volk. Maar geen concrete aandui
dingen. Was er bijvoorbeeld geen reden geweest, of is die langzamer
hand nu niet gekomen om onze Kerkelijke schuld te belijden ten op
zichte van de N.S.B. dominéés en de Joden? 
De Hervormde Kerk heeft na de bevrijding in allerijl een aantal 
N.S.B.-predikanten ontslagen. Hebben wij toen alleen maar het gevoel 
gehad, dat dat rechtmatig was, en verder niets? Hebben wij gemaks
halve vergeten of, nog erger: hadden we zelfs niet énige herinnering, 
dat zulks veel éérder, nl. toen het niet zo doodgemakkelijk en goed
koop was als nu, had moeten gebeuren? Ik weet wat men zeggen zal: 
"we hadden maar martelaren gekweekt" en: "we hadden al genoeg con
flicten met de Duitsers". Ja zeker, en toch was het treurig, dat in 
de tijd toen het zowel geestelijk gevaarlijk als onverdragelijk was, 
in dit opzicht geen tucht werd geoefend en geen daad werd gedaan. 
En het is met een akelig gevoel van schuld, nl. van de goedkoopste 
weg te hebben gevolgd, dat we deze afzettingsbesluiten hebben ver
nomen... en, inderdaad, hebben moeten nemen. Want het een heft het 
ander niet op. En wij zijn blij,,dat in één blad, dat overigens juist 
niet bedoeld was als "geestelijke" voorlichting, maar zich met de 
befaamde "materie" bezig hield - wij bedoelen het blad van dr. Boer 
van de Bond van Ned. Predikanten - te dezer zake (gelijk ook wel op 
andere punten) enige eerlijke en ontnuchterende dingen werden ge
zegd. 
Hetzelfde geldt in nog sterkere mate inzake de Joden. Nauwelijks was 
de oorlog afgelopen, of de Raad voor Kerk en Israël haSstte zich om 
in min of meer bedekte termen te waarschuwen tegen een nog verder mis
bruiken van de H.Doop en ons op te wekken dat de heiligheid van dit 
Sacrament nu weer opnieuw voor ons zou stralen. Was er waarlijk niets 
anders éérder te zeggen dan juist dit? Het was zowaar, alsof men de 
Godgeklaagde situatie, waarin wij niet alleen persoonsbewijzen, maar 
ook doopsbewijzen en niet alleen burgerlijke, maar ook kerkelijke 
registers (op God's bevel en in Zijn Naam!) moesten vervalsen, zo 
spoedig mogelijk wilde vergeten! 
Men had tijdens de oorlog in zijn gemoedelijkheid en wetticisme niet 



alleen de geschiedenis van de toonbroden en de genezingen op de 
Sabbath buiten beschouwing gelaten, in de mening dat men doopwater, 
registerinkt en attestatiepaper heiliger moet achten dan het bevel, 
de liefde en de barmhartigheid van Hem die Héér was en is zowel van 
Sabbath en toonbroden, als van doopwater en kerkelijke inkt! Neen, 
maar men had bovendien blijkbaar na de oorlog vergeten, waSrdoor o.a. 
heel deze wanstaltige situatie ontstaan was; nl. doordat de Kerk 
het geaccepteerd had, reeds in den beginnen, dat een onderscheid werd 
gemaakt tussen de houding der heidenen tegenover haar, en die tegen
over de Joden! En dat nog wel ondanks het feit dat vóór de oorlog 
de stemmen uit Duitsland toch geklonken hadden en in de oorlog b.v. 
in tienduizenden exemplaren de onvergetelijke brochure "Bijna te 
laat" was verspreid en wij konden weten wat de Joden, de Synagoge 
(onze verblinde zuster, o Kerk van Messias Jezus!) wachtte. 
Maar wij hebben de ogen gesloten gehad, en zelfs niet beseft, dat 
verbranding der Thorarollen een rechtstreekse ondermijning van de 
Kerk was. Wij hebben gedacht, dat wij wel zonder schuld een andere 
behandeling en een ander lot konden accepteren. En wij hebben de 
maat van onze verblinding vol gemaakt, toen wij gedwongen werden te 
accepteren, dat er zelfs een onderscheid werd gemaakt tussen ons, 
heiden-christenen, en de Joden-christenen.' Wij hebben het lichaam 
van Christus laten scheuren, inplaats van hen op te nemen in onze 
huizen. Men moest eens weten, hoe dr. Koopmans juist onder deze 
verschrikkelijke nood- en schuldsituatie innerlijk gebukt ging, voor
dat men zich afvraagt, hoe het mogelijk is "dat een vriend van dr. 
Koopmans niet alleen hem, maar ook de Synode in een verkeerd dag
licht stelde." 

Wij schreven nl. in een artikel over "Luther's antisemitisme", dat 
de Kerk die zich in de bezettingstijd tegen de Jodenvervolgingen 
heeft gericht in deze na-oorlogse tijd wel dubbel waakzaam mag zijn. 
Daarop volgde een thans door sommigen gewraakte zinsnede: 
"Maar dat betekent, dat de Kerk zich met verdubbelde kracht bezig 
moet houden met de vraag naar haar eigen inzicht in deze dingen. 
Zoals de Kerk de schuld nog niet kwijt is van het met haar eigen 
toelating concentreren van gedoopte Joden in een Duits Jodenkamp 
moet zij o.a. eerst andere dingen doen dan zich allereerst bezig te 
houden (gelijk dadelijk na de bevrijding geschied is door de Raad 
voor Kerk en Israël) met een waarschuwing tegen een oppervlakkig en 
opportunistisch gebruik van de H.Doop door Joden." 



Wij hebben waarlijk bij "de Kerk" niet allereerst en uitsluitend aan 
de Synode en zelfs niet allereerst aan dr. Koopmans gedacht (al is 
hij ons juist in dit opzicht zeer weinig uit de gedachten). Er valt 
bij de Kerk nog aan enkele mensen meer te denken dan aan degenen 
die per gratie Gods en door 'n zeer singuliere (zonderlinge) genade 
daarin leiding mogen geven.' Er is de gehele gemeente door ons vader
land. Daarin waren er velen, die zich ingezet, en hun harten niet al
leen, maar ook hun huizen hebben opengezet, maar er waren er nog 
veel méér die het niet gedaan hebben. En de Synode heeft daartoe 
als zodanig geen leiding en daarover geen vermaan gegeven. En daarom 
zijn wij onuitsprekelijk dankbaar voor Gods genade, dat er toch nog 
verzet kon en mocht zijn, maar onuitsprekelijk verontrust over de 
schuld, onze gemeenschappelijke schuld, dat alles zó wanstaltig en 
krom en verdraaid moest geschieden. 

WAT WAS DE LUNTERSE KRING? 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 24. 

Deze vraag werd ons verschillende malen gesteld, mede wegens het ver
band, dat wij tussen deze ondergrondse groep en de na-oorlogse ver
schijning van "In de Waagschaal" in ons eerste nummer legden. Hier 
volgt een sober antwoord. 

Op de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk ziet men recht tegenover de 
ingang het Nederlandse gezin gevangen in een web van nazi-maatrege
len, die echter door verschillende scharen van het verzet worden 
doorgeknipt. Op een dier scharen, rechtsbovenaan aangeduid als "Stem 
der Kerken", ziet men tussen andere het opschrift: "Betere Weerstand". 
Later, wanneer in het grote prentenboek de Februaristaking van 1941 
te Amsterdam en omgeving vlak na de trapoverqang symbolisch voor ons 
staat uitgebeeld in de onbehouwen gestalte van een met de eerste 
verzetsemblemen uitgedoste, de Duitsers vervloekende kolossale man
nenfiguur, dan ziet men links op zijn lichaam een soort horloge of 
klok, even voor twaalven aanwijzend en de woorden "Bijna te laat" 
er dwars overheen. 

Deze beide titels van door de "Lunterse kring" uitgegeven en ver
spreide illegale geschriften (vrijwel de eerste in Nederland) her-



inneren als zodanig en ook verder aan wezen en bedoeling van deze 
verzetsgroep. Dat bewoog deze groep: een besef, dat het in "Christe
lijk" Nederland bijna te laat was en dat er behalve en onder 't 
groeiende nationale verzet een betere weerstand moest zijn, om het 
in dit lijden dat onafwendbaar komen zou uit te houden en er door . 
te komen. 
Het ontstaan van deze kring hing nl. samen met de theologische werk
zaamheid van Barth en de Duitse Kerkstrijd. Reeds een aantal jaren 
voor de oorlog was er een onofficieel en zonder rechtstreekse op
dracht werkende groep van voorgangers en gemeenteleden gevormd die 
met de "Bekennende Kirche" in Duitsland contact hield en meeleefde, 
en begrip voor de strijd der Duitse Kerk in Nederland wilde wekken 
en gaande houden: met name tegen de voorlichting van het "Christe
lijke" persbureau van den reeds lang in deze kring doorziene nazi
vriend v.d.Vaart Smit wilden wij ingaan. Wij zullen U in dit artikel 
niet vermoeien met een uiteenzetting van de kortzichtigheid die met 
name in "rechtse" kringen bestond en blééf bestaan tegenover onze 
"gruwelverhalen" uit Duitsland. Men meende nu eenmaal, dat allerlei 
toch wel "overdreven" zou zijn. We moesten maar "rustig gaan slapen", 
onze neutraliteit en ons goede handelsgeweten zouden ons wel bescher
men! 
Het zij genoeg U te verzekeren, dat wij in deze groep, evenals nog 
een reeks anderen buiten de kerk, zonder énige illusie leefden omtrent 
het nog lang uitblijven van een Duitse overval en al de gruwelijke 
politieke en geestelijke gevolgen daarvan. Onze Duitse vrienden en 
geestelijke wapenbroeders hadden ons wel anders voorspeld. Vandaar 
dan ook, dat niemand onzer, na de capitulatie van ons leger, geloofde 
wat velen geloofden, nl. dat het in Nederland nog wel "mee zou 
vallen". Integendeel, ieder onzer was er zeker van, dat nu juist 
het kleinste percentage van deze Hollandse gemoedelijkheid ons duur
te staan zou komen. Barth had dat niet voor niets onvermoeid her
haald. 

En dus kwamen enkelen onzer al spoedig in Leiden samen tot een ver
nieuwd en.nader beraad over wat in kerk en volk onder de nu dan in
getreden feitelijkheid geschieden moest. Binnen korte tijd was er een 
clandestiene bijeenkomst bewerkstelligd van aanzienlijk "meer dan 
twintig" voorgangers en gemeenteleden uit de Hervormde Kerk, de Gey 
ref. Kerken in H.V. en een enkele uit de Geref. Kerken uit den 



lande op het terrein van de Zendingsstudieraad te Lunteren, waarop 

gedurende enkele dagen vele vragen omtrent de geestelijke achter

grond en de kerkelijke sanctie van het noodzakelijke volksverzet wer

den doorgesproken en een brief met voorspellingen en desiderata 

naar de Hervormde Synode ging. Toen de eerste maatregelen tegen 

de joden (afstammingsformulieren!) door de meerderheid van ons volk, 

ook binnen de kerken, niet doorzien en nauwelijks tegengestaan werden 

deed de Lunterse kring de illegaal gedrukte en verspreide brochure 

"Bijna te laat" verschijnen in 50.000 exemplaren. Ze werd succes

sievelijk later door meerdere gevolgd (b.v. "Betere weerstand", "Ge

sprek in bezet gebied", "Wat wij wel en niet geloven", "Volk van Oren 

te, kiest nu!", "Om de vrijheid der bijz. school" e.a.). Persoonlijk 

contact met Barth werd gelegd en diens brieven gericht aan de Ned. 

Christenen verspreid. Op de eerste landelijke conferentie volgden 

andere te Doorn en te Alphen gehouden en geregelde samensprekingen 

in de Noorderkerk te Amsterdam van het "moderamen". 

De Kring was slechts als een voorlopigheid bedoeld. Waar de eigen 

weerstand in kerk en volk toenam kon onze ongerustheid afnemen. Het 

eigenlijke daadwerkelijke verzet geschiedde en moest immers geschie

den op de kansel, in de gemeenten en onder het volk. Onze taak was 

slechts een stimulerende. Hoofdzakelijk bleef tenslotte nog een 

clandestiene kerkelijke berichtendienst, tevens discussieorgaan, 

ter compensatie van de grotendeels erbarmelijk schrijvende officieel 

verschijnende kerkbladen en -blaadjes. En verder streden de leden van 

de kring in of met de "officiële" illegaliteit mee. Geen rechtstreek

se beïnvloeding van de kerkelijke organen maar wel het in vlam hou

den van de "betere weerstand" onder een reeks voorgangers en gemeente 

leden is het resultaat geweest van de werkzaamheid van de "Lunterse 

kring", naar wij vertrouwen mogen. 



THEOLOGISCH-POLITIEKE TEKSTEN 

THEOCRATIE EN DEMOCRATIE 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 17 

Wanneer een Christen over het staatsleven en zijn houding en verant
woordelijkheid daartegenover en daarin, nadenkt dan kan hij dat al
leen maar op de rechte wijze, noch serviel noch superieur doen, wan
neer hij resoluut en van harte met het Nieuwe Testament gelooft en 
belijdt, dat de staat, d.w.z. het aardse factum: overheid-en-onder-
danen, met al de mogelijkheden en onmogelijkheden, die daaraan vast 
zitten, behoort tot het regnum Christi. Wanneer hij met onze Catechis
mus belijdt, "dat Jezus Christus hem alzo bewaart dat hem alle ding 
tot zijn zaligheid dienen moet" en "dat Christus daarom ten hemel is 
gevaren, opdat Hij zichzelven daar bewijze als het Hoofd zijner Chris
telijke Kerk door hetwelk de Vader alle dingen regeert" dan kan hij 
onmogelijk meer geloven in een onbepaalde "Voorzienigheid" of in een 
sfinxachtigen onbekenden "God", uit welke van beide het staatsleven 
zou moeten verklaard en aanvaard dan wel afgewezen worden! De regering 
des Vaders door het Hoofd der Kerk over alle dingen houdt in, dat dus 
ook en met name ons regeren en geregeerd worden in de staat voor de 
kerk geen gebied kan en mag zijn, dat buiten Jezus Christus omgaat en 
waar wij, althans zeker in de verste uithoeken, ergens buiten Zijn ge
nadige regering vallen en dus ons liever niet bewegen. 
Integendeel moeten wij met het Nieuwe Testament, dat ook in dit op
zicht de vervulling der Oudtestamentische beloften door Jezus Chris
tus predikt, zowel voor kerk als staat die theocratie, die.regering 
des Vaders door Christus over alle dingen geloven en belijden en ook 
dienovereenkomstig handelen. Wat wij "staat" noemen (dus ook onze 
moderne-democratie) is volgens het Nieuwe Testament telkens de hoog
ste menselijke ordeningsmacht, die de Kerk in deze wereld tegenkomt, 
en die, zowel wat haar noodzakelijkheid als haar aard, haar methoden 
en haar uiterlijk betreft, in alle opzichten tot de wereld en de tijd 



van den in zonde gevallen maar nu aan de heerschappij van Jezus Chris
tus den Heiland en Rechter onderworpen mens behoort. Zij is dus dienst
baar aan Jezus Christus, en haar vertegenwoordigers zijn daarmee ook 
voor de Kerk door God verordineerde "dienaren" die in het Rijk van 
Christus tussen hemelvaart en wederkomst een bepaalde, zij het ook 
volstrekt buitenkerkelijke, functie te vervullen hebben. In dit 
"laatste der dagen" waarin door het Evangelie de Kerk vergaderd en de 
wereld tot bekering geroepen wordt hebben zij nl. de wereld voor de 
chaos te bewaren en daarmee het Evangelie te dienen. Daarom alleen, 
vanwege zijn dienst aan het Evangelie, is het volgens het Nieuwe 
Testament onchristelijk, de staat serviel te vergoden of hautain te 
verachten. 
Het zal er op aan komen, dat de Kerk in deze tijd in haar houding 
jegens de huidige staat zelfs niet in de geringste mate een dier beide 
onchristelijke kenmerken vertoont, de theocratie over alle dingen 
belijdt en verkondigt zich daarnaar gedraagt, dat van al haar leden 
vraagt en heel het volk daartoe oproept, welke de houding van de 
huidige staat ten opzichte\van de huidige staat ten opzichte van haar, 
de Kerk, ook zij of mocht worden. Die houding kan namelijk zeer ver
schillend zijn, en het gedrag der Kerk zal dienovereenkomstig zich 
wijzigen, in vorm. Maar de principiële en innerlijke houding der Kerk 
mag daardoor niet het minst veranderen: zij mag en moet, in elke hou
ding en verhouding ten opzichte van de staat en zijn functie, in het 
regnum Christi blijven geloven, spreken, bidden en handelen overeen
komstig het getuigenis der Schrift en "te gener tijden den coninc 
verachten". Het kan zijn, dat de staat haar, de Kerk, nauwelijks kent 
en haar dus neutraal als een getolereerd "godsdienstig genootschap" 
laat begaan, gelijk dat in de tijd van de eerste Christenen onder de 
Romeinse staat blijkbaar veelal het geval was. Het kan ook zijn, dat 
de staat haar vervolgt, zoals dat in die zelfde Romeinse staat al 
spoedig ook voorkwam en zelfs bij tijden regel werd! Het kan echter 
ook zijn, dat de staat zich opwerkt tot een noch neutrale noch vij
andige maar integendeel positieve houding jegens haar gelijk dat door 
en sinds Constantijn den Grote in vele opzichten blijkbaar geschied 
of getracht is. 
Dat zijn allerlei mogelijkheden, die echter telkens wéér kunnen ver
schuiven. Men denke er b.v. aan, hoe de Roomse "positief christelijke" 
staat in de tijd der Reformatie weer tot vervolging der Gereformeerde 
Kerk overging, en nu zelfs op grond van vermeende belangen die de 



"theocratie" daarbij had! En men denke ook aan de toch niet in alle 
opzichten gelukkige houding die daarna:!de Gereformeerde volkskerk, 
niet slechts jegens de Dopersen en Roomsen in de zestiende maar ook 
jegens b.v. de afgescheidenen (2) met behulp van de sterke arm in de 
vorige eeuw heeft ingenomen. Hoe verder men zich in die mogelijkheden, 
niet in abstracto maar in concreto verdiept, hoe overtuigder men 
wordt dat een uitvoerige beschrijving der theocratie, als fixeerbare 
grootheid, een fata morgana is. Wat zou men b.v. in onze tijd moeten 
zeggen? Men zou niet weten wat men méér in het oog zou moeten vatten, 
(want wij hebben het alles voor ogen in onze tijd): neutraliteit, 
vervolging of samenwerking? Dat laatste schijnt immers weer als een 
flauwe mogelijkheid zich voor te doen en heeft in bepaalde opzichten 
in de bezettingstijd voor veler geest gestaan? 
Maar genoeg hiervan. De Kerk heeft zich, hetzij ze "volks- of staats
kerk" hetzij ze "martelaarskerk" hetzij ze neutraal gedulde "vrije 
Kerk" (al naar gelang de houding van de staat jegens haar) moet zijn, 
niet anders dan als Kerk van Jezus Christus te gedragen. Zij zal dan 
wel merken, hoe de staat zich gedraagt daartegenover. Dat is immers 
de zaak van de staat zelf en niet van de Kerk, want de Kerk kan niet 
voor de rechte houding van de staat jegens haar zorgen. Zelfs wanneer 
zij zich tot de Overheid richt kan ze ook slechts de bedoeling hebben 
Kerk te zijn, er dus slechts voor te zorgen dat de staat haar naast 
zich of tegenover zich vindt als Kerk, die de theocratie belijdt en 
dus hem, de staat aanspreekt als buitenkerkelijk functionnaris in het 
Rijk van Christus. 
In welke staat ook verkerende kan de Kerk nóóit menen, de schuld van 
haar niet of niet voldoende duidelijk gedrag te kunnen werpen op de 
staat. Zij kan b.v. zeker niet zeggen, dat de "huidige democratie" in 
zulk een toestand verkeert, dat daarin eerst verandering zou moeten 
komen aleer de Kerk zich theocratisch als Kerk in, met of tegenover 
de staat kan gedragen.' Zij kan alleen maar voortdurend, al naar de 
staatkundige omstandigheden zijn, zoeken naar haar eigen réchte Kerk-
zijn en haar echte kerkelijk belijden en handelen jegens de staat. 
Zij kan niet de bedoeling hebben door haar tucht het staatsleven te 
bevorderen (al zal daar het staatsleven inderdaad door bevorderd wor
den): zij kan ook niet de bedoeling hebben of leren, dat de staat, 
b.v. door goede wetten, de kerkelijke tucht, d.w.z. de rechte orde 
in de kerk, als een soort verlengstuk behartigen kan of moet, want 
het is niet de taak van het rechtspreken der overheid, de mensen bij 



Christus te houden, gelijk het de bedoeling van de kerkelijke tucht 
is. 
Het is alléén de taak van de overheid, het "ius circa sacra" te hand
haven en niet in het minst het "ius in sacris" waartoe de kerkelijke 
tucht behoort. Zij kan nog minder de mensen leren in de staat een 
"remedium peccati", een middel tegen de zonde, te zien: derhalve in 
zijn bescherming en bestraffing de tucht van Gods wet, het Goddelijk 
doden en levendmaken, te ondergaan; en dus in het werk van de staat 
ook een der genademiddelen van Christus, of een uitoefenen van de 
sleutelmacht des hemelrijks te eren, gelijk zij dat in de Kerk mogen 
en moeten doen. Zij kan de mensen alleen maar leren in de Kerk kerke
lijk en in de staat staatkundig Jezus Christus te gehoorzamen en die 
twee dingen in geen enkel opzicht ook maar in het minst met elkaar te 
verwarren of voor elkaar aan te zien. 

Al de boven afgewezen ketterijen en nog meer worden echter geleerd 
in een merkwaardig boek, dat naar de mening van de redactie niet in 
de "leestafel" doch op deze plaats moest besproken worden, omdat het 
daarin betoogde van te ingrijpende en gevaarlijke aard is. Ik bedoel 
"Religie en Politiek" van Ds. A.A.van Ruler. Het is onmogelijk de in
houd van dit boek ook maar in het minst volledig weer te geven, of de 
vragen, verrassingen en verbijsteringen die het bij lezing' te weeg, 
brengt, op te sommen. Het houdt zich bezig met de kwestie die het vo
rig hoofdartikel aan de orde stelde: "Kerk en Staat" in deze tijd en 
draagt een "theocratie" voor, als volstrekt noodzakelijke vervanging 
van de "huidige democratie" voor welke laatste de schrijver dan ook 
geen goed woord over heeft. Om het met zijn woorden te zeggen: wij 
moeten komen tot een "theocratisch offensief" in plaats van een 
"vlucht in de democratie" die hij met name meent te moeten verwijten 
aan "Barth c.s." alias " de huidige barthianen". 
Laat mij voorop stellen, dat dit zeer lijvige en zéér knap geschreven 
boek, nu een ogenblik afgedacht van de theologische veronderstellingen 
en de politieke consequenties die het voordraagt en die ik ten stellig 
ste afwijs, op zich zelf genomen groot respect afdwingt. Het stelt vra 
gen aan de orde, die reeds veel te lang of gebagatelliseerd of half
slachtig behandeld zijn en legt te dezen opzichte een moed van denken 
aan de dag, die bewondering verdient. Bovendien is het in al zijn on
aanvaardbaarheid doorweven van zoveel diepe christelijke gedachten 
en dient het zich al dadelijk zo volmondig aan als "een experiment" 
waarin getracht is "de christelijke geest tot het uiterste te spannen" 



dat men niet gemakkelijk tot een scherpe afwijzing komt. De moeilijk
heid daarvan gevoelt men niet zozeer tegenover den schrijver, die zelf 
van geen halfheid houdt, als wel tegenover de grote taak zelve van de 
verhouding van Kerk en Staat in ons land en in Europa die den schrij
ver en ook ons zo diep ter harte gaat. Laat toch niemand aan de hier 
te uiten bezwaren het recht ontlenen, dit boek en vooral de daarin 
aanhangig gemaakte vragen dus niet al te serieus te nemen. Integen
deel: ik ben van mening, dat men goed doet, dit boek zeer grondig en 
zeer critisch te lezen, opdat men althans de theologische en prac-
ticale kwesties die het opwerpt, niet meer zo gemakkelijk over het 
hoofd ziet als in ons lieve vaderland zo vaak gebeurt. 
Maar nu, in het geheel niet volledig (want dan zou men een boek moeten 
schrijven), de theologische veronderstellingen en de politieke con
sequenties die in dit geschrift aan de dag komen. In de grond komen 
ze m.i. hieruit voort, dat de schrijver niet "de christelijke geest 
tot het uiterste gespannen" heeft, maar dat hij die overspannen 
heeft. Hier en daar, ja heimelijk overal, schijnt hij dit gevSar 
zelf te weten of te vermoeden. Niet voor niets zegt hij zo vaak, dat 
wij oppassen moeten voor "krampachtigheid", en dat wij "als wij door 
het christelijke heenstoten wij weer in het heidendom terecht komen". 
Na een eerste deel, waarin de theologische grondslagen worden gelegd 
("De kerk, de wereld en het Woord"), volgt het tweede en voornaamste 
deel "Theocratische grondlijhen", waarin de verhouding tussen Kerk 
en Staat wordt geanalyseerd, zoals die in ons land, volgens de over
tuiging in werkelijkheid zou moeten bestaan, ja in het gelööf ook 
reeds bestaSt.("Een mens kan theocratisch leven zelfs als hij niet 
theocratisch geregeerd wordt"). Zij komt in zeer korte bewoordingen 
weergegeven, hierop neer, dat de Kerk als cultisch centrum van het 
volksleven en de staat als politieke omgeving van de christelijke ge
meente tesamen, zij het in tweeërlei vorm, maar dan toch met precies 
gelijke sacramenteel-liturgische kracht en geldigheid, de "theocratie", 
de Messiaanse werkelijkheid, de genadeheerschappij van Jezus Chris
tus vertegenwoordigen! De Kerk is, en wel restloos, "trouw aan de 
aarde", en de staat heeft, en wel in alle opzichten, "deel aan de 
geheimenissen van het Kruis'! De politieke consequenties van dit 
huwelijk'zijn, dat de Kerk, die beter dan "het volk" over politieke 
zaken kan beslissen, de taak overneemt, die nu aan het betweterige 
parlement der huidige democratie is toebedeeld, en liefst over alle 
staatszaken een voorgaand theologisch oordeel geeft aan de staat, 



terwijl de staat niets meer of minder doet en heeft te doen dan... 
de censura morum van de Kerk uit te breiden over het gehele volk, het 
bij de wet Gods der eerste en tweede tafel te bewaren en daarnaar te 
regeren; en in zijn rechtsoefening het recht Gods, de goddelijke 
wraak, het lijden en de dood van den Messias aan de mensen te vol
trekken. Daarom mag b.v. niet slechts, maar moet de doodstraf in het 
strafrecht voorkomen; deze straf spreidt nl. "haar vale glans over 
alle daden der overheid". (Dat moet men vooral de staat zeggen!.1) 
De schrijver komt tot deze (al te geconcentreerd weergegeven) grie
zelige "Messiaanse" visie op het huwelijk van Kerk en staat (in 
déze tijd!) zonder zulks ook maar enigermate exegetisch te verant
woorden uit de Schrift, of zelfs uit de belijdenis of uit de ge
schriften der reformatorische en oud-christelijke vaders. Hier wordt 
naar mijn overtuiging zowel de Schrift als de Reformatie, en zelfs 
(3). Hoedemaker, scheef getrokken en overspannen. 
Het zou de moeite waard zijn, des schrijvers exegese van b.v. Ram. 13 
eens te horen*, alsmede van die gehele brief! Als ik mij afvraag waar 
een en ander Schriftuurlijk wordt gefundeerd, dan kan ik in zijn boek 
alleen twee artikelen over "de waarde van het Oude Testament" vinden. 
Die lezende, begon ik die "tot het uiterste gespannen", neen, "over
spannen" christelijke geest waarin dit alles geschreven is, naderbij 
te komen. Want hier slaan inderdaad alle in de laatste jaren nieuw 
ontdekte theologische zekerheden finaal dóór en doet zich op ver
schillende plaatsen kortsluiting voor: het is b.v. zo, dat z.i. het 
Nieuwe Testament "slechts het verklarende woordenlijstje" is "achter
in het Oude Testament". En ik begin te vrezen, dat de schrijver een 
"vervulling" van het Oude Testament gelooft, die Jezus Christus niet 
Heer doet zijn maar slaaf van het Oude Testament! Alsof Hij niet opge
staan ware, doch in de dood gebleven. Over des schrijvers afkeer van 
de "huidige democratie" sprak ik reeds even. Hij hangt, gelijk te ver
wachten, een "corporatieve" staat aan. Ook verwondert het niet te lezen 
dat hij op theologische gronden, waarbij hij langs een lange weg alle 
behoorlijke theologische en zelfs gewoon menselijke onderscheidingen 
theocratisch opruimt, de staat een door de Kerk te ontraadselen "sfinx" 
en een militaire mobilisatie des volks een "gróót moment" noemt; daaren 
tegen elke opstand tegen elk gezag als zulk een vreselijk gebeuren 
ziet, dat de Kerk daarvan het volk moet leren, dat in een revolutie 
het kruiswoord "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten" 
aan de mensen wordt voltrokken! Tenslotte noem ik nog volledigheids-



halve doch niet omdat het mij heeft verbaasd, de op enkele plaatsen 

in het boek uitgesproken suggestie, dat wij ter zake van Indonesië 

"goed moeten weten, waar wij naar toe gaan", omdat (naar deze theo

cratische leer) de mening van prof. Kraemer als zou er enige tegen

stelling zijn tussen de koloniale en de apostolische houding moet 

worden afgewezen, en omdat (volgens deze theocratische intuïtie) de 

Islam en het Boeddhisme enz. een zeer dreigend gevaar inhouden voor 

de "gestalte van den Heiligen Geest", gelijk de schrijver de Euro

pees-Amerikaanse cultuurkring noemt! 

Men kan zich afvragen, waarom dit gevaar (waaromtrent de Facto ook 

b.v. prof. Kraemer toch wel een en ander zal weten), eigenlijk voor 

óns zulk een groot gevSar is? De werkelijkheid, alle werkelijkheid, 

is immers "Messiaans gemaakt" op de wijze waarop de schrijver dit ge

looft? 

Men. kan zich echter beter en zinvoller wat anders afvragen, nl. 

waarom de schrijver hier in Europa en Amerika toch eigenlijk voort

durend de "oppervlakte" boven de diepte, het "gelaat des levens" boven 

het hart, "de wereld" boven de Kerk, "de macht" boven het recht, en 

"het recht" boven de liefde prijst? Waarom dit althans naar mijn bij

belse kennis en smaak niet christelijke maar heidense "heil"? Waarom 

die naar mijn overtuiging zowel exegetisch (zie b.v. I Cor 13 : 8 -

12) als dogmatisch onmogelijke bewerking op pag. 163: "Zo is het recht 

er niet terwille van de liefde. Dit is een idealistische omkering van 

de bijbelse verhouding, waarin de liefde er is terwille van het recht. 

De liefde is de messiaanse levensvorm, waarin hèt recht Gods omfloerst 

wordt, opdat wij het in deze wereld, zolang wij nog niet in hët rijk 

der heerlijkheid leven, temidden van de zonde en de dood kunnen uit

houden. De liefde is de vorm, die ons geschonken is, om elkaar en de 

gerichten Gods te kunnen verdragen. De liefde is een voorlaatst woord. 

Het laatste woord is de heerlijkheid Gods"? 

Waarom dit overspannen van "de christelijke geest"? De schrijver 

schijnt hier inderdaad doorgestoten door de wanden van het Christe

lijk geloof en in een nieuw soort christelijk heidendom of heidens 

christendom terecht gekomen te zijn. Wij hebben de "theocratie" te 

belijden, maar er in de "democratie" naar te handelen! Want "demo

cratie" betekent voor ons in 1946 daar, waar de Kerk recht belijdt, 

de enige mogelijkheid om in medeverantwoordelijkheid met en voor de 

overheid (o schrik voor de "ambts"-gedachte van den schrijver) in en 

onder een door vrije burgers publiek en van harte aanvSSrde en gecon-



troléérde politieke orde onder Christus te leven. En zelfs al zou dat 
voor den schrijver niet meer of nog niet zo zijn, of al zou hij menen, 
dat een Hervormde corporatieve onderdanenstaat Gode waardiger is, dan 
nog is het hem kennelijk van Godswege voorshands opgedragen, op het 
ogenblik democratisch te leren leven. Hij worde als Christen in plaats 
van "de beste burger" liever een gewoon vrij burger die in staatkun
dige verantwoordelijkheid reëel politiek leeft in de huidige staat. 
Want niet de "theocratische overheid", die de schrijver in zijn hoofd 
heeft, maar de democratische, die hij in Nederland voor ogen heeft 
en straks met meerderheid van stemmen voor ogen zal krijgen is in dit 
jaar 1946 van God verordineerd. "Alzo dat die zich tegen de macht 
stelt, de ordinantie Gods wederstaat". 

RONDOM LINGGADJATI 
uit: In De Waagschaal 1946, nr 11. 

Als dit nummer van ons blad verschijnt, zal de beslissing over de 
basis-overeenkomst van Linggadjati (4) wel zijn gevallen. Het wordt 
althans hoog tijd, dat er een verademing in de rumoerige situatie 
komt, al houden wij ons hart vast bij een eventuele verwerping. 
Maar ook zelfs dan moet voor ons de vreugde over de gebleken moge
lijkheid tot overleg niet op de achtergrond geraken. Immers is dit 
het indrukwekkende in deze zaak: er is eindelijk een wezenlijk gesprek 
mogelijk geweest in Batavia! Terwijl wij wel eens dachten, dat de 
beide volken volledig tegenover elkaar zouden komen te staan, begon 
er een vertrouwen te groeien! Het bleef niet bij een tegenover elkaar 
staan van twee partijen, die ieder slechts voor zich zoveel mogelijk 
"er uit" trachtten te "halen", maar er groeide een gemeenschappelijk 
beraad hoe in beginsel deze revolutie en crisis gezamenlijk in goede 
banen kon worden geleid! Er groeide een begrip voor elkanders moei
lijkheden. Als dat kan, dan kan er meer! 
Zelfs al zou - wat God verhoede - dit begin van een gezamenlijk be
raad weer achterhaald worden door de pogingen van beider "rechter-, 
vleugel" om "meer concessies" los te krijgen van den "tegenstander". 
Want ook al zijn wij dan wéér verder van een wederzijds begrip vandaan, 
dan is toch deze basis-overeenkomst een lichtend teken geweest, hoe 
het moet en kan. Wij zullen dan wel weer nog moeizamer dan reeds te 
voren beginnen moeten, maar ook dan zullen wij als uit de verte dit 



teken voor ogen houden. "Het is niet nodig te slagen teneinde te vol

harden." 

Intussen hebben zich, kerkelijk en missionnair gezien, enige typerende 

uitingen voorgedaan in de Nederlandse "discussie" rondom deze concept

overeenkomst. Ik laat allerlei "staatsrechterlijke" kwesties rus

ten, want ik denk als Christen nu aan een ander aspect: (Je Islam. 

Tot in de Synode toe is dit aspect in geding geweest. 

Hoe zou het moeten gaan met de zending in een nieuwe staat, waarvan 

de overgrote meerderheid Mohammedaans is? Het spreekt vanzelf, dat 

hier allerlei vragen rijzen, even goed als in een "Westerse" be

schaving, waarvan de overgrote meederheid om kerk en christendom 

weinig of niets meer geeft. Gedachtig aan art. 36 van de Nederl. 

Geloofsbelijdenis zijn er sommigen, die menen, de de Nederlandse 

Staat (let wel, de huidige Nederlandse Staat) de roeping heeft, ginds 

in Indonesië met "het zwaard" de ware religie te beschermen en de 

valse religie te weren! 

Onderwijl kwam er van andere zijde een héél ander "Westers" geluid! 

De Partij van de Vrijheid (5) liet dezer dagen een verslag van de re

de van den heer Vonk rondbrengen, waarin gezegd werd, dat wij Neder

landers, in waarachtig "oecumenische" geest de eenheid van het gemeen

schappelijk belang van "alle religies" in het oog moeten houden tegen

over het atheïstische communisme! Ten aanzien van Indonesië betekent 

dat dat wij de Islam moeten beschermen en daarmee in bond het commu

nisme bestrijden. Want aangezien de Republik Indonesia een "commu

nistisch" gewrocht is (een variant blijkbaar op het "Japanse" ge

wrocht) moet men er tegen wezen aan deze republiek de Mohammedaanse 

millioenenmassa uit te leveren. 

Wij zijn benieuwd, hoe de tegenstanders van het accoord in practi-

sche zin tot overeenstemming inzake de Islam zouden komen - gesteld 

dat zij aan de regering kwamen. Vooral, gezien het feit dat de par

tij der Mohammedanen in Indonesië, de Masioemi, zich ook tegen het 

accoord heeft verklaard, als om de tegenstanders in Nederland tijdig 

te helpen in hun, plannen inzake de Islam. 

Hoe goed het was, dat (al hadden wij, geven,wij toe, gaarne een klaar

der geluid gehoord) de Synode in zulk een geestelijke verwarring haar 

ongerustheid uitsprak en de voorbede vroeg der Gemeente*voor "de over

heden". Want het staat er vreemd voor met de "gestalte des H.Geestes" 

die, naar men zegt, de "Europees-Amerikaanse beschaving" is, wanneer 

reeds in een klein bestek als dit deel van de Nederlandse beschaving 



de denkbeelden over "de religie" en de bescherming daarvan zo va
riëren. 
Wij houden ons tegenover deze feiten het liefst aan Joh. 14:16 en 17 
vast, bedenkende, dat deze Geest vrij is te gaan waar Hij wil. 
Goddank zijn wij ten aanzien van Zijn leiding niet op "beschavingen" 
aangewezen, doch slechts op Schrift en Belijdenis in de Gemeente. 
Hij geve ons een klein beetje doodgewone menselijke aardse nuchter
heid, zonder "religie"! 

WAAROM ALLEEN DEZE VOORBEDE GEVRAAGD 
uit: In de Waagschaal 1946, nr 1 

Juist omstreeks de tijd, dat de Commissie-Generaal naar Indonesië 
vertrok, wekte de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk ons op, in de 
openbare samenkomsten der Gemeente te bidden voor onze krijgsmacht in 
Indië en voor degenen die daarheen als soldaten op weg zijn. Dat is 
ongetwijfeld óók goed en nodig. Het schijnt ons echter toe, dat al
lereerst gevraagd had moeten worden in het openbaar de voorbede te 
verrichten voor "allen die in hoogheid zijn gezeten", en die in deze 
over ons aller aardse toekomst zo zeer beslissende zaak dus de ver
antwoordelijke besprekingen hebben te voeren en de beslissingen moeten 
nemen. 
Men kan natuurlijk zeggen, dat dat in de eerste plaats juist de mili
tairen en vooral hun leiders zijn! Dan is men in de lijn van hen, 
die overtuigd zijn, dat het zwaartepunt ligt in de successen bij de 
militaire "pacificatie" en die er ook eigenlijk van uitgaan, dat de 
-besprekingen alleen maar dienen en dienen moeten om voor die mili
taire pacificatie tijd te winnen. Er zijn in de Ned. Herv. Kerk 
nog velen, ook onder de predikanten (de veldpredikers b.v.) en wie 
weet ook in de Synode, die er helaas zo over denken. Maar afgedacht 
van het feit, dat deze visie naar onze overtuiging een voor Kerk en 
volk rampzalige is en ons duur te staan zal komen (gelijk ze het al 
lang gedaan heeft), gaat toch de officiële verklaring der Nederland
se Regering van tegenovergestelde gedachten uit, en ziet zij het 
zwaartepunt elders liggen. 
In ieder geval mag de Ned. Herv. Kerk en de Synode niet van de eerst
genoemde visie uitgaan zonder dat aan het kerkevolk te zeggen. Het 
zal echter wel zo zijn, dat de Synode helemaal niet van die visie 



is uitgegaan, doch alleen maar gedacht heeft aan de zorgen van ou
ders en verloofden over het lichamelijk en geestelijk welzijn der 
zonen van ons volk, zonder zich af te vragen, wat voor consequenties 
er verder nog vastzitten aan de voorbede der Kerk in deze zaak. 
De Kerk echter b.v. moet toch ook denken aan de Indonesiërs, waar
voor of waartegen "onze jongens" hebben te vechten, en met name aan 
hen, met wie wij als Christenen in hetzelfde geloof zijn verbonden 
met een band, die voor de Kerk toch veel sterker en ingrijpender is 
dan welke nationale verbondenheid ook. Weten en beseffen wij, dat wij 
te maken hebben met een Indonesië en met Indonesiërs, waaronder de
zelfde Here der Kerk als in Wien wij mogen geloven, Zijn gemeente 
gesticht en Zijn Rijk aangekondigd heeft? Gaan wij er wel voldoende 
van uit bij al onze handelingen en gesprekken, dat het eenvoudig een 
onbijbelse ketterij is, te geloven dat eigenlijk de "Europees-Ameri
kaanse cultuurkring" als de "gestalte des Heiligen Geestes" moet wor
den beschouwd? 

Weten wij, dat er in het Indonesische Kabinet-Sharir ook mede-chris
tenen zitting hebben en dat een man als.de tot dusverre als Indone
sische minister van oorlog fungerende Sharifoeddin zulk een mede
christen is? Weten wij dat "onze jongens" dus op het ogenblik nog 
tegenover dezen broeder en zijn manschappen staan? 
Voelen wij minstens iets van het vreselijke dat met name dus voor de 
Kerk in deze situatie is gelegen? Was het niet nodig geweest en is 
het in elk geval niet alsnog nodig dat de Kerk in Nederland in het 
openbaar de voorbede verricht voorhallen, die in hoogheid zijn ge
zeten en in deze zaak te beslissen hebben, dus behalve voor Koningin 
Wilhelmina en onze Regering ook met name voor de Commissie-Géneraal 
en voor allen die hierin verder mee zullen beslissen: de Engelse 
gezant en vooral niet te vergeten: de Indonesische republikeinse 
regerenden? De Kerk in Engeland heeft ons daarin reeds maanden gele
den een voorbeeld gegeven toen zij opriep tot openlijk gebed voor de 
naar "Brits-Indië" vertrekkende Engelse onderhandelaars en voor de 
(door haar met name genoemde) Indische nationale leiders! 
En, als wij tevens bidden voor onze "krijgsmacht" (waarom gebruikte 
de Synode toch dit misverstand wekkende snorkende woord, in plaats 
van juist in dit verband een beter te kiezen?) in "Indië", dan óók 
voor de bescherming en bewaring van de troepen der Indonesische Repu
bliek, inzoverre die waarschijnlijk óók orde en rust bedoelen, en 
om spoedige samenwerking van onze troepen (voorzover deze werkelijk 
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pacificeren en niet buiten hun boekje gaan) met deze Indonesische 
troepen. 
Men zal verschrikt zeggen: maar er zijn toch ook zoveel rampokkers 
en door de Japanners vergiftigde Indonesische troepen. Het zal zo 
zijn (evenals er onder "onze jongens" behalve vele goede ongetwijfeld 
ook door de zeer aanvechtbare militaire voorlichting misvormde ele
menten zullen zijn). Maar dan heeft de Kerk zelfs voor hen het gebed 
(om hun nederlaag en bekering) niet achterwege te laten... gelijk 
voor degenen die onder onze krijgsmacht van eenzelfde verkeerde geest 
bezield mochten zijn of worden.' Een kerk die waarlijk Kerk wil zijn, 
en die bovendien in deze onderhavige kwestie een herderlijk schrij
ven heeft doen uitgaan tot de kerkeraden en gemeenteleden, staat nu 
eenmaal voor deze consequenties! 
Dat betekent niet, dat wij zouden moeten wachten totdat "de Synode" 
(als ware dat een soort opperbevel, waarop ieder alles kan afschui
ven) gesproken heeft. Wij hebben ieder op onze plaats als voorgangers, 
kerkeraden en gemeenteleden Kerk te zijn en vooral: Kerk te zijn in 
deze tijd en in deze Indonesische kwestie. Maar wij willen zo gaarne, 
dat onze Synode ons in deze situatie in alle opzichten en ten volle 
verantwoord vertegenwoordigt en leidt. Want dat is misschien niet 
voor het "wezen", doch zeker voor het "welwezen" der Kerk nodig. 

/ 
CHRISTEN-ZIJN IN DEZE EN DE VORIGE EEUW 
uit: De Groene Amsterdammer, 2 juli 1955. 

"Dit is de grote sociale aangelegenheid van de komende jaren. Naar
mate iemand grotere invloed heeft in het politieke of sociaal-econo
mische leven, des te groter is zijn verantwoordelijkheid om met voor
bijzien van persoonlijke belangen mee te werken aan dit algemeen 
belang. Het is een verantwoordelijkheid tegenover ons volk, tegenover 
de geschiedenis, inderdaad een verantwoordelijkheid tegenover God." 
In deze hoog-gestemde woorden stelden de R.K. bisschoppen in ons land 
in hun Vastenbrief van 1949 aan het katholieke kerkvolk de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie (gewoonlijk P.B.0. genoemd) voor ogen 
als een der meest beslissende overwinningen van de christelijke solida-
riteitsgedachte. Het mandement van verleden jaar herhaalde deze woor
den in de overtuiging, dat met deze bedrijfsorganisatie en haar uit
bouw zich "een nieuwe opbouw van de maatschappij gaat voltrekken". 



De aan haar ten grondslag liggende gedachte "behoort tot het oudste 
erfgoed van de christelijke sociale actie", en daarom mogen de 
katholieken in de P.B.0. "zo God wil en als allen willen medewerken, 
de verwezenlijking zien van het christelijk sociaal program, zoals 
dat door Paus Pius XI in zijn encycliek "Quadragesimo anno" is neer
gelegd". 
Zo wordt het begrijpelijk, dat het mandement, dat op vele andere 
punten zeer gereserveerd staat tegenover allerlei andere ontwikke
lingen in de huidige cultuur en maatschappij, op dit punt bijna elke 
reserve verliest en waarlijk op een verhoogde toon gaat spreken. Op 
welke gebieden de katholiek ook een eigen ideaal behoort te koes
teren, op dit gebied is "in Nederland de juiste weg gekozen". "Geleid 
door gezonde beginselen van de natuurlijke zedenleer, voorgelicht 
door het hoogste gezag in Gods Kerk, mogen en moeten wij op deze 
weg voortgaan zonder aarzeling. Het grondplan is gereed; het begin 
van verwezenlijking is er. Thans is het woord aan de werkgevers en de 
werknemers om bedoelde organen op te bouwen. Hun taak is verantwoor
delijk maar mooi." De P.B.0. "wil de op de klassen gebouwde maat
schappij vervangen door een maatschappij der beroepsstanden. Daardoor 
zal zij een einde maken aan de onnatuurlijke tegenstelling tussen de 
twee klassen van werkgevers en werknemers, die zich als gevolg van 
de strijd op de arbeidsmarkt als twee tegengestelde fronten hebben 
gegroepeerd". "Het is gemakkelijk in te zien, welk een gelukkig per
spectief voor een rechtvaardige maatschappelijke orde zich hier opent. 
Kan het ons dan verwonderen, dat Paus Pius XII al zo vaak op deze 
corporatieve ordening heeft gewezen als uitgangspunt voor het aan
brengen van maatschappelijke hervormingen? Met klem stelt hij dit 
christelijk ideaal tegenover een structuurhervorming, zoals die in 
somnige landen werd ingegeven door het socialistisch streven naar so
cialisatie van de economie of door het streven van socialistische 
vakbondsleiders om aan de vakbonden een beslissingsrecht hunnerzijds 
toe te kennen, ook in de economische aangelegenheden van de afzonder
lijke ondernemingen." 

Het mandement voert juist in dit verband het pleit voor eigen katho
lieke vakorganisaties, maar dat geschiedt omdat de vakorganisaties 
"immers zijn de pijlers, waarop de publiekrechtelijke organen van de 
verschillende bedrijfstakken in ons land worden gebouwd. Zij zullen 
haar strijdkarakter tot op zekere hoogte kunnen afleggen, maar in 
plaats daarvan worden zij dan tot constructieve elementen bij de op-



bouw . Mochten wij vroeger al niet nalaten steeds weer te pleiten 
voor de op- en uitbouw van eigen katholieke vakorganisaties, thans 
komt daar de dringende reden bij, dat de kracht en de oriëntatie 
van de vakorganisatie de invloed van de katholieke sociale beweging 
in het nieuwe bestel zowel quantitatief als qualitatief zal bepalen." 
Het is uit al deze uitlatingen wel duidelijk, dat het Nederlandse 
Episcopaat in de P.B.0. en haar uitbouw, en dienvolgens in de vorming 
van allerlei daaraan verwante en daarmee samenhangende organen, ver
geleken met b.v. de vorige eeuw, een nieuwe dageraad voor R.K. maat
schappij-idéalen ziet gloren. Het moet erkend dat zij een grote mate 
van verwezenlijking in onze wetgeving heeft gevonden. Het was in
tussen niet alleen een van haSr idealen, maar eveneens in zeer ver
wante vorm een der idealen van de protestants-christelijke sociale 
beweging in ons land, zoals die zich in de vorige eeuw heeft gecon
stitueerd; Men zou zich nl. zeer vergissen, wanneer men op het voet
spoor van bepaalde uitlatingen in het laatste "herderlijk schrijven" 
van de Synode der Ned. Herv. Kerk tot de conclusie mocht komen, dat 
deze protestants-christelijke sociale beweging destijds allereerst 
uit een soort van isolements-behoefte zou zijn geboren of althans 
sindsdien zulk een isolements-karakter zou hebben gekregen. En 
hiermee stuiten wij om te beginnen op een der zwakste plekken van 
genoemd herderlijk schrijven, 
In onze vorige artikelen (in de nummers van 21 Mei en 4 Juni jl.) 
gaven wij een overzicht van de o.i. zeer gelukkige wending in het 
Hervormde denken over het "christen-zijn in de Nederlandse samen
leving", zoals dat in dit schrijven aan de dag treedt. Het christen
zijn wordt daarin nl. niet meer voorgesteld als het hebben van een 
gelijke (godsdienstige) beschouwing over staat en maatschappij te
zamen met andere christenen, zodat daaruit dus noodzakelijk en princi
pieel aparte christelijke organisaties op politiek en sociaal gebied 
voortvloeien. Het is duidelijk, dat daarmee gebroken wordt met een 
gedachtengang, die vooral sinds de vorige eeuw in ons land in brede 
kring had post gevat en nadrukkelijk vorm had gekregen in een reeks 
van eigen confessionele organisaties op allerlei gebied. Het onduide
lijke in dit herderlijk schrijven is nu echter, dat deze wending in 
het kerkelijk denken, en dus dit breken met geliefkoosde gedachten-
gangen, niet uitsluitend geargumenteerd en verantwoord wordt vanuit 
de eigen aard van het christen-zijn zelve, maar mede - en zelfs hier 
en daar minstens evenzeer - uit het verschil in maatschappelijke en 



geestelijke situatie tussen deze en de vorige eeuw. Het is, alsof 

de Synode aarzelde om duidelijk uit te spreken, dat zich bij haar 

een werkelijk principiële wijziging heeft voltrokken en daarom sug

gereert, dat deze wijziging vooral van practische aard is en te 

zijner tijd natuurlijk weer zal kunnen worden herzien. Dat laatste 

staat er niet met zoveel woorden in, maar het schrijven is te dezer 

zake helaas wel erg vaag. 

Men bemerkt dat misschien het best wanneer men, uitgaande van de hier

boven geciteerde passages uit het R.K. mandement, kennis neemt van 

de wijze, waarop de Synode de huidige.politiek-sociale situatie in 

ons land beschouwt en beschrijft. Men treft dan wel geen even hoog

gestemde bewoordingen aan over b.v. de P.B.0. en verwante "organen, 

die de bedoeling hebben een zo rechtvaardig mogelijke gang van zaken 

in het maatschappelijke leven te bevorderen" maar evenmin een toch -

zou men zeggen - aan het christen-zijn inhaerente gereserveerde toon. 

Integendeel.1 terwijl van de gecritiseerde christelijke organisaties 

op politiek en sociaal gebied geen enkele met name wordt genoemd, 

wordt van de bedoelde organen in het huidige sociaal-economische 

bestel in ons land een aantal met name aangewezen. 

Waarom deze nadruk? Het is alsof de Synode wel anders dan de bis

schoppen maar toch evenzeer, geïmponeerd is door de verandering die 

zich in het maatschappelijk bestel bezig is te voltrekken! Zij zegt 

wel niet letterlijk met de bisschoppen dat zich hier een "gelukkig 

perspectief voor een maatschappelijke orde opent", maar zij schijnt 

dat toch wel een beetje te vinden. Immers zegt zij met zoveel woorden, 

dat juist in dit opzicht, vergeleken met de vorige eeuw ons "aller

eerst een verregaande wederzijdse doordringing van staat en maat

schappij treft", waarbij "het overleg en de samenwerking van een aan

tal nieuwe organen, die ten doel hebben de welvaart en het welzijn 

van zoveel mogelijk burgers van ons land te bevorderen, een diep in

grijpende verandering heeft teweeggebracht in ons maatschappelijk be

stel". "Deze verandering brengt mede, dat bij het zoeken naar een op

lossing voor vele vraagstukken, die aan de orde zijn, christenen en 

niet-christenen op allerlei posten eendrachtig samenwerken." Gesteld, 

dat deze rooskleurige beschrijving van onze 20ste-eeuwse Nederlandse 

situatie juist zou zijn, dan is die toch bepaaldelijk allerminst ge

schikt om ons te doen inzien, waarom in de vorige eeuw aparte christe

lijke organisaties wèl aanvaardbaar waren, maar dat in onze eeuw 



niet meer zijn. In de Stichting van de Arbeid b.v. werken itmiers 
n i e t "christenen en niet-christenen" m a a r christelijke en niet-
christelijke organisaties "eendrachtig samen'" Waarin zou dan de ver
betering kunnen liggen (in sociaal beleidsopzicht) wanneer deze or
ganisatorische samenwerking veranderd werd in een individuele? En 
daartegenover: in de Amsterdamse tramstaking van onlangs b.v. werkten 
nu juist omgekeerd n i e t confessionele en neutrale organisaties 
"eendrachtig samen", maar juist alleen maar "christenen en niet-
christenen", en zowaar tégen de christelijke en niet-christelijke 
vakbonden en de huidige geleide loonpolitiek en het georganiseerd 
overleg in! Heeft een merkwaardige samenwerking als laatstgenoemde 
voor de Synode minder argumentatiekracht? Of vindt zij zulke "wilde" 
vormen van samenwerking minder geschikt om als voorbeeld aan te halen 
voor situaties, waarin men als christen in deze eeuw naast zijn mede
mens moet gaan staan? Zij zou toch uit het verleden wel enige voor
beelden van zulke samenwerkingen hebben kunnen aanhalen, zelfs uit 
de vorige eeuw, en ondanks het toen nog in brede kringen van de toen
malige Hervormde Synoden levende onbegrip voor het wezen van de so
ciale (klassen)strijd, die, zegt men, tegenwoordig voorbij is! 

Wij willen aan dit voorbeeld alleen maar duidelijk maken, dat de Sy
node zich helaas heeft laten verleiden tot een beschrijving van het 
verschil tussen de vorige en deze eeuw en op grond van die beschrij
ving tot een argumentatie, die allerminst overtuigend blijkt, als 
men de feiten van beide eeuwen in ogenschouw neemt! Zij heeft zich 
daardoor ook laten verleiden tot een bijzonder onvolledige en zelfs 
onbillijke tekening van de opvattingen der "christelijke" organisaties 
in deze en de vorige eeuw. Zij suggereert immers, dat wat in de vorige 
eeuw tegenover "de dictatuur van een verlicht liberalisme" een "be
grijpelijke geloofsbeslissing" was, pas later tot een algemeen gel
dend principe zou zijn gemaakt. Dat is in allerlei opzicht volstrekt 
onjuist. In de vorige eeuw reeds heeft b.v. Abraham Kuyper (evenals 
Schaepman!) principieel de "antithese" verkondigd en waarlijk niet 
alleen uit practische overwegingen. En voorzover toen ook wel prac-
tische overwegingen golden ("kerstenende en bewarende invloed"), kun
nen de voorstanders van de aparte christelijke organisaties dan niet 
met alle goed recht ook in deze eeuw wijzen op het feit, dat het 
staatkundige en sociale leven nog even "ontkerstend" is gebleven, 
zo niet nog meer geworden? De Synode zegt echter, dat het verschil 



tussen deze en de vorige eeuw niet alleen ligt in die maatschappelijke 

wijziging die zich heeft voltrokken. Zij zegt (pag. 9 en 10) dat dat 

verschil ook ligt in de wijze, waarop de huidige mens zijn "mondig

heid" beleeft. In de vorige eeuw was de mens trots daarop! In onze 

eeuw is deze trots gebroken! M.a.w.: deze eeuw is er in dubbel op

zicht beter aan toe. Enerzijds zijn de klassenstrijd en de sociale 

wanorde bezig te verdwijnen en anderzijds is de hoogmoed bezig te 

verdwijnen! Conclusie: nu geen geloofsbeslissingen meer, gelijk die 

in de vorige eeuw "begrijpelijk" waren, maar andere, nl. een soli

dair zich bewegen in al de nieuwe s"organen" van deze eeuw. 

Men houde het ons ten goede, maar deze argumentatie is o.i. bijzonder 

oncritisch en naïef. Zij karakteriseert niet alleen de situatie van 

de vorige eeuw en in deze eeuw onjuist. Zij ziet bovendien juist voor

bij aan die toestand, die sinds de vorige eeuw het sterkst gewijzigd 

is, nl. dat het hele karakter van de maatschappelijke organisaties 

bezig is te veranderen - "christelijke" en "niet-christelijke" . 

In de vorige eeuw waren dat strijdorganisaties! De socialistische 

streden voor een socialistische emancipatie van de arbeiders. De 

confessionele vooral voor de emancipatie van de protestantse en ka

tholieke "kleine luyden". De politieke leiders van deze verschillende 

groepen van kleine luyden zijn echter intussen in de regering geko

men sinds de vorige eeuw. En hun wederzijdse vakbondsbestuurders 

zijn nu bezig van vertegenwoordigers der kleine luyden tot managers 

van een geleide economie te worden en daardoor de relatie met hun 

achterban te verliezen! Daardoor gaat heel het gerucht om de vraag 

naar al- of niet-christelijke organisaties aan de eigenlijke prac-

tische vnagen van vandaag allang voorbij, vragen, die immers niet 

Nederlands zijn, maar van Wereldformaat zijn geworden. 

Daarom is de titel van het herderlijk schrijven dan ook enigszins 

teleurstellend. Ze is begrijpelijk, voorzover het schrijven zich 

richt op een nog steeds specifiek Nederlands probleem. Maar dat is 

voor de overige wereld wel bijzonder weinig belangrijk geworden: 

"moeten we heden nog confessionele partijen en bonden hebben?" Ze is 

onbegrijpelijk, voorzover het christen-zijn al evenzeer als het mens

zijn een kwestie geworden is van "one world or no world". Déze wijd

heid van probleemstelling missen wij helaas geheel in het herderlijk 

schrijven. Het verdiept zich zorgvuldig in specifiek Nederlandse 

problemen, die echter in de huidige wereldhistorie in wezen al lang 



achter ons liggen. Het doet een poging, het Hollandse kerkvolk de 
ogen te openen voor de wereld buiten de eigen kring. Het stipt hier 
en daar iets aan van het huidige "atomaire tijdperk". Maar het blijft 
helaas steken in de principieel wel juiste, maar overigens al lang 
vanzelfsprekend geworden oproep om het "christen-zijn" op te vatten 
als iets, dat erg slecht te organiseren valt en waarbij men geen 
aparte christelijke wereldbeschouwingen verwachten kan. Ons dunkt, 
dat de meeste mensen (behalve wellicht de georganiseerde "christe
nen") dat allang in de gaten hadden, en nu wachten op iets anders, 
nl. een herderlijk schrijven over de vragen van onze eeuw zélf, 
zonder aparte "christelijke" vraagstellingen! 



Interview .2. 

"DAT I S N IET OP DE STUDEERKAMER 

UITGEVONDEN" 
In 1924 ging ik dus theologie studeren aan de Vrije Universiteit en 
merkte, wat we in Hengelo nog niet wisten, dat er een heel gedoe 
gaande was rond een zekere ds Geelkerken. Ik kwam in contact met 
studenten die bij Geelkerken op een bijbelcursus zaten en zo heb ik 
dat allemaal van nabij meegemaakt. Achteraf bezien was het wel gen 
lukkig dat mijn studie zo een bepaalde bedding kreeg. Ik was naar 
de VU gegaan, helemaal niet uit roeping of zoiets, maar omdat ik zat 
met allerlei vragen die je als gereformeerde jongeling, tegelijk 
leerling van een humanistisch gymnasium, opdoet. Ik herinner mij dat 
de problemen van historische kritiek en gereformeerd bijbelgeloof 
me toen zeer bezighielden. Een studiegenoot, Wim Zwaan, wees me toen 
op een brochure van Max Strauch, 'Die Theologie Karl Barths'. Daarin 
stond een typering van de theologie van Barth, met name van diens vi
sie op de brief aan de Romeinen, het beroemde boek 'Der Römerbrief'. 
Pas later ben ik dat boek van Barth zelf gaan lezen. Die brochure 
van Strauch heeft me toen geholpen erachter te komen dat het überhaupt 
mogelijk was om anders te theologiseren dan ik van de VU gewend was, 
zonder nou direct vrijzinnig te zijn in de traditionele zin van het 
woord. Barth was daar overigens uitstekend mee bekend. Zeer tegen de 
zin van zijn vader, de nieuwtestamenticus Fritz Barth, had hij een 
uitgesproken vrijzinnige theologische vorming gehad. De jonge Karl 
Barth brak met dat vrome, Zwitserse milieu en ging naar Duitsland, 
waar hij studeerde bij de theologische kopstukken van die dagen. Dat 
was in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Toen keizer Wilhelm 
ernst begon te maken met zijn oorlogsvoorbereidingen, bleken al die 
theologische coryfeeën dat te ondersteunen. Zij publiceerden bijvoor
beeld grote aanhankelijkheidsadvertenties in het blad Christliche 
Welt. Barth is zich toen lam geschrokken, dat al die kerkels niet 
alleen pro-Duits waren, maar ook pro-Wilhelm, en allemaal zo rechts, 
zo nationalistisch en militaristisch als de pest. Al die dingen kwam 
ik natuurlijk pas te weten na mijn tijd aan de VU. Ik leerde de theo-



logie van Barth dus kennen in de tijd van dat conflict rond de uit
leg van de Schrift. Achteraf bezien heeft dat in belangrijke mate mijn 
particuliere Barth-receptie gekleurd. Later, in het Hersteld Verband, 
hadden wij de verwaande mening 'dat wij Barth het best van allemaal 
begrepen; wij waren immers ook van die jongens die los wilden komen 
van zo'n vroom milieu. Ik werd dan ook zeer verkwikt door zijn hele 
behandeling van de leer aangaande de Heilige Schrift; dat was natuur
lijk het neuralgische punt waarmee wij waren begonnen. Over het alge
meen vonden wij dat de theologie van Barth in de Hervormde Kerk beter 
werd aangevoeld door de ethischen dan door de confessionelen. Ik heb 
wel eens geschreven, en dat houd ik tot op de huidige dag vol, dat ik 
eigenlijk door Noordmans en Miskotte Barth het best ben gaan zien en 
niet omgekeerd. Enigszins schematisch kan ik zeggen: Barth heeft mij 
bij de theologie weten te houden, de politiek heeft mij de ogen ge
opend voor wat werd genoemd 'het joodse vraagstuk' en in samenhang 
met dat alles is het Miskotte geweest die het sterkst mijn bestaan 
als theoloog heeft gestempeld. Zodat ik denk dat mentaal gesproken, 
godsdienstig misschien ook wel een beetje, Miskotte mij meer verwant 
was dan Barth - om het zo eigenwijs dan maar uit te drukken. Ook 
kwam ik geleidelijk aan tot de ontdekking dat Barth toch ook iets 
in zich had van een eigenwijze Zwitserse man, voor wie ik grote eer
bied had, dat wel. In een bepaalde zin was hij niet zozeer interes
santer, maar eenvoudiger dan Miskotte, ook qua karakter. Barth was 
wel veelzijdig in zijn belangstelling - dat heb ik hoe langer hoe meer 
gemerkt -, maar hij was niet gecompliceerd. Miskotte had een merk
waardige, haast wat dweperige eerbied voor Barth. Nog steeds prikkelt 
mij de vraag of het waar is waarvan Miskotte droomde, namelijk dat 
de theologie van Barth en met name 'Die Kirchliche Dogmatik' tot een 
soort kristallisatiepunt zou worden dat de basis zou zijn voor het 
overwinnen van theologische verschillen, als het maar werd gezien en 
aangegrepen. Als ik helemaal eerlijk ben dan heb ik eigenlijk nooit 
dit soort dromen gekoesterd omtrent de werking van Barths theologie. 
Zelfs moet ik zeggen dat ik mij soms, niet dagelijks maar op beslis
sende momenten, afvraag of de hele werkzaamheid van Barth nu bijdraagt 
aan verheldering of aan verdoezeling. Natuurlijk heeft Fr.-W.Marquardt 
een goed ding gedaan door Barths socialisme eens expressis verbis 
naar voren te halen. Die Barth, daarin had hij nou misschien wel iets 
gecompliceerds, was beslist geen uitgesproken sociaal-democraat; hij 
had iets anarchistisch zo nu en dan, ook had hij iets duidelijk libe-



raals over zich en hij had een zekere fiducie in of ieder geval sym

pathie voor het communisme. Dat heeft hij nooit systematisch uiteen

gezet. Het systematische, de architectonische eenheid, die streefde 

hij na in 'Die Kirchliche Dogmatik'. Die K.D. is net een soort ka-

thedraalbouw. Ik verbaas me er altijd weer over hoe iemand zoiets 

tot in subtiliteiten toe kan opbouwen. Het is een werkelijk formi

dabel geheel en er zit ook voortgang in; die man is inderdaad door 

de dood overvallen. Omdat hij zijn dogmatiek de titel "Die Kirchliche 

Dogmatik' meegaf, dacht iedereen dat hij al die delen presenteerde 

als dè kerkelijke dogmatiek, terwijl hij bedoelde: dit werk behandelt 

het terrein, hèt vakgebied van de kerkelijke dogmatiek. Naarmate je 

die hele reeks delen achter elkaar leest - ik heb daar een heel leven 

over gedaan - merk je dat er groei in zit. Ook 'Die christliche 

Dogmatik im Entwurf' (1927) die ik veel eerder las, vind ik nog altijd 

een geweldig boek. Zulke jeugdwerken van Barth zijn vaak nog interes

santer, of ze beter zijn weet ik niet. Ik heb ook zo'n idee dat de 

eerste druk van 'Der Römerbrief' interessanter is dan de tweede. Som

migen zeggen dat de eerste druk rooier, radicaler is en de tweede wat 

gedempter. Het eerste wat ik van Barth las, was de verzameling op

stellen 'Das Wort Gottes und die Theologie' (1924); ik was meteen 

gefascineerd door dat eerste prachtige opstel 'Die neue Welt in der 

Bibel'. En de preekbundels 'Suchet Gott, so werdet ihr leben!' en 

'Komm, Schöpfer Geist!' heb ik ook verslonden. Want inderdaad, zo was 

het met ons: die dingen las je om te kunnen preken, om geïnteresseerd 

te blijven niet zozeer in de bijbel, maar vooral in het bijbelgebruik. 

Een deel van de K.D. waarbij ik al aanstonds mijn twijfels had, was 

het deel over de 'Erwahlung', de uitverkiezing (K.D. 11/2; 1942), 

en dan met name het deel dat over Israël handelt. Ik heb dat toen -

dat wil zeggen na de oorlog - dan ook aan Barth persoonlijk voorge

legd. Eigenlijk had hij weinig tijd om me te ontvangen, maar toen hij 

begreep dat ik een aantal gerichte vragen had, nodigde hij me meteen 

uit. Hij vroeg meer dan dat hij tegenwerpingen maakte. Mijn hoofdvraag 

was op wat voor wijze en op welke gronden Barth kon zeggen dat het ' 

ging om de verhouding Israël en kerk, of joden en christenen. Ik ben 

er nog wel een beetje trots op dat ik dat toen al bij hem aan de 

orde heb gesteld en dat hij daar toen zeer verbaasd en verrast over 

was. Mijn stelling was dat in de bijbel de thematiek 'joden en 

christenen' helemaal niet voorkomt. In Tenach lezen we over joden en 

heidenen of over Israël en de volkeren, de gojiem. In het Nieuwe Tes-



tament gaat het om de verhouding tussen joden en Grieken, en hele

maal niet over joden en christenen. Ik stelde dus dat die thematiek 

'joden en christenen' een latere vraagstelling was die helemaal geen 

bijbelse oorsprong had. Barth was zeer verbaasd. Wij hebben daar ze

ker twee en een half uur over zitten praten en ik haalde er allerlei 

toelichtingen bij. Hij zat geduldig te luisteren en had soms tussen

vragen, vooral van exegetische aard. 

Later hoorde ik van Miskotte dat Barth geschriften van bepaalde joodse 

denkers helemaal niet wou lezen. Ook het gewone jodendom van alledag 

heeft Barth niet echt grondig gekend. Ik heb mij vaak afgevraagd hoe 

dat toch kwam. Misschien had hij ook iets van die Zwitserse aanleg om 

niet zo positief tegenover de joden te staan. Lang geleden heb ik 

daar eens over geschreven: ..." dat hij Jezus Christus te veel stelt 

buiten de geschiedenis van Israël zowel als buiten de volkerenge-

schiedenis. Hij zou b.v. van het Jodendom zeer veel meer kunnen leren, 

dan hij in feite blijkt te doen. Het z.g. "Oude Testament" krijgt bij 

hem dan ook nog steeds geen eigen, dóórgaande zeggingskracht, terwijl 

het z.g. "Nieuwe Testament" nog steeds als door een kloof van de vol

gende geschiedenis gescheiden blijft." (in: Stenen voor stenen? Ge-

sprek-over kerk en humanisme. Baarn, 1953, pp. 55-56.) 

Barths grenzen zie ik niet alleen naar de kant van het jodendom toe, 

maar ook naar de kant van het heidendom. Want het is natuurlijk wel 

leuk, en meer dan leuk, om te zien hoe fatsoenlijk hij met Heidegger, 

met Kant en met name met Sartre omging en te merken hoe grondig hij 

die heeft gelezen; het blijft natuurlijk een beperkte bloemlezing van 

hedendaagse figuren. A.Th.van Leeuwen uit Nijmegen mist terecht Marx 

in 'Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert'. Het algemene 

denkbeeld is dat Marx geen filosoof is. Zo vond ook Barth dat Marx 

niet thuishoort in een overzicht van de theologie van de negentiende 

eeuw. Nu kan het wel zijn dat Barth Marx juist weglaat omdat hij 

diens atheïsme serieus neemt, maar dat had hij dan toch minstens moe

ten zeggen. 

De hele sfeer van de theologie'van Barth is uiteindelijk toch sterk 

Duits en Zwitsers gekleurd. De Islam, daar wist hij, denk ik, totaal 

niets van af en überhaupt niet erg veel van de wereld van de gods

dienstgeschiedenis en godsdienstwetenschap. Ik kan in een bepaalde 

zin die verhandeling over de religie als ongeloof wel bijvallen, maar 

dat wil ik dan maatschappelijk of in elk geval in zijn verschijnings

vormen kunnen beargumenteren. Maar je moet ook niet alles van Barth 



verwachten, dat is onzinnig. Maar het is wel zo, dat geloof ik ook, 
dat we nog lang niet met Barth klaar zijn. Dat is een lumnelige voor
stelling van zaken. Je moet toch wel enige gedisciplineerdheid be
trachten, gewoon al bij het erkennen van leermeesters. Barth heeft 
zijn grenzen, maarvoorop staat dat zijn werk een haast onuitputte
lijke 'Fundgrube' is. Al die kleine lettertjes! Maar je moet er 
helemaal niet mee gaan dwepen. Soms schrijft hij, ook exegetisch, de 
grootste onzin, onhoudbare dingen, maar ook flitsende vondsten. 
Erg onder de indruk ben ik altijd geweest van een passage uit de col
leges ethiek die Barth in 1928/29 in Munster heeft gehouden. Daarin 
komt een hoofdstuk voor 'Das Gebot Gottes des Erlösers'. In dat 
hoofdstuk (par. 17) schrijft Barth in prachtige zinnen over de 
kunst: 
"De kunst heeft in een theologische ethiek daarom haar plaats binnen 
-het kader van eschatologische beschouwingswijze, omdat zij die bij
zondere uitwendige gestalte van menselijk handelen is, waarin het 
ons anders dan juist als spel niet meer begrijpelijk kan worden. (... 
Kunst en humor (hebben) (...) dat gemeenschappelijk, dat zij niet 
zouden zijn wat zij zijn, als zij niet juist als essentieel vreugde
vol handelen werden gedragen door een laatste diepste verdriet. (...) 
Ontheemd tot op het merg staat het werk van de kunstenaar, hoewel het 
toch waarlijk ook arbeid is, naast de levensnoodzakelijke werken 
van de eigenlijke arbeid, naast de wetenschap, naast kerk en staat. 
Kunst ligt noch in het verlengde van het handelen van de mens als 
schepsel noch in het verlengde van de mens als begenadigde zondaar. 
Kunst verwijst als louter spel naar verlossing. (...) Dat toch 
waagt de mens in de kunst: de tegenwoordige werkelijkheid in haar 
met de schepping gegeven het-zijn, maar ook in haar zo-zijn als we
reld van de zondeval en van de verzoening in laatste instantie niet 
serieus te nemen, maar naast haar een tweede te scheppen wier presen
tie slechts op hoogst paradoxe wijze mogelijke werkelijkheid is, zon
der van de eerste los te komen - artistiek scheppen zal zeer zeker 
altijd de tendens tot het ongehoorde, tot wat nog nooit heeft bestaan 
tot vormgeving aan het onmogelijke en tot onmogelijke vormgevingen 
hebben; alle artistieke scheppen is in beginsel futuristisch; (...)". 
(K.Barth, Ethik II, Hrsg. von D.Braun; Zürich, 1978; p. 437 vv., 
vertaling redactie van deze Elthéto-uitgave.) 
Ik vond die paragraaf van Barth geniaal. Dat kwam een keer ter sprake 
bij De Groene Amsterdammer en toen werd mij gevraagd daar een stuk 



over te schrijven. Daar kwamen toen nogal wat reacties van kunste

naars op. Die zeiden dat ze het nog nooit hadden meegemaakt dat er 

een theologische visie op hun bestaan werd gegeven; het deed hen 

goed dat er niet maar over de rechtmatigheid maar over de noodzake

lijkheid van de kunst werd geschreven. Die visie van Barth trof mij 

des te meer omdat ik als jongen zelf kunstenaar wilde worden. Toen 

ik eindexamen had gedaan had ik hele plannen om naar Amsterdam te 

gaan, naar de Academie voor beeldende kunsten. Ook voelde ik er toen 

wel voor om Nederlandse letteren te gaan studeren. Waarom het uit

eindelijk theologie werd, snap ik eigenlijk nog niet. Ik heb ook geen 

zin om dat nog eens helemaal te gaan reconstrueren. Maar wel is het 

zo dat het me jarenlang heeft dwarsgezeten, ook nog toen ik allang 

predikant was. Ik heb heel lang een gevoel van spijt gehad dat ik 

niet had gekozen voor het schilderen. Soms zat het me zelfs zo dwars 

dat ik de neiging had om schilders te ontlopen. Later ben ik wel weer 

wat gaan schilderen, min of meer amateuristisch van vorm uiteraard. 

Zonder me te willen aanmatigen een kunstenaar te zijn, geloof ik toch 

wel dat ik me kan verplaatsen in een bepaalde artistieke existentie. 

Dat artistieke aspect gaat mij zeer ter harte. Daarom heb ik ook al

tijd veel waardering gehad voor een theoloog als G.van der Leeuw. 

Die man had niet alleen een kolossale kennis van de godsdienstge

schiedenis, maar ook een uitgesproken artistieke visie en benadering. 

Zulke mensen zijn schaars in kerkelijk Nederland - en elders trouwens 

ook. Ook op het gebied van de literatuur ligt er nog een vracht aan 

boeiende thema's. Zo kun je je naar mijn indruk met recht afvragen of 

ons messias-begrip niet meer wordt bepaald door Oedipus dan door Job, 

meer door tragiek dan door rebellie. 

Zoals gezegd was het startpunt voor mijn exegetisch nadenken de 

vraag hoe je historische kritiek en gereformeerd belijden gezamenlijk 

kon aanvaarden. Toen ik met Barth in aanraking kwam, merkte ik dat 

hij helemaal geen last had van die vraagstelling. Hij stelde: de 

eigenlijke vraag wat de bijbel heeft te zeggen, ligt 'jenseits', 

aan gene zijde van de vraag naar de combineerbaarheid van historische 

kritiek en gereformeerd belijden. Hij kon dan ook heel ontspannen 

over de bijbel spreken als over een stel documenten van een voor-

Aziatische stamreligie en wat documenten van een hellenistische cultus-

religie. Als gereformeerde jongen was ik uiteraard grootgebracht met 

de leer dat de bijbel geïnspireerd was, en wel op een massief-meta

fysische wijze. Ik kreeg hoe langer hoe meer in de gaten hoe je door 



zo'n inspiratieleer gefurstreerd wordt om zo'n boek op een gewone 
manier te lezen. En toen ik dan bij Barth las dat de bijbel eenvou
dig een goed boek is, dat je daarvan uit moest gaan, toen vond ik dat 
een leuke, zakelijke manier van spreken. Die kwestie-Geelkerken zoog 
mijn eigen problematiek niet op, maar verhevigde die allen maar; het 
boekje van Strauch gaf daar een eerste bevrijdende kijk op. Gedurende 
lange tijd heb ik dan ook de bezwaren tegen Barth niet begrepen. Ik 
vond dat Barth een soort gereformeerd-zijn presenteerde zoals ik dat 
ook wilde. Al vroeg ben ik geboeid geraakt door de vraag wat een jood 
als Paulus heeft bewogen. Maar die belangstelling had geen theolo
gisch of exegetisch startpunt. De politiek drukte je daar met de neus 
bovenop. Het groeiende nazisme en de jodenvervolgingen in Duitsland 
intrigeerden me en lieten me niet meer los. Vanuit die achtergrond 
werd mijn belangstelling voor Paulus zeer versterkt. Daardoor merkte 
ik ook al vroeg dat ik Paulus anders las dan Barth dat deed. Hoe dat 
nu kwam? Misschien lag het ook aan de mensen die je om je heen had. 
In het Hersteld Verband hadden wij als predikanten een intensief 
theologisch en exegetisch beraad. Om de beurt moest je een exegetische 
inleiding houden. Ik móest eens een stuk uit Jacobus behandelen. Het 
ging over de vraag: zonder de werken der wet of uit de werken zonder 
het geloof? Ik nam dat verhaal over die twee verspieders (Jozua 2). 
Die Rachab wordt bij Jacobus terecht een hoer genoemd. Ik had al wel 
gemerkt dat daar in de traditie al vrij snel een waardin of herber
gierster van was gemaakt. Dus ik zei: die twee gingen niet zomaar uit 
logeren daar; waarschijnlijk was het zelfs een heel speciale juffer, 
vandaar dat die koning ook zo snel op de hoogte werd gesteld. Bij 
Jozua wordt er helemaal geen moreel oordeel geveld en ook Jacobus 
maakt geen woorden vuil aan wat die vrouw met die kerels heeft uitge
spookt. Er staat alleen maar dat ze hen in het geloof heeft ontvangen 
en in het geloof weer naar buiten heeft gesmeten. Ik weet nog dat 
zelfs iemand als Buskes nog min of meer geschrokken reageerde op zo'n 
uitleg. De man die mij bij mijn exegetisch werk heeft geholpen om te 
geloven in mijn visie op Paulus was J.J.Meuzelaar. Ik stelde hem vra
gen, deed suggesties en hij was steeds bereid de kwesties zorgvuldig 
te onderzoeken. Dat gaf mij een zeer veilig gevoel. Het kwam mijn 
gebrek aan zitvlees een beetje te hulp. Mijn vroegere H.V.-gemeente
leden in Noordwijk gingen al wel bij hem naar de kerk toen hij daar 
hervormd predikant was. Ik heb er dan ook aan bijgedragen dat hij in 
Amsterdam werd beroepen; hoewel ik hem toen nog niet eens kende, dacht 



ik: dat moet wel een geestverwante jongen zijn. Spoedig raakten we 

met elkaar bevriend. Hij vertelde mij dat hij had willen promoveren, 

maar dat zijn onderwerp gewoon was afgegraasd. W.C.van Unnik had hem 

opgegeven uit te zoeken wat 'soma tou christou' (lichaam van Chris

tus) bij Paulus nu precies betekende. Nu was dat iets waarover ik ook 

had zitten\peinzen. Het bleek al gauw dat hij verrast was door de 

conclusies waartoe ik nog vermoedenderwijs was gekomen, namelijk dat 

die uitdrukking niets met 'soma tou jèsou' (lichaam van Jezus) te 

maken heeft. De vraagstelling is al door de vroegste kerkgeschiedenis 

bepaald. Cyrillus van Jeruzalem had natuurlijk wel zijn redenen om 

alles zo materieel te duiden. Hij heeft gedacht daarmee een duidelijk 

tegenwicht tegen de gnostiek te bieden. Koos Meuzelaar is druk aan 

de gang gegaan om dat uit te zoeken en is toen in Amsterdam gepro

moveerd. Ik heb me toen haast opzettelijk teruggetrokken van het ter

rein van de Paulusstudie. Ik wil dus helemaal niet de indruk wekken 

in enige mate aan die dissertatie te hebben bijgedragen, maar ik ben 

wel vanaf het begin geïnvolveerd geweest. Meuzelaar deed mij telkens 

verslag met grote''Entdeckerfreude'. Gelukkig is het boek, 'Der Leib 

des Messias', (Kok, Kampen 1979) nu herdrukt; ik denk dat nadere door

denking van Meuzelaars inzichten kan leiden tot een verandering en 

vernieuwing van de Paulus-interpretatie. 

Ik heb het gevoel dat je in die jaren op een zeer concrete manier 

preekte. Enigszins overdreven kun je zeggen dat de materialistische 

exegese eigenlijk niets nieuws is. De term materialistische exegese 

vind ik ook niet zo gelukkig. In de eerste plaats is die misverstand-

wekkend en in de tweede plaats pretentieus. Het lijkt mij namelijk 

on-marxistisch om de toenmalige omstandigheden allemaal als klassen

strijd in een bepaalde vorm te beschouwen. Om slavernij te vergelijken 

met de situatie van de arbeiders is analytisch gezien verwarrend en 

vertroebelend. Er is sprake van een andersoortige maatschappijvorm, 

van andersoortige arbeidersverhoudingen in de tijden en streken van 

het ontstaan van de bijbel. Je kunt beter spreken van slavernistisch 

dan van kapitalistisch. Ik vind de term ook pretentieus. In al mijn 

werkzaamheden als predikant, ook en vooral waar het de exegese betrof, 

heb ik primiar de tijsomstandigheden, zowel geestelijk als politiek 

en economisch, ik wil niet zeggen als uitgangspunt maar wel als be

ginpunt genomen. In mijn eigen schatting heb ik nooit idealistische 

exegese bedreven, maar om dat nu maar meteen materialistisch te noe

men, dat gaat me wel erg vlot. In een bepaalde situatie is het na-



tuurlijk wel begrijpelijk dat je tot zo'n begrip komt. In Latijns-

Amerika, in een roomse omgeving, is het begrijpelijker dat je die 

tegenstelling bij de kop neemt en dat zo gaat noemen daiti in een pro

testantse omgeving. De termen 'idealistisch' en 'materialistisch' 

moet je steeds weer uitleggen omdat zij in ons spraakgebruik nooit 

samenvallen met hun wijsgerige betekenis. Ik heb zelf trouwens nooit 

kunnen begrijpen hoe mensen alleen maar geïnteresseerd waren in de 

leer of het complex ideeën die toen zouden zijn uitgesproken. Afge

zien van de term en de soms onzorgvuldige analyse van de antieke 

maatschappij herken ik in de materialistische exegese als positief 

gegeven dat het niet op een studeerkamer is uitgevonden. 



OVER KARL BARTH 

VERZETSMAN, KERKVADER EN DOGMATICUS. KARL BARTH ZEVENTIG JAAR GEWORDEN 

uit: De Groene Amsterdammer 19 mei 1956. 

"Men mag niet - ook niet met een beroep op de algemene menselijke zon

digheid, ook niet hopende op de vergeving der zonden - tegen zijn ge

weten handelen. Wij mogen niet liegen! Maar wat is dat: de waarheid 

spreken en dus: niet liegen? WSarheid is allen maar: Göd in het 

openbaren van Zijn wil, en niet: een buiten die openbaring in zich

zélf vaststaande objectieve stand-van-zaken als zodanig. 

Aan God, en aan God alléén zijn wij door Gods gebod onderworpen". 

Met deze voor sommigen misschien "jezuïetisch" aandoende woorden begon 

Karl Barth in 1942 te antwoorden op een der vragen, die wij hem per 

smokkelweg van Nederland uit voorlegden. De lezer zal begrijpen, dat 

het in die dagen ging om de kwestie, of men tégen het gebod: "Gij 

zult geen vals getuigenis spreken tegen Uw naaste" handelde, wanneer 

men de nazi's om de tuin leidde in hun gqddeloze woeden tegen de Jo

den en tegen allen, die zij tot hun vijanden hadden verklaard, dan 

wel door z.g. te "liegen" dit gebod gehoorzaamde. 

Het was natuurlijk niet zo, dat niemand van ons wist, wat ons te doen 

en te laten, te zeggen en te zwijgen stond in dit gevecht op leven en 

dood met het nazidom. Nog veel minder, dat alleen "wij christenen" 

dat wisten - of niet wisten! Maar het was wèl zo, dat juist in die 

bezettingsjaren bleek, wat ieders z.g. "wereld- en levensbeschouwing" 

aan creatieve en suggestieve kracht waard was! Talloze Nederlandse ge

wetens bleken juist toen bijkans onherstelbaar verward en verlamd door 

de diverse gangbare en onaantastbare doctrines en ethieken - confes

sionele zowel als humanistische -, zodat een mens, die in die jaren 

wérkelijk naar zijn geweten (bewust of onbewust "voor het aangezicht 

van God alléén") wilde handelen en spreken, voor lichtzinnig of erger 

kon worden verklaard. In die situatie hadden wij dus behoefte aan een 



duidelijke solidariteitsbetuiging van één, wiens leerlingen wij waren 

en van wiens dagelijks medeleven met onze strijd wij zeker waren. 

Karl Barth, die de onheilspellende geestelijke situatie in Duitsland 

uit eigen ervaring kende - hij was er na een jarenlang theologisch 

professoraat in 1935 weggejaagd omdat Hitier hem als Zwitsers staats

burger niet durfde gevangen te zetten - begreep onze Nederlandse si

tuatie onmiddellijk. Voortdurend kwamen wij immers in aanraking met 

mensen die zeiden: maar je mag toch eigenlijk niet liegen! Je moest 

toch eigenlijk "de waérheid" zeggen, als ze komen zoeken naar onder

duikers, pamfletten, bonkaarten, persoonsbewijzen enz. En hij ging 

dus in zijn antwoord aldus verder: 

"Wie in zijn geweten gebonden is, zijn daadwerkelijk belijden van 

Gods geopenbaarde wil te beleven in de vorm van zijn deelnemen aan 

de strijd tot herstel van de rechtstoestand in Nederland, kan alleen 

dSn de waarheid spreken, wanneer hij ook met zijn wóórd in deze strijd 

staat. Of zijn woord overeenkomt met een bepaalde objectieve stand 

van zaken is in verband met dit beginsel een vraag van de tweede 

rang. Hij is zijn naaste onder alle omstandigheden de waarheid schul

dig. Maar hij kan die wSarheid alleen maar zeggen, zoals het hem in 

en door deze strijd is opgelegd. Hij zou onder Slle omstandigheden 

liegen, als hij niet óók met zijn woord deze strijdstreed. Dat 

moet niet, maar dat kan wel betekenen, dat hij, door een niet met de 

objectieve stand van zaken overeenkomende uitspraak te doen, de waar

heid spreekt, terwijl hij, als het wél met de objectieve stand 

van zaken overeenkwam, zou liegen. Niet het doel, maar wel de gehoor

zaamheid jegens de ingeziene wil van God heiligt elk middel; terwijl 

de ongehoorzaamheid aan deze wil eveneens èlk middel - ook dat z.g. 

"waarheid" spreken - zou ontheiligen en tot zonde maken. De moraal 

van de aartsvaders, die in de Heilige Schrift met geen woord wordt 

afgekeurd, was juist op dit punt zeker geen "minderwaardige" maar in 

het geheel der geschiedenis van het heil de juiste en dus enig moge

lijke moraal. 

En wie hier al te gauw van "Jezuïetisme" spreekt, die behoort zich af 

te vragen, of hij dat tegenover de waarheid verantwoorden kan." 

Het is een eigenaardige gewaarwording, deze gezonde, zilte en lenige 

woorden te herlezen in de maand, waarin deze onverschrokken theolo

gische verzetsman zeventig jaar is geworden. 10 mei (1886) werd hij 

geboren, d.w.z. juist op die datum, waarop ons land in 1940 over

vallen werd! Hemelvaartsdag van dit jaar werd hij zeventig - op de-



zelfde 10e mei, waaraan ieder, die een hart in zijn lichaam heeft, 
nog ieder jaar met afgrijzen en ontzetting terugdenkt. Maar juist door 
dit "toevallige" samentreffen der data ontstaat een gelegenheid om 
hem iook in dit niet-theologische en on-kerkelijke weekblad te geden
ken, en zelfs een poging te wagen om duidelijk te maken, hoe weinig 
juist blijkens het optreden van deze "kerkvader der 20e eeuw" de z.g. 
"theologie" een levensvreemde bezigheid behoeft te zijn. Dat is 
inner het gehele ideaal en de volledige bedoeling van deze Bazelse 
theoloog om duidelijk te maken, dat de realiteiten van "God" en "Je
zus Christus" en "Bijbel", wanneer men ze maar naar hun essentiële 
en actuele en legitieme inhoud begrijpt, nog vandaag de dag de meest 
ingrijpende betekenis kunnen hebben.' Reeds vanaf zijn studententijd 
leed hij heimelijk aan de devaluatie van theologie, kerk en christen
dom, totdat het hem reeds in 1914 duidelijk wérd, hoe ver deze deva
luatie was voortgeschreden. Hij was, met meer of minder bezwaren, 
betrokken in de redactie van het uiterst fatsoenlijke en hoogstaande 
Duitse blad "Die christliche Welt", geredigeerd door de fijnzinnige 
Pnof. Martin Rade. Maar toen kwam bij het begin van de eerste wereld
oorlog, daarin de verklaring van bijna honderd Duitse hoogleraren, 
waarin zij zich achter de persoon en de politiek van Wilhelm II stel
den! Nog niet lang geleden zei Karl Barth, dat juist deze verklaring 
het begin was van zijn theologische ommezwaai. Hij schrok daar nl. zo 
geweldig van, dat hij zich afvroeg, wat eigenlijk nog bij zijn 
theologische leermeesters "God", "Jezus Christus" en "Bijbel" bete
kenden.' Hij kreeg het gevoel, dat zij wel heftig theoretiseerden, 
maar dat "God" geen werkelijk volstrekt Andere voor hen was, dat "Je
zus Christus" alleen maar een interessant object van theologische 
spitsvondigheid was en dat de Bijbel meer een voorwerp van kritisch 
onderzoek dan een creatieve en normatieve instantie was in de geeste
lijke en politieke vragen van deze eeuw. 
Uit dit in de beginjaren van de éérste wereldoorlog geboren verzet 
tegen de nationalistisch-burgerlijke levensinstelling van zijn dagen, 
en dus helemaal niet uit louter theoretische interesse is de gehele 
theologische werkzaamheid van Karl Barth ontstaan! Vandaar, dat wij 
hem in het opschrift van dit artikel allereerst de "verzetsman" 
noemden. Dat verzet dateert nl. waarlijk niet pas uit de Hitier tijd. 
Integendeel: Barth is tijdens zijn werkzaamheid in Duitsland en ook 
daarna voortdurend een dergenen geweest, die gewezen heeft op het 
feit, dat de ideologie van Hitier al lang was voorbereid door Bismarck 



en zijn opvolgers, en dat het "Christendom" in zijn horigheid aan de

ze atmosfeer eveneens zijn kritische kracht had verloren, lang voor

dat Hitier aan de macht kwam. 

Zijn ingrijpen in de z.g. "Duitse Kerkstrijd" en eveneens zijn mede

leven met ons Nederlands verzet was dan ook allerminst een toevallig

heid, maar lag linea recta in de lijn van zijn ontwikkeling. Barth 

wilde het christelijk geloof weer zien als het "zout der aarde" en 

niet meer als de suiker der aarde! VandSSr dat hij, hoe wereldvreemd 

dat sommigen ook moge voorkomen, al spoedig zijn grootste energie 

en denkkracht ging besteden aan een herbezinning op de eigenlijke 

aard van wat wij "Kerk" plegen te noemen, en, met het oog op de dui-l 

delijkheid daarvan, aan een formidabele herbouw van de gehele kerke

lijke "dogmatiek". Dat was werkelijk geen monnikachtige scholastieke 

liefhebberij, maar naar zijn inzicht een volstrekte noodzakelijkheid. 

Zo strijdbaar en praktisch van aard als hij was, zo zeker was hij er 

tevens van overtuigd, dat alle strijd en praktijk juist in de dingen 

van het christelijke geloof moesten rusten op een grondige, door en 

door "theoretische" basis! En dus werd hij, behalve verzetsman, een 

man van de "Kerk". Een vaag soort van "christendom boven geloofsver

deeldheid", zoals dat de leuze was geweest van velen in de 19e eeuw, 

vertrouwde hij niet langer. Hij had het gevoel, dat dit meer een 

stille samenzwering was geweest om het christelijke geloof te ver

raden dan een werkelijk universele gezindheid. En dus zette hij zich 

al vroeg aan de arbeid, om voor zich zelf te ontdekken, wat dan wèl 

het karakteristieke was van de bijbelse boodschap. Reeds aan het 

eind van de eerste wereldoorlog ontstond daaruit zijn beroemde com

mentaar op de brief aan de Romeinen - een boek, waarin hij zich dis-

tancieerde van letterlijk alle gangbare uitleggingen, en waardoor 

hij tevens voor alle komende jaren de inzet aangaf van wat sindsdien 

als de kern van de godsdienstige ên ethische en\politieke problema

tiek onzer dagen door velen is onderkend. Sindsdien is hij met een 

eenvoudig onbegrijpelijke energie aan de arbeid gebleven, om aan de 

verkondiging en levenspraktijk van het westerse christendom een 

adaequate kritische basis te verschaffen. Reeds verschenen van zijn 

hand tot dusver - schrikt u niet! - tien delen van een "Kirchliche 

Dogmatiek" waarin werkelijk stuk voor stuk alle elementen van het 

christelijk geloof in de schepping, de verzoening en de verlossing, 

in God, Jezus Christus en de Heilige Geest aan een ongeëvenaarde her

ijking worden onderworpen. Gereed is hij daarmee allerminst - het ge-



meentebestuur van de stad Bazel heeft dus een speciaal besluit genomen 
om het Barth mogelijk te maken dat werk zo mogelijk voor zijn dood te 
voltooien. 
Maar wat hébben wij aan een kerkelijke "dogmatiek" en aan een kerke
lijke "dogmaticus" in onze eeuw, zal menig lezer zeggen, en wij kun
nen het maar al te goed begrijpen. Zo ver is het immers gekomen, dat 
wij op alle gebieden zakelijk en kritisch en nuchter wensen te vra
gen naar de waSrheid, maar alleen niet op geloofsgebied. Daar moeten 
wij integendeel alles en ieder "in zijn waarde laten"! Het resultaat 
is een tegelijk zielige en grenzenloze relativiteit, waarin geen 
enkel gelóöfswoord meer contouren heeft maar iedereen "het wel ge
looft". Temidden daarvan is de figuur van Karl Barth (zoals trouwens 
ieder waarachtig levend theoloog) inderdaad een ergernis en een dwaas
heid. Deze verzetsman is immers nietalleen een man, die zich vóör 
alle dingen de lotgevallen en de houding van "de Kerk" in deze eeuw 
aantrekt, maar die zich waarachtig zelfs van 's morgens tot 's avonds 
bezig houdt - uitvoerig en systematisch ! - met de vraag, wat die 
Kerk in deze eeuw te geloven en te belijden heeft, en daarover het 
ene "dogmatische" boek na het andere volschrijft. 
Vergis u echter niet: Barth's dogmatiek is en blijft voor en na een 
"verzets"-dogmatiek! Zijn gehele denken is onbegrijpelijk buiten het 
verzet tegen ons aller twintigste eeuwse situatie om! Wie mocht vre
zen, dat deze man dogmatiseert buiten dit ons leven om, uitgaande 
van levenloze abstracte principia, heeft het wel grondig mis. Nog 
grondiger mis heeft het ieder, die zou menen, dat hier gedacht wordt 
in de stijl van die rustige burgers, die nog altijd uit geen enkele 
gevangenis behoeven te worden uitgeleid, omdat ze immers "vrij" zijn! 
De gehele vooronderstelling van Barth's denken en leven is: die hei
dense onvrijheid, waarin christenen en niet-christenen in deze onze 
eeuw'terecht gekomen zijn, en daartegenover de glorierijke vrijheid 
der zonen Gods waartoe deze christenen en niet-christenen opgeroepen 
zijn. Deze vooronderstelling te accepteren betekent inderdaad heel 
wat voor ons "liberale" avondland. Wij gaan immers allen heimelijk 
prat op onze westerse "vrijheden"? Vandaar, dat wij iedere objectieve 
kritiek op deze onze "vrijheden" - die in wezen vaak niet meer zijn 
dan wilde onzekerheden - vrezen als baarlijke "tirannie"; of dat nu 
politieke, economische of religieuze "tirannie" wordt geacht. Het is 
begrijpelijk genoeg, dat Barth's oproep om ons af te vragen waarvan 
en waartoe wij vrij zijn en willen zijn, in allerlei kring met een 



zekere zenuwachtigheid wordt beantwoord en dat zowel zijn theologische 

als zijn politieke stellingname in deze jaren onder veel verdenking 

staat. 

Wil dit alles nu zeggen, dat deze verzetsman, kerkvader en dogmaticus 

sacrosanet is - onaantastbaar voor iedere kritiek? Integendeel - zijn 

gehele persoon, zijn aard en zijn werk vraagt om kritiek. Want niets 

is zo indrukwekkend, als zijn geestelijke instelling, die voortdurend 

weer blijkt milder en bescheidener te zijn dan allerlei wat zijn z.g. 

"leerlingen" vertonen. Juist dat maant tot zelfbezinning en reserve! 

Misschien zijn de z.g. "Barthianen" in ons land en daarbuiten daarom 

Wel de slechtste vertolkers van wat hun vereerde leermeester voor de 

geest staat. Wie een "Barthiaanse" richting in enigerlei kerkelijk, 

geestelijk of \cultureel opzicht nastreeft dan wel vreest, zij ge

waarschuwd èn gerustgesteld. Het is werkelijk beter, in zijn geest 

en door hem geleerd, zelf te stSan voor hetgeen waarvoor men stSat 

dan gemakshalve een of andere kerkelijke of politieke "richting" 

bij te vallen. Het is beter, de kerkelijke "dogmatiek" op te vatten 

(in de geest van Karl Barth) als een werkplaats tot het smeden van 

werktuigen om stalen kooien los te breken, dan als een fabriek tot het 

smeden van nieuwe fraaie hekwerken, die ons weer netjes van elkaar 

gescheiden houden. Het is vooral beter, het christelijk gelöóf eens 

voor goed op te vatten als een radicaal tegengif tegen alle religieuze 

en andere fantasterij, op de wijze waarop Barth het waarlijk onover-

treffelijk twee jaar na de nederlaag van Hitier in een voordrachten

reeks tegen de Duitsers zeide: 

"De Heilige Geest is de uitgesproken vijand van alle metaphysica, 

d.w.z. van alle versluiering der nuchtere en nuchter te beschouwen 

gegevens en samenhangen van het menselijk bestaan en van zijn geschie

denis door diepzinnige constructies, door positieve of negatieve ver

absoluteringen van hetgeen juist géén volstrekte doch alleen nog maar 

betrekkelijke betekenis zou moeten hebben; dus van datgene wat wel 

ernstig genomen maar beslist alleen maar op het laagste niveau ern

stig genomen mag worden. De Heilige Geest maakt ons daarmee vrij, 

dat hij ons resoluut op dit laagste niveau stelt: hij zet ons met 

beide voeten op deze aarde en verhindert ons alle ballonreizen in een 

diepte waarin alleen maar dromerijen en geruis en tenslotte moord en 

doodslag te verwachten zijn. 

En: de Heilige Geest, die de uitgesproken vijand van alle metaphysica 

is, is de uitgesproken vriend van het gezonde mensenverstand, dat 
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de dingen waardeert zoals ze zijn en ze tegelijk weet te ontmoeten 
met een kwaliteit, die heden onontbeerlijker schijnt dan ooit: met 
humor, d.w.z. met de bekwaamheid om zichzelf op een afstand en dus 
in zijn eigen komische toestand te zien. Het is iets ergs, en mis
schien het teken van iets dat nog veel erger is, dat de mensen juist 
deze bekwaamheid zo zeer kwijt geraakt zijn. Tot een werkelijke en 
juist tot een christelijke vernieuwing zal het dan pas zijn gekomen, 
als enigen van ons tot verstand komen, het inzicht, dat twee maal 
twee vier is, voltrekken en dan ook en juist over zich zelf weer een 
beetje zouden lachen. De Heilige Geest veroorlooft ons namelijk niet 
alleen maar beveelt ons de bezonnenheid, die eenvoudig vraagt naar 
datgene wat heden mogelijk en verstandig is, die alles ernstig en 
juist helemaal\niets "tragisch" neemt. Hoe mooi zou het zijn als dit 
woord uit het christelijk'spraakgebruik weer helemaal verdwijnen zou! 
Tragiek is nl. de bron van alle onverstand. De Heer verlosse ons 
van de tragiek! En juist dat doet Hij ook;" 
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OVER KUNST 

KUNSTENAAR EN SAMENLEVING 
uit: de Groene Amsterdammer 18 februari 1950. 

Het kan een verheugend verschijnsel zijn, wanneer in de Kerk een 
nieuwe openheid groeit voor de vragen van onze samenleving en tevens 
een bereidheid tot zelfonderzoek omtrent de vraag, waarom zoveel 
mensen bezig zijn aan de Kerk de rug toe te keren, of dat reeds lang 
hebben gedaan. Als daardoor alleen maar niet de zenuwachtige indruk 
gevestigd (of erger: bevestigd) wordt, dat dit een' nieuw soort 
taktiek der kerk is om de mensen "terug te winnen". Goede wijn be
hoeft geen krans en slechte verdient er geen. Voor Christus en Zijn 
gemeente kan men geen propaganda maken. Zij is door haar existentie 
zelf een getuigenis, of zij verdient geen aandacht. Als zij dat niet 
meer weet, is ze geen ware kerk. 
Opmerkingen van een theoloog, dus een leek, over de verhouding kun
stenaar en samenleving, kunnen niet ten doel hebben kunstenaars voor 
de kerk te winnen. Zij kunnen alleen bedoelen op bijbelse gronden tot 
ommekeer te roepen op de weg, die wij in Nederland bewandelen. Als 
er iets is, waarin wij in Nederland ons moeten bekeren dan is het nl. 
ter zake van de plaats en de functie van de kunst en dus van de kun
stenaar in onze samenleving. Het schijnt mij toe, dat in de crisis, 
waarin wij verkeren hier een beslissende toetssteen ligt. Wie de 
betekenis van de kunst voor de samenleving niet meer verstaat, ver
staat weinig of niets meer van de laatste vragen van het cultuurleven, 
ook al is hij naar zijn mening nog zo werkzaam op alle terreinen des 
levens. En het duidt met name op een .definitieve verburgerlijking 
(in de verkeerde zin des woords) wanneer niet maar onze Nederlandse 
samenleving, doch juist de Kerk hier geen mene tekel aan de wand 
ziet geschreven. 
Wat is nl. voor de Kerk het gevaarlijke van de toestand, waarin wij 
verkeren? Niet allereerst dit, dat zij telkens weer kunstenaars ont-



moet, die om hun roeping te kunnen volgen en vinden, allereerst bre
ken moesten met elke gedachte aan een Christelijke of religieuze 
samenleving. Maar juist allereerst dit, dat er in deze samenleving 
geen reële plaats is voor de kunstenaar. Dat men de artistieke werk
zaamheid als een luxe beschouwt, waar het eerst op bezuinigd wordt, 
omdat men die wel kan missen, als het moet. Dit feit juist, dat ook 
in ons land niet alleen allerlei arbeiders, maar de kunstenaars, op 
enige uitzonderingen na, geen behoorlijke levensmogelijkheid hebben 
en zien, stempelt onze cultuur tot een "goddeloos" geworden cultuur. 
Dat moet men juist vanuit de Kerk weten en zeggen. De Kerk moet, 
voorzover zij waarlijk bijbels leeft, denkt en spreekt, in dit symp
toom de hand aan de muur onzer beschaving verschijnen zien. 
Immers behoort een Christen de kunst, als geen ander verschijnsel in 
ons leven, te zien als het opgerichte teken dat bij uitstek getuigt 
van "nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont". 
Niet een z.g. "Christelijke" of "religieuze" kunst (twee wanbegrippen 
als het er op aan komt), maar de kunst zelf en als zodanig! Zij ver
vult theologisch gezien in ons leven, d.w.z. in onze samenleving 
(want er is geen ander leven dan samenleven) deze zeer merkwaardige 
en aangrijpende "eschatologische" rol. Zij beeldt de werkelijkheid 
immers niet af, verbetert haar ook niet, maar herschept haar. Zij ge
tuigt daarmee, op haar eigen manier, van wat "het oog niet heeft ge
zien, het oor niet heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklom
men, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben". Zij is 
juist daardoor zo aangrijpend, dat zij, als ze echt is, niet van de 
aarde weg in "een hemel" vlucht, maar juist midden in déze onze werke 
lijkheid wil spelen, haar herscheppen wil. Dat dit halsstarrige, soms 
halsbrekende willen niet zelden breekt op ons z.g. werkelijke leven, 
is niet verwonderlijk. Intussen heeft zij toch haar getuigenis trach
ten af te leggen en legt het telkens ook inderdaad af. Voor haar mag 
gelden (wat voor een mens blijkbaar ethisch nooit gelden mag) "Ut 
desint vires, tarnen est laudanda voluntas". Al ontbreken de krachten, 
toch moet de wil geprezen worden. 
De theologie heeft niet allereerst de taak, de kunstenaars aan te 
sporen of in staat te stellen tot het leveren van z.g. "religieuze" 
kunst. "God kan of mag op generlei wijze afgebeeld worden" zeiden 
onze voorvaderen. Zij luidden daarmee een eminente bevrijding van 
allerlei religieuze beeldvorming in en bereidden de weg tot een eer
lijke, profane wijze van geloven, handelen, denken en dichten. Reli-



gieuze of zelfs kerkelijke onderwerpen behoren sindsdien als zodanig 
voor het Christelijk geloof werkelijk niet méér acceptabel te zijn 
dan andere. Zij heeft niet zozeer de taak, de kunstenaar speciale 
onderwerpen aan de hand te doen, als wel om samenleving en kunste
naar te doordringen van het geloof in het goddelijk zinvolle van de 
kunst. 
Een samenleving, waarin de grimmige en grillige liefde voor het le
ven (zelfs voor de verschrikkingen, de pijnen en de zonden van dit 
leven) die wij kunst noemen, een luxe wordt geacht, is bijbels ge
zien ten dode opgeschreven. Een maatschappij, die haar met deze lief
de begenadigde leden verwijst naar Maatschappelijke Steun, is van 
die God, aan Wie de Bijbel niet slechts de Schepping, maar nog veel 
meer de Herschepping aller dingen toeschrijft, veroordeeld. 
Als de Kerk dit niet ziet en zegt, bewijst ze daarmee, dat ze de 
ontzagwekkende geluiden van haar eigen Boek, de Bijbel, niet hoort, 
verstaat en vertolkt. Een Kerk echter die, met ogen en oren ge
scherpt door de Bijbel, weer theologisch besef krijgt voor de ethisch 
onvervreemdbare functie van de kunst en het kunstenaarschap als zo
danig in de samenleving, kan ook begrip hebben voor de eigensoortige 
plichten en gevaren, die de goddelijke roeping tot kunstenaarschap 
met zich brengt. Zij kan - maar alleen op voorwaarde van een intens 
en nieuw besef voor de dingen waarover het hier gaat - zelfs het 
recht en de plicht hebben, kunstenaars op hun speciale grenzen en 
mogelijkheden te wijzen. Er is in bijbels licht gezien, immers ook 
nauwelijks hachelijker leven dan dat van een waarachtig kunstenaar. 
Hij leeft en herschept werkelijk op de grens. Maar dan is elke po
ging om daarmee te dwepen en daarvan een levenshouding te maken sno
bisme en aestheticisme. Dan kan en mag men een waarachtig kunstenaar 
ook inderdaad daaraan meten, of hij zijn leven (z.g. van een bohé
mien, gelijk de burger denkt) niet interessant of gemakkelijk vindt, 
maar eenvoudig onontkoombaar. Hij zal in staat moeten zijn, terwille 
van onze samenleving, die hij te meer liefheeft, naarmate hij er meer 
mee overhoop ligt, ook, als het moet op een ogenblik, burger te 
zijn. Want "de liefde gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer". 



OVER BIJBEL EN EXEGESE 

DE BIJBEL - GEEN BOEK VAN IEDEREEN? 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 3. 

Het heeft blijkbaar verwondering bij sommigen gewekt, dat wij een 
vorig maal met zoveel nadruk opkwamen voor het karakter van de Bij
bel als "Boek der Kerk" en niet van "iedereen". Toch behoeft ons be
toog niet zo vreemd te blijven als het schijnt. Enige tijd geleden 
schreef het "Handelsblad", dat het tijd werd aan het begrip "socia
lisme" zijn eigensoortige inhoud te hergeven, omdat er een grote be
gripsverwarring dreigt, nu in de laatste tijden bijkans iedere nieuwe 
beweging zich met dat woord "socialisme" is gaan tooien. Niemand zal 
het "Handelsblad" verdenken van het streven om zelf een claim op het 
woord "socialisme" te leggen en het voor eigen standpunt te annexeren! 
Nu, men moet ook ons niet verdenken van een monopoliezucht ter zake 
van het bijbellezen, wanneer wij voor de eigensoortigheid des Bijbels 
willen opkomen. Het gaat er ons om, te vragen naar de reden, waarom 
in een tijd en in een land, waarin "iedereen" de Bijbel in zijn be
zit kon en kan krijgen, er misschien geen boek is, dat zo weinig 
meer werkelijk zelf gelezen en verstaan wordt! Want dat is inmers 
een publiek geheim! 

De Bijbel gaat steeds meer behoren tot de "klassieken": men citeert 
er uit om zijn eigen gedachten wat kleur, reliëf en wijding te geven, 
maar men léést hem zelf niet meer! 
Wij moeten er eens over gaan nadenken, hoe dat toch zo zou zijn geko
men, en of het wellicht niet zijn oorzaak zou kunnen vinden in een 
bepaald soort verveling, die overal daar heerst, waar iets zijn karak
ter en glans, zijn geheim en ontoegankelijkheid ging verliezen! 
Waarom spreekt de Bijbel de mensen niet meer toe? Omdat het geheim 
van de Bijbel vervaalde tot een allemansmening, die "iedereen" wel 
meende te "kennen" en als zodanig steeds meer aan kracht en gezag, 
ja zelfs aan belangwekkendheid, heeft ingeboet! Hoe lang is het ge-



leden, dat men u op alle straathoeken en op elk trambalcon verzeker
de, dat die\"tweeduizend jaar Christendom" nog geen zier geholpen had
den, zodat het toch eindelijk eens tijd werd voor een "christendom 
van de daad". Dat was (was?) in een tijd, waarin elke krant in ons 
lieve vaderland tegen Kerstmis een Kerstnummer en een Kerstoverdenking 
gaf, waarin niet zozeer de ongehoorde Kerstboodschap zelve als wel, 
naar aanleiding van het alom "bekende" Kerstfeest, de reeds meermalen 
gehoorde eigen wereldbeschouwing werd overdacht! Kennelijk was men 
(blijkens de stemming van "we weten drommels goed wat Christen-zijn 
- elk op zijn wijze - betekent, maar we moeten het alleen wat beter 
in practijk brengen") zich inzake het Christendom gaan vervelen! 
Het was juist niet waar, dat we het drommels goed wisten. Het was zo 
weinig waar, dat zelfs en juist degenen, die het orthodoxe Christen
dom in pacht dachten te hebben, maar al te vaak de indruk van eenzelf
de verveling maakten. Was het vreemd, dat, waar de Bijbel en daardoor 
het Christendom zijn vréémdheid en zijn kracht tot bevreemding ging 
verliezen, over heel dit christelijk-verveelde Europa een authentiek 
heldendom of althans een poging daartoe kon opkomen en juist een < 
diepzinnig volk als het Duitse met lijf en ziel kon veroveren? 
Men voere mij niet tegen, dat dit probleem met de Duitse nederlaag 
weer van het agendum kan worden afgevoerd. 
Voor wie niet ziende blind meer is, vertonen zich zoveel symptomen 
van heidense infectie, ja van door die infectie aan de dag getreden 
vatbaarheid en aanleg, dat men zich over die "bekendheid" van "twee
duizendjaar Christendom" geen zorgen meer behoeft te maken: blijkbaar 
is het eigen karakter van Bijbel en Christendom nog zó splinternieuw, 
dat zelfs wat men nog al eens noemt "positieve" Christenen nog dage
lijks bij vele gelegenheden demonstreren, in woord en daad, hoe vréémd 
de Bijbel ook hun nog is en hoezeer ze (op een "rechtse" wijze) leven 
en denken als "iedereen"! Dat het overige "volksdeel", dat zich in 
het algemeen nog veel te flauwe critiek op het Christelijke deel ver
oorlooft, er geen haar beter aan toe is, kan juist zolang niet ont
kend worden als men buiten de kerk en het "officiële" Christendom 
voortgaat met de eis van een "eindelijk in toepassing" te brengen 
tweeduizendjarig (dus stokoud en overbekend!) Christendom. Waarom be
nemen wij onszelf en het "officiële" Christendom dusdoende voortdu
rend het gezicht op die heel andere mogelijkheid en kans: de mogelijk
heid en kans ener nieuwe, heilzame bevreemding? De mogelijkheid en 
kans, dat de Bijbel en daardoor het Christendom ons oneindig vreemder 



en verrassender en eigensoortiger zouden kunnen blijken dan wij allen 
gedacht en in practijk gebracht hadden! 

TWEEERLEI VERTALING: DIE VAN LUTHER EN DE STATENVERTALING 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 5. 

Niet alleen die "Protestanten", die vooral om taalkundige of dan toch 
zielkundige redenen een "nieuwe bijbelvertaling" wensen (men vindt 
hen bij "orthodoxen" en "vrijzinnigen"!) bevinden zich op verre af
stand van wat Luther bewóóg tot nieuw vertalen. Met name de doorsnee 
Rooms-Katholieke schrijvers over deze zaak openbaren hier een (overi
gens begrijpelijk) grondig onbegrip. Zij kunnen zich niet voorstellen 
dat op een ogenblik van het rechte verstaan der Schrift zó veel af
hangt, dat heel de Kerk er in betrokken moet worden en daardoor een 
schijnbaar "vrij onderzoek" met al zijn risico's onontkoombaar is ge
worden of tenminste: op een beslissend tijdstip der Kerkgeschiedenis 
kan worden. Zij blijven dan ook zozeer in het te dezer zake vrij on
belangrijke schema van "vrijheid" of "gebondenheid" (evenals veel 
Protestanten!) denken, dat ze daarmee reeds verraden, nooit werke
lijk op een beslissend ogenblik onder een overmachtig dwingend 
Schriftgezag-in-actu gestaan te hebben. "Schriftgezag" en "beroep 
op de Schrift" is bij hen nooit of te nimmer in deze zin een kwestie 
van leven of dood, van waarheid of leugen voor de Kerk. Ongetwijfeld 
spreken zij voortdurend in zulke termen. Maar men kan zich nimmer 
onttrekken aan de gedachte, dat het toch wel erg onaangevochten en 
goedmoedig geschiedt. Dat "de Kerk" zelve op een ogenblik of in een 
tijdsgewricht, met al haar goede bedoelingen, langs of om het leven
de Woord Gods héén zou kunnen spreken, ja, als valse Kerk zou kunnen 
spreken, is een beklemmende gedachte, die bij hen bij voorbaat uit
gesloten is. Voor hen voltrekt zich de geschiedenis der Kerk immers 
niet, zoals Calvijn het zag: "door vele doden en opstandingen heen", 
maar, althans in haar binnenste wezen, als een voortgaand regelmatig 
proces.' Een "proces", dat dus niet gedacht wordt naar analogie van 
een "proces" in de rechtzaal, maar van een "proces" in de natuur.' 
Zo is dan ook, gelijk v.d. Born in zijn inleiding tot een overigens 
lezenswaardig boekje van Huysman over "Het geheim van het Oude Boek" 
geruststellend voor zichzelf en zijn lezers opmerkt, het "bijbels 
analphabetisme" der Katholieke Nederlanders (dat hij "botweg zo 



noemt"!) "geen wezenlijke lacune in het Katholieke geloofsleven", 
maar "hoogstens een verzwakking van het geloofspotentieel". 
Onder zulke omstandigheden en binnen zulk een kalme "securitas" 
wordt het begrijpelijk, hoe de gangbare Roomse polemiek en apologe
tiek nog steeds tegenover vele, immers in wezen vaak even geruste, 
Protestanten sterk meent te staan. Men wijst hen op heel de (inder
daad vreselijke en benauwende) chaos, die ter zake van het "vrije 
onderzoek" van de Bijbel ontstaan is, alsof welke uitwendig te con
stateren verwarring ook een reëel argument zou kunnen zijn tegen het 
zich voltrekken van het Schriftgezag. Men zou toch zeggen, dat wij 
in deze laatste vijf jaar door de "nieuwe orde" geleerd kunnen heb
ben hoezeer juist "éénheid" en "éénstemmigheid" in strijd kunnen 
zijn met een waarachtig gezag der waarheid!! 
Daartussen door laat men zich ook b.v. niet de gelegenheid ontgaan, 
te wijzen op het feit, dat er toch maar weer heel grote verschillen 
zijn tussen de vertaling van Luther en de z.g. Statenvertaling. En 
inderdaad is het een voor ieder te constateren feit, dat de Staten
vertalers veel bezwaren hebben gehad tegen de vertaling van Luther 
en zich daarover in de Synode ongunstig hebben uitgelaten! Dat zij 
daarom ook de z.g. Deux-Aes-Bijbel (een Nederlandse vertaling van 
hoofdzakelijk de Duitse Lutherbijbel) slechts om taal-psychologische 
redenen hier en daar hebben gevolgd, door overigens een in alle op
zichten nieuwe, wéér beter en zorgvuldiger uit de grondteksten ver
taalde Bijbel aan de Kerk in Nederland wilden geven. Hoe is het mo
gelijk, zeggen onze Roomse gesprekspartners. Er was toch al een Pro
testantse vertaling! Ze vergeten twee dingen. Allereerst, dat het niet 
tegen maar juist vóór het ernst maken met het Schriftgezag bij onze 
Gereformeerde vaderen getuigt, dat zij zo handelden. Zij hadden, 
dóór Luther's werkzaamheid met de Schrift in aanraking gebracht, zo 
diepe eerbied voor de sprake der nieuw opengegane Schrift gekregen, 
dat zij vonden, dat Luther... er nog lang niet voldoende recht aan 
had laten wedervaren! Het was een wedijver der liefde. Dientengevolge 
hebben zij ons een zozeer "Hebraiserende" vertaling geschonken, dat 
die vergelijkenderwijze véél meer van de oorspronkelijke klank der 
Bijbeltaal doet horen dan de "vrijere", als men wil: meer "subjectie
ve" vertaling van Luther, die de "Hebreeuwse", de "Israëlitische" 
zegs- en denkwijze slechts dSar letterlijk overneemt, waar hij de 
centrale geloofswaarheid, die hem had gegrepen, in al hoogheid zo 
het duidelijkst zag belichaamd blijven. 



Vervolgens vergeet men, dat de Statenvertaling veel later geboren is 
en wel vanwege een strijd binnen de Gereformeerde Kerk zelve om die 
zelfde waarheid der Schrift. (Synode van Dordrecht!) Wat wij ook in
zake de uitbanning van het Remonstrantisme verder mogen peinzen 
(b.v. over een noodzakelijke, door de Dordtse Synode trouwens zelf 
bedoelde, hernieuwde bezinning inzake de leer der verkiezing) - zo
veel is zeker, dat het in Dordrecht ging om de vraag of het Röómse 
scheeftrekken der Schrift nu toch nog weer, in "Gereformeerde" ge
dachten gevormd, macht over de prediking zou gaan oefenen! De Staten
vertaling is niet te denken zonder die Gereformeerde theologie, met 
haar verdiepte en haar voortgaande worsteling om de waarheid der 
Bijbelse boodschap. Hoezeer intussen deze strijd onzer vaderen juist 
ging om het getuigenis der Schrift en niet om de Gereformeerde theo
logie, komt duidelijk uit in die merkwaardige bepaling, dat de ver
talers in hun vergaderingen geen dogmatische doch slechts exegetische 
discussies zouden mogen voeren! Onze conclusie uit dit alles kan niet 
anders zijn dan een gebed tot God, of Hij ons in onze tijd opnieuw 
zó grote hartstocht en daarom zó diepe nauwlettendheid jegens de 
grondwoorden der Schrift mocht schenken als aan deze onze Lutherse 
en Gereformeerde vaderen. Wij hebben ons immers slechts Luther, ver
momd als onderduiker op de Wartburg, en onze Statenvertalers, voort
gaande temidden van de pestepidemie te Leiden, voor ogen te halen, 
om te weten hoe groot en ontzaglijk voor hen de noodzakelijkheid en 
het gezag der Schrift was. Ginds die onverbiddelijke drift en hier 
deze onverbiddelijke zakelijkheid! Zouden wij (en'nü vergeten wij 
een ogenblik onze Roomse polemisten) het in zulke lijfsgevaren tegen
woordig ook hebben ondernomen en volgehouden... de Bijbel gans nieuw 
te vertalen? Omdat... heel de Kerk en heel het volk vóór alles dit 
werk nodig hadden? 

DE "CHRISTUS DER SCHRIFTEN" 
In de Oude Kerk was het Oude Testament de eigenlijke Schrift. 
uit: In De Waagschaal 1945, nr 8. 

Wij hebben nu al enige malen gesproken over de onjuiste neiging om 
van de Bijbel een particulier "leesboek" met "treffende woorden en 
gedeelten" te maken en er op gewezen, dat de Bijbel de H.Schrift der 
Kerk is, die in haar eigen structuur en karakter gelaten en geëerbie-



digd wil worden. Hoe erg en onheilspellend die verkeerde neiging 
echter in feite is, komt in de practijk nog veel te weinig aan het 
licht. 
Een van de allerergste dingen is b.v. wel de onbestemde mening, dat 
het "Nieuwe Testament" zoveel "bevattelijker" is en zoveel "dichter 
bij ons staat" en ook zoveel "hoger" zou zijn dan het "Oude Testament" 
Dientengevolge plegen vele mensen bij hun "persoonlijke" Schrift
lezing een voorkeur te hebben voor de Evangelieën plus enkele "be
grijpelijke" stukken uit de apostolische brieven. Daarbij moet 
echter dadelijk aangetekend worden, dat gedurende de bezettingstijd 
b.v. de psalmen en sommige uitingen der profeten e.d. ook weer veel 
meer zijn gaan "spreken" tot de mensen van onze tijd en er in zoverre 
een soort (tijdelijk?) "eerherstel" van het Oude Testament is ge
komen. Wellicht komen we dus nog wel zo ver, dat de twijfelachtige 
gewoonte om vooral aparte "Nieuwe Testamentjes" te gaan verspreiden 
(en mee te geven aan gedeporteerde arbeiders b.v.!) een einde neemt! 
Het moet ons weer duidelijker dan ooit voor de geest komen te staan, 
dat het "Nieuwe Testament" zonder het "Oude Testament" öf in het ge
heel niet, öf alleen maar voorlopig en dan waarschijnlijk alleen maar 
verkeerd zal worden verstaan. Het Nieuwe Testament hangt immers vol
komen in de lucht en mist zijn eigenlijke betrekking, wanneer het 
"op zich zélf", los van het Oude Testament, wordt gelezen! Het is 
als een sleutel zonder slot waarvoor die sleutel is bestemd, als een 
lamp zonder kamer waar ze in hangt en schijnt. 
Laten wij ons toch te binnen brengen, wat de centrale inhoud der 
N.T.-verkondiging is. Die is niet gelegen in wat het hedendaagse 
"christendom" zo gaarne er in zoekt en vindt: "de naastenliefde", 
het "Vaderschap" Gods over alle mensen enz. Voor zover deze en der
gelijke uitspraken bijbels zijn, komen ze ook reeds in het Oude Tes
tament voor. "Heb God lief met al wat in u is, en uw naaste als u 
zelf" is b.v. een uitspraak, die letterlijk uit het Oude Testament 
is aangehaald! Neen, de centrale inhoud van de N.T.-verkondiging is: 
Jezus Christus. Dat is het eigenlijke nieuwe van het "Nieuwe Testa
ment" dat Jezus: de Christus is en dat de Christus: Jezus is. Niets 
anders? Neen, eigenlijk niets anders! Maar dat is dan ook zoveel, 
dat dientengevolge alles, d.w.z. alles waarvan het O.T. getuigt, 
anders, nieuw, geworden is en met gans andere, gans nieuwe kracht 
gaat spreken, ja nu pas recht gaat spreken! 

Deze laatste beweringen zullen ons echter zo lang vreemd en weinig-



zeggend blijven (hoewel het uitspraken van Paulus zijn, dus "nieuw
testamentisch": "ziet, het is alles nieuw geworden") zolang wij ons 
niet realiseren wat de uitdrukking "Christus" betekent. Men mag dat 
woord, die titel, geen inhoud naar believen geven.' Het is integen
deel een uitdrukking, die wij (al weten wij theoretisch ook wat hij 
betekent) in de practijk geheel opnieuw moeten leren horen en ver
staan. Het is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord "Messias". 
"De Christus" is de van God zelf gezalfde, verkoren priesterkoning 
van Israël, of zoals boven zijn kruis geschreven stond: "de Koning 
der Joden". Het Nieuwe Testament verkondigt, dat die Messias is ver
schenen. Wel incognito, wel in knechtsgestalte,1 mSar: de Messias, de 
Koning der Joden, in het heden getreden en geopenbSard in al zijn 
verborgenheid. 
En daarom wordt het Evangelie ingeleid met Israëlietische geslachts
registers en wordt Jezus' geboorte aangekondigd als een "blijdschap, 
die al den volke (enkelvoud.1), d.w.z. geheel Israël, wezen zal". 
Daarom geschiedt de apostolische verkondiging ook altijd allereerst 
aan Israël, en slechts zó "ook aan de heidenen". Paulus zegt, dat 
het Evangelie, d.w.z. het Goede Nieuws aangaande den Messias Jezus en 
Zijn verschijning, een kracht Gods is "eerst den Jood en ook den 
Griek". Men lette op deze rang- en volgorde v/ooral in deze tijd' 
Daarom wordt in het hele Nieuwe Testament op honderden en honderden 
plaatsen het Oude Testament geciteerd of verondersteld. Ja, wij moe
ten verder gaan en ons verstouten tot de bewering, dat daarom in de 
Oude Kerk het "Oude Testament" de eigenlijke Schrift, en veeleer het 
"Nieuwe Testament" het "er bij gekomene" was! Natuurlijk: het licht 
was er bijgekomen, gelijk bij ons na de verduistering het licht aange
stoken werd en Slles in een nieuw licht plaatste.' Dus slechts: er bij 
gekomen! Alles stónd er al en was er al, ook al was het vaag en duister. 
Wij zullen er goed aan doen (teneinde van allerlei heidense uitleg
gingen en gedachtengangen inzake (het N.T. verlost te worden) op de
zelfde wijze weer met het Oude Testament te leren omgaan! Wie niet 
gedrenkt is met de beloften en verwachtingen van het Oude Testament, 
kan alleen maar op een heidense, verkeerde wijze Jezus Christus te 
voet vallen en Hem prijzen. Want in Hem zijn niet alle mogelijke men
selijke denkbeelden en wensen die er zijn, maar volgens Paulus: "alle 
beloften Gods die er zijn" (en dat zijn de beloften in het Oude Testa
ment) ja en amen. D3t is de eenig legitieme inhoud en betekenis van de 
veel gebruikte formule: "De Christus der Schriften". 



OPNIEUW IN GESPREK MET PAULUS 

vier artikelen gepubliceerd in Hervormd Nederland, 31 januari, 7-14-21 

februari 1976. 

1. Paulus is altijd Farizeeër gebleven. 

Het is al bijna dertig jaar geleden, dat wijlen ds. Frits Kuiper (in 

een bijdrage aan het Israël nummer van "Wending" juli-augustus 1949, 

getiteld "Paulus tussen joden en niet-joden") deze gedenkwaardige 

woorden schreef: "Wanneer het werkelijk tot een geestelijke ont

moeting tussen joden en niet-joden zou komen (wij zijn nog nauwelijks 

met het opruimen van belemmeringen daarvoor begonnen) dan zou, naar 

ik meen, een samen aandachtig luisteren naar het woord van de jood 

Paulus daarvoor het uitgangspunt moeten zijn. 

Niet een zogenaamde "revisie" van het proces tegen Jezus door het 

joodse volk van thans is hiervoor van belang, maar wel een positie 

kiezen ten aanzien van het getuigenis, dat de gekruisigde Jezus door 

de God van Israël gehandhaafd zou zijn en dat God door Hem aan de 

wereld (de wereld van Joden en niet-joden) heil wil brengen. 

Dit getuigenis, waarvan Paulus terecht verzekert dat het gemeenschap

pelijk door hem èn door Petrus èn door Jacobus zou zijn verkondigd, 

is nochtans in zijn door Paulus naar voren gebrachte toespitsing op 

de niet-joodse wereld voor het hier bedoelde "gesprek" van centrale 

betekenis. Niet alleen voor het verleden geldt dit, maar ook voor de 

verhoudingen van deze eeuw." 

Men kan helaas niet zeggen, dat joden en niet-joden inzake dat samen 

luisteren naar het getuigenis van de jood Paulus al veel verder zijn 

gekomen. Afgezien van de eeuwenoude belemmeringen, die daarvoor nog 

steeds aan joodse zijde bestaan, moet men zeggen dat in ieder geval 

aan "onze" kant het jood-zijn van Paulus in de doorsnee-uiitlegging en 

-prediking nog steeds veel te weinig ernstig wordt genomen. 

Natuurlijk was hij tevoren wel jood, maar daarna werd hij "bekeerd" 

en was hij geen jood meer, maar een christen die "zending" dreef zo

wel onder joden als onder heidenen. Zo ongeveer is de gangbare voor

stelling en de interpretatie van Paulus' brieven is daarmee in over

eenstemming. 

Gelukkig begint er hier en daar een begin van kentering te komen. 

Daarom willen wij in een viertal artikelen aan zo'n kentering tracht 



ten mee te werken door een aantal belemmeringen weg te nemen voor het 
ontdekken van Paulus' blijvende toebehoren-tot-Israël. 
In dit artikel gaat het over "Paulus en Israël", in het volgende 
over "Paulus en de Messias", daarna over "Paulus en de volkeren" en 
ten slotte over "Paulus en de slavenwereld". 
In alle vier artikelen is het jood-zijn van Paulus het blijvende 
uitgangspunt. Dat uitgangspunt is minstens zo nodig als bij voor
beeld voor het rechte verstaan van de reformatorische prediking 
als uitgangspunt nodig is, dat Luther en Calvijn géén "nieuwe gods
dienst" en evenmin een "nieuwe kerk" wilden stichten. 
Zo wilde noch Paulus noch een der andere apostelen een "nieuwe gods
dienst" stichten of prediken, maar louter en alleen getuigen tot jo
den en niet-joden van de God van Israël en zijn Messias. Wij zullen 
nog zien, waarom dit tot grote spanningen leidde, en wel met name 
tussen Paulus en zijn volk Israël. 
Intussen moeten wij wel weten, dat er van een scheuring tussen de 
synagogale en de messiaanse gemeente(n) tijdens zijn leven nog vol
strekt geen sprake was. In het slot van het boek Handelingen (welk 
boek ongeveer 80 na Chr. is geschreven) spreken de leiders van de 
joodse gemeenschap in Rome over Paulus' prediking als een "hairesis" 
(een stroming in het jodendom) die overal tegenspraak ondervindt. 
Dat zegt men niet als er een schisma is. 

Nu kan men dat, zoals men heeft gedaan, tot een historisch-onhoud-
bare voorstelling van zaken van Lukas verklaren met een beroep op 
het feit, dat "toen de brief aan de Romeinen immers al was geschre
ven en in Rome aangekomen". Maar dat zegt niets; die brief werd niet 
gericht tot een nieuwe, geschismatiseerde gemeenschap, maar tot jo
den en niet-joden in de joodse gemeenschap van Rome. 
Evenmin is de bewering "dat Lukas er behoefte aan had zijn held 
Paulus als een Farizeese jood voor te stellen maar uit Paulus' brie
ven heel wat anders blijkt" houdbaar. Integendeel blijkt uit de wij
ze van denken en argumenteren in de brieven van Paulus duidelijk, 
dat hij opgevoed en geschoold was in de farizeese manier van Schrift
uitlegging, in tegenstelling tot de wijze waarop bij voorbeeld de 
Sadduceeën zich op de Schrift pleegden te beroepenu.Een der opval
lendste voorbeelden daarvan is de wijze waarop Paulus in I Cor. 15 
discussieert met mensen die "zeggen dat er geen opstanding van doden 
is". Dat juist was namelijk een strijdpunt tussen Farizeeërs en Sad-



duceeërs. Die laatsten zeiden, dat die (door Farizeeërs verkondigde) 
opstandingsverwachting geen grond had in Tora of Profeten. \ 
Wanneer Paulus dus in Handelingen 23:6 (zoveel jaren na zijn "be
kering") zegt: "Ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeërs, dan 
is dat noch door hem noch door Lukas bedoeld als diplomatieke handig
heid, maar als weergave van de traditie waarin hij nog steeds was 
gebleven. Men moet trouwens ook niet menen, dat Paulus eerst als op
groeiend kind en jonge man aan hellenistische invloeden is blootge
steld geweest, vervolgens wel in de school van Gamaliël is terecht 
gekomen, maar toch duidelijk hellenistisch-joods is blijven denken. 
Wat in Handelingen 22:3 als begin van zijn verdedigingstoespraak in 
Jeruzalem wordt vermeld, zegt precies het tegendeel. Er staat (dat 
heeft jaren geleden bij voorbeeld prof. Van Unnik al eens uitvoerig 
aangetoond), dat Paulus wel in Tarsus in Cilicië geboren werd, maar 
dat hij zowel grootgebracht als opgeleid werd in Jeruzalem. 
Dat betekent, dat hij pas veel later, in de hellenistische wereld 
rondreizend, die hellenistische denk- en leeftrant van nabij leerde 
kennen. Ook dat heeft men natuurlijk op het konto van Lukas' fanta
sie geschoven, maar dat is een al te gemakkelijke uitweg. 
Paulus is.nooit Farizeeër-af geworden en was al vroeg een orthodox-
joodse jeruzalemse jongen. Het enige waarover hijzelf (in datzelfde 
Hand. 22:3) spreekt als over iets waarvan hij bekeerd is, lijkt zijn 
"zeloot-zijn" te wezen. En dat is dus het punt waarover wij het in 
het volgende artikel zullen moeten hebben. 

2. Geen christendom zonder Paulus? 
Wijlen professor Klausner te Jeruzalem die zowel over de jood Jezus 
als over de jood Paulus uitvoerig geschreven heeft, heeft gezegd: 
"Zonder Jezus geen Paulus, maar zonder Paulus geen Christus en Chris
tendom". Er schuilt in deze extreme stelling in zoverre een waar
heidselement dat Jezus tijdens zijn aardse leven de titel "Christus" 
heeft afgewezen, maar Paulus juist voortdurend en bij voorkeur die 
titel gebruikte, en dat niet altijd uiterlijk, maar stellig wel 
altijd innerlijk met de naam Jezus verbonden. 
Het is wel zo dat die titel Christus niet op Paulus maar op de eer
ste Jeruzalemse Jezus-gemeente teruggaat. Toch heeft vooral Paulus 
die titel en de daaraan verbonden hoop en verwachting overal in de 
joodse gemeenschappen in het Romeinse rijk uitgedragen. 
Zo kwam hij omstreeks het jaar 51 van onze jaartelling naar "onze" 



westerse streken: Macedonië en Griekenland; een tien jaar later, 
ongeveer tussen 60 en 62, kwam hij gedwongen naar Rome en zijn marte
laarsdood aldaar viel tussen 64 en 67. In het jaar 66 brak de al
lang dreigende oorlog tussen de Joden en de Romeinen uit, die pas 
vier jaar later eindigde met de val van Jeruzalem. 
Alleen al het noemen van deze paar jaartallen maakt duidelijk hoe 
hij leefde en werkte in een gistende en met name politiek en econo
misch bewogen en geladen tijd. Men kan onmogelijk de uitlegging van 
zijn brieven van die tijdsomstandigheden losmaken, om ze zgn. alleen 
"geestelijk" op te vatten. De dichters van het Romeinse keizerlijke 
hof hadden enige decenniën eerder al wel het voorgoed begonnen be
gin van een vrederijk-voor-alle-volken bezongen, maar onder die onder
worpen volken en met name onder de joden leefden heel andere ge
voelens. 
Zij hadden het gevoel dat er een definitieve overheersing door de 
"westerse" cultuur en het "westerse" imperialisme gaande was. Eerst 
was al het Perzische rijk door de opmars van de Grieken onder Alexan-
der de Grote verpletterd, en toen begon in de tweede eeuw voor onze 
jaartelling een nog veel robuuster en meedogenlozer westerse macht 
het Oosten binnen te dringen: de Romeinen. Binnen een eeuw werd zo 
het Oosten, na eerst gehelleniseerd te zijn, nu geromaniseerd: de 
gehele oude wereldorde verbrokkelde en stortte ineen. 
In dit verband van (aardse) gebeurtenissen moet men het ontstaan van 
allerlei verzetsbewegingen in het jodendom plaatsen: "messiaanse" 
stromingen die vaak in felle bewoordingen, en soms zelfs met geweld 
op leven en dood, met elkaar streden over de verwachting-van-lsraël 
voor eigen volk en de volkeren. Eén van die bewegingen in het toenma
lige jodendom was de messiaanse beweging rondom Jezus van Nazareth, 
die leidde tot diens uitlevering door de priesterpartij der Saddu
ceeën aan de Romeinen met hün doodstraf. 
Een andere was de beweging der "Zeloten" ("ijveraars"). Die waren van 
de "Farizeeën" afgesplitst, omdat zij geen macht op aarde wilden er
kennen, dan de God van Israël alleen en daarom verzet tegen en oor
log met de Romeinen eisten. De verlossing-door-de-messias was nog 
steeds daarom uitgebleven, naar hun overtuiging, omdat de joden het 
vreemde juk der heidenen niet hadden afgeworpen. Zo vormden zij een 
vrijkorps dat overal in Palestina en in de diaspora aanhangers had, 
die het joodse volk tot oproer tegen de gehate Romeinen aanspoorden. 
Uit allerlei duidelijke of verholen notities in de evangeliën en in 



de .brieven valt op te maken, dat er juist tussen deze twee (even 

radicale) messiaanse bewegingen zowel verwantschap als tegenstelling 

bestond. Men leze wat er blijkens I Cor. 12:3 aan felle botsingen 

konden ontstaan inzake de messias-verwachting en de betekenis van 

Jezus van Nazareth voor die verwachting. Men heeft zich over die pas

sage vaak het hoofd gebroken: hoe was het mogelijk, dat er in de 

"christelijke gemeente" van Corinthe christenen waren, die Jezus 

wilden uitbannen uit de gemeenschap (want dat betekent die uitroep 

"anathema Jèsoes"). Maar deze tekst blijft alleen maar even duister, 

zolang men ervan blijft uitgaan, dat daar in Corinthe naast of zelfs 

tegenover de Synagoge al een "kerk" bestond, aan welke "kerk" door 

Raulus een brief over "kerkelijke" problemen werd geschreven. 

Daarentegen zien we als we daar niet van uitgaan in deze tekst duide

lijk, dat de strijd over Jezus' messianiteit nog gaande was en voor

al belangstellende niet-joden, de "proselieten" en de "godvrezenden", 

in grote verwarring bracht. In die verwarring hakt Paulus geen knopen 

door maar tracht hij met een zeer zorgvuldige en zelfs behoedzame 

formulering hun de weg tot onderscheiding der geesten te wijzen. 

Hij was immers zelf ook zo een "anathema-roeper" in woord en daad ge

weest; "Ik was een zeloot voor God, zoals gij allen op het ogenblik 

zijt", zegt hij in Handelingen 22:3. Hij was daarvan teruggekomen, 

beter gezegd: teruggeroepen. Geroepen was hij al door Israëls God 

van voor zijn geboorte, maar teruggeroepen was hij op de weg naar 

Damascus. En dat heeft hij sindsdien nooit meer vergeten: zijn eerst 

zeloot-zijn tegen de Jezus-gemeente van Jeruzalem èn zijn "tesjoewa", 

toen hij op weg was naar een nieuw zelotisme, nu tegen de Jezus-ge

meente in Damascus. Beide: dat eerst zeloot-zijn en daarna "slaaf-

van-Jezus-Messias" zijn hebben kennelijk heel zijn spreken en hande

len bepaald. 

3. Paulus en de volkeren. 

Het kleine maar uiterst inhoudsrijke boekje, dat wijlen professor 

Buber onder de titel "Zwei Glaubensweisen" over Jezus en Paulus heeft 

gepubliceerd, handelt in werkelijkheid over de wijze van geloven in 

het jodendom en het christendom. Het weerspiegelt dan ook in zijn wel 

eerbiedige maar toch nadrukkelijke afwijzing van Paulus de gangbare 

christelijke uitlegging der paulinische brieven (inclusief die aan 

de Hebreeën). Buber heeft die blijkbaar vooral in zijn Duitse jaren 

overal ontmoet en die helaas niet als onjuist maar alleen als onjoods 



ondervonden. Daardoor is er van een onafhankelijke en zelfstandige 
analyse van wat Paulus of ook de schrijver van de Hebreeënbrief juist 
als jood heeft bedoeld en geschreven, in zijn boekje nauwelijks 
sprake. 

Het was dan ook meer dan alleen maar een tragisch misverstand, dat 
het Buber tijdens zijn leven ontging, hoe juist Paulus in zijn tijd 
al voor een soortgelijk dilemma stond als hijzelf in deze eeuw: de 
verzoening van twee vijandige, ja vrijwel geheel tegengestelde 
geestelijk-politieke werelden. Wie zich namelijk met meer dan een 
zgn. "louter theologische" vraagstelling verdiept in diens brieven, 
ontdekt, dat voor Paulus juist de verzoening van die twee werelden 
centraal stond en dat niet als vrucht maar als vruchtbeginsel, niet 
als uitvloeisel maar als uitgangspunt, niet als het resultaat maar 
als de kern en het hart van de verzoening-met-God "door het kruis 
waaraan hij de vijandschap heeft teniet gedaan". 
Zo staat het vooral duidelijk te lezen in het tweede hoofdstuk van 
de brief aan de Efeziërs. Die is - hoe kan het ook anders - natuur
lijk weer door allerlei uitleggers op allerlei (m.i. geheel ontoe
reikende) gronden aan Paulus ontzegd, maar zo is het ook overal in 
zijn andere brieven oals de voor hem bij uitstek brandende kwestie 
te onderkennen. Niet alleen gaat hij in al die brieven op een of 
ander aspekt van die kwestie in, maar hij heeft zelfs een gehele 
brief geschreven om die twee werelden van joden en van Grieken elkaar 
te doen "aanvaarden zoals de Messias ons aanvaard heeft tot eer van 
God" (Rom. 15:7). 

Paulus was stellig al van jongsaf een messias-verwachter, fel in zijn 
overtuiging en behorend tot een generatie die de grote joodse oorlog 
tussen deze twee werelden bewust of onbewust voorbereidde en tege
moet leefde. Als men het woord "Messias" vervangt door het bij ons in 
zwang geraakte "Christus" moet men zelfs zeggen dat Paulus van jongs
af een vurig Christus-gelovige was, maar daarom juist anti-Jezus; 
Er was aan Jezus, en aan diens volgelingen, iets dat de Christus
gelovige Paulus geweldig heeft geprikkeld, en vooral diens kruisiging 
door de Romeinen. Die Jezus was juist niet de Christus die het door 
de Grieks-Romeinse wereld verdrukte en verachte Israël nodig had; hij 
was een ziekte van de Messias-verwachting, een verwording die men 
moest uitsnijden uit het volksleven. 



Tegen deze "prikkel" heeft hij langdurig "de verzenen geslagen" 

(Hand. 26:14), en het daar stellig zwaar genoeg mee gehad. Het 

heeft geduurd tot, zoals hij het zelf heeft uitgedrukt in een van 

zijn heftigste brieven (Gal. 1:15,16) "het Hem, die mij van de schoot 

mijner moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, be

haagd had Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die onder de vol

keren zou verkondigen". Toen is hij een even heftige en gepassioneer

de verkondiger geworden van wat hij eerst met overtuiging had ver

vloekt en vervolgd. Van die tijd af is Jezus' messianiteit voor hem 

een messianiteit waarin die vervloekte kruisdood juist centraal 

staat. Heel zijn zeloot-zijn stortte politiek ineen en werd opnieuw 

politiek geboren vanaf het ogenblik dat van deze gekruisigde Jezus de 

Messiaanse lichtglans hem op de weg naar Damascus openbaar werd, ver

blindender dan het zonnelicht. 

Dat gebeuren op de weg naar Damascus werd sindsdien geen onderwerp van 

zijn prediking, maar het stond wel daarachter; Paulus', onderwerp werd 

die door de Romeinen gekruisigde Jezus, zoals die door de God van Is

raël gehandhaafd was om door Hem aan de wereld van de joden èn van de 

niet-joden de Messiaanse bevrijding aan te kondigen. Wat er gebeurde 

was Paulus' "Pasen", zijn particuliere beleven, zijn roeping en voor

al zijn teruggeroepen-zijn naar de weg-van-de-Messias, de laatste 

paasverschijning van alle. Juist daarom spreekt Paulus als jood nooit 

over Jezus als over een mythische heros of half-god, maar over de 

"Jezus-Messias" of de "Messias-Jezus" of, nog duidelijker, over het 

"onderricht-in-de-Messias zoals dat waarheid is in Jezus" (Ef. 4:21). 

Hij werd geen aanbidder of vergoder van een aardse mens Jezus of iets 

van dien aard. Het blééf hem gaan om: de Christus, de Messias, de uit

eindelijke Mens en diens toekomst, zoals die in die aardse mens Jezus 

over de barre werkelijkheid van heel de levantijnse volkerenwereld 

was aangelicht. In en over het stikduistère heden was het licht van de 

Messiaanse toekomst begonnen op te gaan. 

Dat licht-der-toekomst was als zodanig niet uiterlijk zichtbaar of 

met handen te tasten in de wereld van zijn tijd. Men moest er, zoals 

met hem zelf was gebeurd, "verlichte ogen van het hart" (Efez. 1:18) 

voor krijgen om daar wat van te "zien". Maar dan leerde hij hen ook 

datgene zien waar ook hij tevoren blind voor was geweest: dat de ge

hele "ktisis", d.w.z. de gehele volkerenwereld van zijn tijd, in 

barensweeën (d.w.z. in de "weeën van de messias") verkeerde in de 

hoop dat ook die volkerenwereld zelf bevrijd zou worden van de sla-



vernij van de vergeefsheid tot de stralende vrijheid der godskinde
ren (Rom. 8:21-23). 

4. Paulus en de slavenwereld. 
Een der nieuwere Duitse boeken over Paulus, de populair-wetenschap-
pelijke paperback, van Giinther Bornkamm, meet zeer sterk het verschil 
in historische betrouwbaarheid uit tussen enerzijds de brieven van 
Paulus en anderzijds het boek "Handelingen" van Lucas. Dat laatste 
vindt Bornkamm een duidelijk produkt van een tijd waarin de conflic
ten en tegenstellingen uit Paulus' tijd vrijwel geheel waren overwon
nen of vergeten. Alleen dus Paulus' eigen brieven (en dan natuur
lijk alleen de als "echt" onderkende) geven betrouwbare gegevens over 

.zijn prediking en theologie. 
Deze voorstelling van zaken is niet nieuw; ze spookt al zeer lang in 
Duitse geleerde hoofden rond. Men kan zich daar onmogelijk voorstel
len, dat Lucas zijn "held Paulus" terecht zou hebben getekend als 
een farizeeër gebleven Joodse prediker, zonder het in Duitse kringen 
zo beminde "gesetzesfreie Evangelium". 
Dusdoende komt Bornkamm ook te spreken over het bekende hoofdstuk 
Handelingen 17 met de beroemde "Areopagusrede" van Paulus in Athene. 
Hij vindt ook die rede, als zovele van Lucas' composities, weer een 
"met meesterschap gehanteerd uitdrukkingsmiddel van de schrijver" 
die echter inhoudelijk wel een "hervorragend" document van na-apos
tolische prediking en theologie is, maar niet van de historische 
Paulus. Er is in die rede namelijk niets te vinden van de "ergernis 
en de dwaasheid van de gekruisigde Christus" en van "het wonder van 
's mensen-aangenomen-worden door God en het kindschap Gods om Chris
tus' wil". 
Wat in zulke theologische kreten altijd weer opvalt, is een bijna 
volledig gebrek aan besef omtrent de politieke-sociale situatie in 
Paulus' tijd, zowel inzake die kruisiging als dat "wonder van 's men
sen-aangenomen-worden door God". Voor Paulus was noch het eerste noch 
het tweede een zaak van theologische metafysica, maar een religieus-
politieke, ja een sociaal-economische aangelegenheid van de eerste 
orde, die onmiddellijk met het door hem geloofde en verwachte Mes
siaanse rijk te maken had. 
De kruisigingsstraf namelijk was geen sanctie op religieuze maar al
leen op politiek-maatschappelijke overtredingen. Bij de joden werd 
ze als zijnde een heidens-romeinse vorm van doodstraf in het geheel 



niet toegepast, terwijl bovendien bij hen een messiasbelijdenis niet 
als godslastering gold maar hoogstens als een religieus-politieke 
vergissing.Bij de Romeinen daarentegen werd ze vooral toegepast als 
afschrikkingsstraf voor politiek-gevaarlijke elementen als opstan
dige zelotische Joden ("terroristen") en opstandige, weggelopen sla
ven. 
Voor Joods besef was daarom de gehele wereld van het romeinse impe
rium één grote herhaling op mondiale schaal van "het slavenhuis" 
waaruit eenmaal hun volk was uitgeleid. Het was inderdaad één onaf
zienbare slavenhoudersmaatschappij, waarin er, naar men heeft ge
schat, twintig slaven op één vrije burger waren. Alleen die paar 
vrije burgers hadden persoonlijke politieke rechten; de "democratie" 
werd uitsluitend gedragen en uitgeoefend door een bovenlaag van 
vijf procent! Alle handenarbeid - en dat was heel veel; voor antiek 
besef was werken iets minderwaardigs- werd gedaan door slaven. Die 
vormden - want de moderne machines waren nog lang niet uitgevonden -
om zo te zeggen het "machinepark" of de "produktiemiddelen" van de 
oudheid, een situatie die nog vele eeuwen daarna heeft voortgeduurd. 
Dat is een aspekt dat helaas door ons geschiedenisonderwijs vaak ver
waarloosd wordt; wij worden meestal alleen beziggehouden met de ant 
tieke "cultuur" en "literatuur" van die kleine bovenlaag; het zuchten 
van die onafzienbare cultuur-loze sociale benedenlaag in de oudheid 
krijgen we meestal niet te horen. 
Die slavenhoudersmaatschappij werd met harde hand in stand gehouden, 
want anders, zo vond men, zou niet alleen de "cultuur" maar vooral 
de economie in elkaar storten. Zoals gezegd achtte men de doodstraf
door-kruisiging daarvoor een der doelmatigste afschrikmiddelen. Toen 
dan ook de slavenopstand onder leiding van Spartacus (ongeveer 70 
v. Chr.; ze heeft het romeinse rijk meer geschokt dan welke oorlog 
ook) was neergeslagen, hingen er alleen al langs de Via Appia (de 
beroemde hoofdweg naar Rome) zesduizend slaven aan kruisen gespij
kerd dood te gaan. Zo heeft ook Pontius Pilatus veel opstandige Joden 
laten kruisigen; ook Jezus van Nazareth moest op zijn bevel niet al
leen maar tezamen met twee "terroristen" (dat scheldwoord wordt in 
het evangelieverhaal bedoeld) ter dood worden gebracht. 

Wijlen prof. De Zwaan wilde de uitdrukking "lichaam van deze dood" 
in Rom. 7:24 niet individueel maar (naar analogie van "lichaam van 
de Christus") communaal opvatten. Daarmee had hij stellig gelijk: 



Paulus ondervond geheel de Hellenistische samenleving, geheel de 
wereld-der-volkeren onder romeins gezag, als één grote "samenhang 
des doods". 
Daaruit wilde hij bevrijd worden, want hij hoorde en zag, met de 
oren en ogen van het hart, hoe heel de creatuur zuchtte (Rom. 8:22) 
onder de "slavernij der vergeefsheid" en uitzag naar de "aanneming 
tot zonen", de "vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods". 
Dat was zijn Joodse messiasgeloof en messiasverwachting, en niet 
datgene wat "wij christenen" veelal gewoon zijn in zijn brieven te 
lezen aan piëtistische zuchten om "verlossing door het bloed van 
Christus". 

Men vraagt wel eens waarom toch de romeinse overheid de "eerste 
christenen" zo vervolgd heeft. Het antwoord is niet gelegen in "a-
religieuze opvattingen" of een "religieuze intolerantie" der romei
nen maar in de vrees der heersende kringen voor een zo radicale 
doorbreking der grenzen tussen alleen rechthebbende vrije burgers 
en volledig rechteloze slaven als Paulus geloofd en geleefd wilde 
zien worden in de messiaanse gemeenschap, die hij niet voor niets 
"het lichaam" van de Messias noemde. 



Interview 3. 

"ESAU'S WORSTELING MET DE ENGEL 

VAN JAKOB" 
Door de politieke situatie in Duitsland raakte ik als student al 

betrokken bij de joodse zaak. Ik herinner me hoe Nico Stufkens op de 

NCSV-conferenties een toelichting placht te geven op de boekentafel. 

Dan luisterde je twee uur lang ademloos. Die man wist en las zo alle

machtig veel. Daarbij kwamen vooral het nationaal-socialisme en 

Hit"ler ter sprake en ik werd er zeer door geïntrigeerd. Ik kreeg in 

de gaten dat de motor van dat nationaal-socialisme - althans in 

Duitsland - het antisemitisme was. Zo ging ik er over nadenken en 

de eerste catechisatie die ik gaf begon ik met de vraag: Wat is er 

aan de hand in Duitsland en wat is er aan de hand met de joden? In 

Tienhoven, waar ik als hulpprediker ben begonnen, daar wist men dat 

'in de polder' joodse jongens tot pionier voor Israël werden opge

leid. Daarvan waren ook de catechisanten op de hoogte en zo vond ik 

een heel concreet en ongedwongen aanknopingspunt, want ja, ik dacht: 

die bijbel, dat is zo ver weg<< 

Op dezelfde manier deed ik dat in Andijk, waar ik in 1934 predikant 

werd, en later in Noordwijk. In die tijd, aan het eind van de jaren 

'30, hield Miskotte in Haarlem lezingen die hij eerder in Indië had 

gehouden en die min of meer ten grondslag hadden gelegen aan zijn 

dissertatie, 'Het wezen der Joodsche Religie', uit 1932. De eerste 

lezing begon met het raadsel van de jodenhaat. Ik ben daar toen 

twaalf keer naar toe gereisd; die lezingen hebben een onuitwisbare 

indruk op mij gemaakt. De nationaal-socialistische jodenvervolgingen 

en het zionistische verzet daartegen deden mij inzien dat de bijbel 

het Boek van Israël, een joods boek is. Dat hoorde je op de universi

teit op geen enkele manier, noch in Amsterdam aan de VU, noch aan 

de theologische faculteit in Utrecht. 

Heel concreet werd de confrontatie met het joodse vraagstuk toen 

wij in Noordwijk te maken kregen met onderduikkwesties. Wij warenn 

toen vooral betrokken bij het onderbrengen van joodse kinderen. Zelf 

hadden we er twee in huis. Later, in Amsterdam, kreeg ik ook nogal 



bemoeienis met illegalen die morele vragen hadden, van dezelfde aard 
als waarmee ook Hannie Schaft zat. Daarnaast had ik contact met 
joodse onderduikers en had ik, een beetje verholen, een bijbelkring 
waar gemengd gehuwde joden kwamen die zich met behulp daarvan en 
met allerlei papieren van het onderduiken probeerden vrij te houden. 
In die tijd werkte ik veel samen met J.Koopmans. Vele van onze pre
ken kwamen via telefonische discussies tot stand. Soms ging dat 
heel scherp. Er speelde bijvoorbeeld de vraag of je onder die om
standigheden joden moest dopen. Ik zei: nee, niet dopen, maar wel 
verklaren dat ze gedoopt zijn, met een vals doopbriefje en al. Koop
mans vond dat eigenlijk niet geoorloofd, waarop ik zei: Sinds wan
neer is doopinkt heiliger dan de toonbroden? Daarmee verwees ik na
tuurlijk naar het verhaal uit 1 Sam. 21, waar-David de broden uit 
het heiligdom meeneemt om ze op te eten. 
Voor de oorlog waren er twee verenigingen die zich met de jodenzen-
ding bezighielden. In Amsterdam de Nederlandsche vereniging voor 
Israël - aan de naam was dus niet te zien dat het een missionaire 
club was - met in het bestuur onder andere J.H.Grolle. In Rotterdam 
had je de vereniging Elim. Beide hadden ze een christenjood in 
dienst, in Rotterdam was dat S.P.Tabaksblatt, in Amsterdam Hirsch 
Blum, of zoals hij zelf liever zei: Tsewi - Tsewi is hebreeuws voor 
'hert'. In de oorlog heeft Hendrik Kraemer gezegd: Er moet een spe
ciale Raad komen. Maar ongelukkigerwijs hebben ze de besturen van 
beide verenigingen tot Raad samengevoegd, want er waren zo gauw geen 
andere mensen. Verscheidene van hen zaten in Sint Michielsgestel, 
bijvoorbeeld ook Kraemer en Grolle. Volgens de verhalen (van onder 
andere Buskes) heeft Kraemer daar min of meer aan Grolle opgedragen 
zijn verdere leven daaraan te wijden. Dat werd de Hervormde Raad voor 
de verhouding van Kerk en Israël. Die handelwijze had deze achter
grond: Het nazi-uitschot dat tijdens de bezetting de banktegoeden 
inpikte dacht ook de kassen van de beide verenigingen te lichten. 
Toen heeft de Algemene Synodale Commissie, die in de oorlog fungeerde 
als een soort moderamen van de synode, - ik meen op instigatie van 
Koopmans -, de beide verenigingen tot officieel kerkewerk verklaard. 
Dientengevolge bleven ze ongemoeid en na de bevrijding formeel wel 
bestaan - in verband met bepaalde legaten die dat als voorwaarde 
stelden -, maar de financiën vloeiden naar de nieuwe Raad. 
Na de oorlog wilde de Raad een predikant te Amsterdam voor het ge
sprek met Israël. Nu hadden ze hier wel Hirsch Blum als zendeling/ 



leraar, maar die vond men niet genoeg theologisch geschoold. Het was 
natuurlijk op zichzelf al stom om een gedoopte jood met dat gesprek 
te belasten. Die werd uiteraard in joodse kring ten diepste gewan
trouwd; hij leed daar ook zeer onder, heb ik later begrepen. Er werd 
een drietal opgesteld waar ik aanvankelijk niet bij was. De commissie 
voor de bijzondere opdrachten zette mij pas later op die voordracht. 
Dat kwam omdat mensen als Miskotte, Buskes en Frits Kuiper voor mij 
intervenieerden. Zo kwam er een voordracht met drie oud-H.V.-ers, 
van wie ik tenslotte nummer één werd. Toen gebeurde er in de Centrale 
Kerkeraad wat nog nooit was gebeurd met een voordracht van de com
missie voor de bijzondere opdrachten: zij werd afgewezen. Vooral 
door toedoen van M.Groenenberg, die met het merkwaardige argument 
kwam dat ik de nieuw te stichten predikantsplaats alleen maar als op
stapje zou gebruiken om later gewoon wijkpredikant te worden. De 
voorzitter van de Centrale Kerkeraad, ds J.H.H.van Beem, heeft toen 
aan de Raad het advies gegeven er een synodale predikantsplaats van 
te maken. Dat is toen gebeurd, met het onzalige gevolg dat je kerk
rechtelijk gezien op geen enkele Amsterdamse instantie een beroep 
kon doen. Daarbij kwam nog dat er al een coirmissie voor Kerk en Is
raël bestond, met een zekere dr W.Volger als voorzitter, die op geen 
enkele manier met mij wilde samenwerken. Van Beem gaf toen het ad
vies: ga jij maar je eigen gang en richt een nieuwe conmissie op, 
dan bloedt die andere commissie vanzelf wel dood. Zo ontstond de 
beroemde commissie Bekirbënoe. Sommigen vonden dat een gekke naam, 
wij niet en antwoordden als er kritiek werd geleverd: Waarom dan wel 
Eltheto of Maranatha? Die naam Bekirbénoe had De Boer, de toenmalige 
penningmeester van de commissie, ergens bij Miskotte gevonden. Hier
aan voorafgaand ontstond een bijbelsociëteit onder de van Frits 
Kuiper afkomstige naam Tenach en Evangelie. 
Gaandeweg groeiden de Amsterdamse commissie plus bijbelsociëteit en 
de Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël uit elkaar. 
In die Raad gaven Grolle en H.Dekker de toon aan, in Amsterdam was 
ik dat. Grolle kwam uit de jodenzending, werd daarvan bekeerd en 
ging van de weeromstuit met Israël dwepen. Dekker ging helemaal op 
in zijn voorzitterstaak. Dan verweet ik hem wel: Jij kiest geen par
tij. Hij zei vooral te proberen de partijen in evenwicht te houden 
en vergeleek zijn taak met het hanteren van een weegschaal. Ik zei: 
je moet niet denken dat je de schalen in evenwicht houdt, je moet 
uitkijken dat je niet het tongetje van de weegschaal wordt, het 



produkt van het gebrek aan evenwicht. 

In de Raad vormden Grolle, Tabaksblatt, Hirsch Blum en ik het zoge

naamde kwartet. De synode, dat wil zeggen de secretaris-generaal 

F.H.Landsman, vroeg de Raad om een rapport op te stellen over de 

vragen rond het joodse volk. De Raad droeg dat op aan het kwartet. 

Daar kwam niets van terecht, wij zaten te veel op verschillende 

sporen. Bij mij, en eigenlijk ook bij Hirsch Blum, groeide toen al 

het verzet om aan de staat Israël een soort van theologische basis 

te geven. Landsman werd ongeduldig en heeft toen zelf een commissie 

laten ontstaan. Daar heeft hij toen mevrouw E.Flesseman-van Leer 

voor aangezocht, alsmede prof. H.Berkhof, ds F.E.van Leeuwen, een 

remonstrants predikant uit Amstelveen, en S.Gerssen, die inmiddels 

Grolle als secretaris van de Raad was opgevolgd. Toen ik in de Raad 

vroeg hoe dat zat, zei de voorzitter van niets te weten en zei Gers-

sen dat hij a titre personnel in die andere conmissie zat. Ik zei: 

dat is niet te geloven, als u geen secretaris van de Raad was ge

weest kan ik niet geloven dat men had gezegd: laten wij daar Gerssen 

eens voor vragen. Gerssen zei toen dat er in de commissie door twee 

leden was gezegd: Als Kroon er bijkomt, stappen wij op. De discussie 

werd toen vinnig. Ik: wat hebt u daarop geantwoord? Hij: Niets. Ik: 

Dan stel ik de Raad voor om de secretaris te desavoueren omdat hij 

een medelid van de Raad niet heeft verdedigd. Dat werd een rel; de 

Raad wilde dat niet doen en ik ben er uitgelopen. Achteraf heb ik 

sterk de indruk gekregen dat die commissie op poten is gezet om mij 

er buiten te houden. En Berkhof maar verklaren hoe groot het wonder 

was dat ze tot een unaniem resultaat kwamen! Ik heb daar toen in 

Bekirbénoe\een nogal spottend stukje over geschreven en het verge

leken met de legende over het ontstaan van de Septuaginta. Die na

druk op zogenaamde wonderen was nogal populair. In Israël zat een 

virulente christen-zionist, ds Max Enker, die naar aanleiding van de 

Sinaï-veldtocht schreef dat daar een krans van wonderen was geschied. 

Ook daar schreef ik in het blad 'Kerk en Israël' een ironisch en 

scherp stuk tegen. Enige tijd later ontmoette ik een joodse man die 

regelmatig heen en weer pendelde tussen Israël en Het Gooi. Hem 

vroeg ik: Zijn er in de Sinaï wonderen geschied? "Ach", zei hij, "Net 

was meer een kwestie van Mi rages dan van mirakelen" - Mi rage was de 

naam van een door Frankrijk geleverd gevechtsvliegtuig. 

Ik heb dus niet zo'n vruchtbare reeks herinneringen aan mijn deel

name aan die Raad. Maar je moest er, heb ik gemerkt, toch maar niet 



al te gauw uitlopen; je had voorlopig niets anders tot je beschikking. 

Ik heb het idee dat de zendingsgedachte nooit werkelijk is afgezwo

ren. Dat komt omdat nooit werkelijk, en zeker niet unaniem, is geac

cepteerd dat de messiaanse gemeente vanaf het begin niet alleen his

torisch, maar ook qua essentie voortkwam uit de synagoge. Als je dat 

niet vergelijkt met bijvoorbeeld de reformatie en de romana of der

gelijke schismata, zul je nooit van die zendingsgedachte afkomen. 

Joden moeten zich bekeren, heette het. Maar als je dan vroeg tot 

wat en tot wie, dan zeiden ze: tot Christus. Alsof dan alles duide

lijk is, alsof het om een 'bekende figuur' gaat. Ik ben dus vrij 

vroeg gaan twijfelen aan dat theologische fundament, te meer daar het • 

gros van de Israëli's daar helemaal geen boodschap aan heeft. 

Ik ben vele malen in Israël geweest, voor het eerst in 1951 samen met 

Leen Overduin. Wij kregen een bijna officiële ontvangst. Vooral 

Abel Herzberg had erop aangedrongen dat ik zou gaan. Met hem en nog 

een paar anderen hebben we voor die reis bij Herzberg thuis nog 

een heel gesprek gehad met de Israëlische gezant. Een avond lang heb

ben we daar gepraat over jodendom en kerk en wat daarmee samenhing 

...en ondertussen werd ik zo'n beetje getest. Het rapport dat toen door 

die commissie-Berkhof werd afgeleverd, 'Israël, volk, land ,en staat', 

vond ik een onmogelijk en betuttelend stuk. Betuttelend: het weet zo 

precies hoe het zit volgens de Heilige Schrift. Hoe kom je erbij, na 

tweeduizend jaar te gaan beweren: God heeft het gewild. Er is een 

oplossing voor het joodse vraagstuk gekomen. Er was geen betere, mis

schien ook geen slechtere, maar Gods wil? Gelukkig waren er ook stem

men die tegenspraken. Zo bijvoorbeeld prof. I.Kisch, de schoonvader 

van onze dochter, die de trefzekere joodse uitdrukking bezigde: 'niet 

van je honing, niet van je angel'. Hij was blij dat ik er niet aan 

meegewerkt had. 

Mijn hoofdbezwaar tegen dat rapport is dat die mensen net doen alsof 

hun problemen ook in Israël spelen. Dat is volstrekt niet het geval. 

Noch de landbelofte, noch enige andere theologische benaderingswijze 

vormt een centrale vraag daar in Israël. Dat heeft bijv. Marius 

Groeneveld jarenlang ter plekke geconstateerd en in zijn boekje 

'Midden-Oosten Notities' heel helder uiteengezet. Ik hoorde trouwens 

van Henk Biersteker dat - toen ze na de Wereldraadconferentie met de 

trein terugreisden uit Uppsala - Berkhof tegen hem had gezegd: Wij 

moeten een officieel kerkelijk document hebben om wat tegen die pales-

tijnse theologen in Genève te kunnen doen. Nou, Berkhof heeft er 



achteraan gezeten en het document is er ook gekomen, maar dat was 

dus allereerst voor Genève bestemd. Het rapport 'Israël, volk, land 

en staat' heeft een vage kerkelijke status, als herderlijk schrij

ven is het nooit aanvaard. Het kreeg de naam 'pastorale handreiking', 

maar het is wel direct vertaald in het frans, duits en engels en is 

in de oecumene de ronde gaan doen als een officiële kerkelijke uit

spraak van de Nederlandse Hervormde Kerk. In Nederland is het een 

beetje in het vergeetboek geraakt, geloof ik; de denkwijze helaas 

niet. Dat was ook één van de moeilijkste dingen met Frits Kuiper, 

zijn wat 'dweperige' theolqgische fundering van het stuk aan Israël 

'beloofde aarde'. Daar heb ik vaak met hem over zitten disputeren. 

Hij heeft mij zeker wel een bepaalde stoot in de goede richting ge

geven en - zoals gezegd - hij heeft er in sterke mate aan bijgedra

gen dat ik hier werd beroepen. In het begin was ik zelfs zeer geïn

trigeerd en geboeid door zijn denkbeelden. Ik vond hem een boeiende 

uitlegger; hij kon soms verbluffende dingen zeggen. Bovendien was 

hij een overtuigd socialist en dan legde hij mij uit hoe hij dat met 

zijn zionisme kon combineren; hij beriep zich onder andere op Sam 

de Wolff, die allerlei links-socialistische mensen om zich heen had, 

zoals Lies van Weezei en Piet Meertens. Die relatie met hem en zijn 

vrouw is ook nooit verbroken, ondanks kritiek op mij uit joodse kring. 

Die kritiek beperkt overigens wel je vrijheid van handelen. Zo hebben 

mijn vrouw en ik onlangs een Israëlische onderscheiding gekregen 

voor onze activiteiten tijdens de bezetting. Wij waren daar niet in 

alle opzichten gelukkig mee, vonden het namelijk nogal gênant om daar

voor te worden gefêteerd. Wij hebben het toch maar geaccepteerd.'Het 

zou bijna ondoenlijk zijn om een weigering uit te leggen zonder daar

mee ons 'image' nog verder te verknoeien. 

Het Midden-Oosten is een gevaarlijke brandhaard, veel gevaarlijker 

dan bijvoorbeeld Iran. Eén van de geestigste opmerkingen die ik me 

van Henri van Praag herinner is: "Ik zeg altijd tot mijn medejoden: 

Kijk eens, als je op een kruitvat gaat zitten en net doet alsof het 

een fauteuil is, dan is dat volkomen gek. Het enige wat je kunt zeg

gen is: moet ik daar wel gaan zitten?" Ik vond dat een ergogoed beeld, 

want ze zitten op het ongelukkigste punt dat er bestaat. Met die 

olievelden in de buurt en alles wat daar aan vast zit. En die brave, 

waarschijnlijk helemaal niet zó brave Sadat heeft gedacht dat hij 

een doorbraak forceerde. Hij heeft het alleen nog maar erger gemaakt, 

denk ik soms. 



Van dat zogenaamde gesprek met Israël leer je zelf nog het meest 
en dan vooral ten aanzien van het bijbelse uitgangspunt. Dat is im
mers het enig denkbare theologische uitgangspunt. Je moet erg oppas
sen met uitdrukkingen als: Jezus Christus is het centrum. Dat is 
natuurlijk op een bepaalde wijze wel waar, maar alleen al het feit 
dat de joden dat niet accepteren, zet daar een aantal essentiële 
vraagtekens achter, vooral ook waar het betreft de messianiteit van 
Jezus als iets vanzelfsprekends. Al vroeg heb ik mijn benadering 
zo onder woorden gebracht, inhakend op een joodse uitleg van het 
verhaal van Jacobs worsteling bij de Jabbok (Gen. 32). Volgens die 
joodse uitleg worstelde Jacob daar met de 'Engel van Esau'. "Jacob 
had er blijkens de gehele vertelling alle reden toe om in die nacht 
onzichtbaar met Esau te worstelen. Nu staat daar in Genesis echter 
niets verteld van enigerlei worsteling, die op zijn beurt Esau in 
de droom met de engel van Jacob heeft gehad. En nu zou ik op het 
ogenblik iets over die figuur van Esau willen zeggen. Sinds de pre
diking van het Evangelie heeft 'Esau' n.1. steeds weer en steeds 
meer met 'Jacob', vooral met de Engel van Jacob in de dróóm gewor
steld. Zo zou ik nl. de historie der Kerk willen formuleren: als de 
worsteling van Esau in de droom met de Engel van Jacob. De Kerkge
schiedenis, die de binnenkant van heel de Westerse historie der laat
ste 20 eeuwen vormt, is zonder die Engel van Jacob, zonder die wor
steling van de volkeren met Israël, noch in haar dogmatische noch 
in haar ethische uitingen verklaarbaar en verstaanbaar. Israël moge 
veelzins meer in zijn gedroomde gestalte dan in zijn historische 
feitelijkheid in die Kerkgeschiedenis aanwezig zijn geweest en nog 
zijn, dit neemt niet weg, dat die aanwezigheid hoe zeer ook verholen, 
toch onvermijdelijk en onontkoombaar is gebleken." (K.H.Kroon, Israël 
in de Kerk; in: Het Amsterdams Gesprek over Israël. In samenwerking 
met I.Hammelburg en K.H.Kroon uitgegeven door Fr.Kuiper en H.van 
Praag. Amsterdam, 1952; p. 44. Gestencilde uitgave; de omslag ver
meldt: Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Heteren - Rokin 44 - Amster
dam. ) 

In het boek 'Israël en de Gojiem' vertelt Frits Kuiper het verhaal 
van een joodse advocaat die in zijn eerste gemeente, Alkmaar, tegen 
hem zei: "Kijk, dominee, de vraag of Jezus de messias is, is natuur
lijk allereerst een joodse aangelegenheid en niet een christelijke". 
Die uitspraak fungeerde voor Frits Kuiper als een eye-opener; zo had 
hij dat nog nooit gehoord en daarover is hij gaan nadenken. Hij zat, 



denk ik, ook maar half lekker in die doopsgezinde broederschap. 
Socialist als hij was, een heel eigen theologische visie, en dat in 
die bourgeois-achtige club. Ik heb me vaak verbaasd dat hij zich daar 
thuis voelde; maar ja, wat moest hij anders, hij was een overtuigd 
tegenstander van de kinderdoop. Over dat laatste werd ik het overigens 
vrij snel met hem eens. 
Omdat ik meer en meer oog kreeg voor de positie van de Palestijnen 
is mij wel gevraagd om in een uiterst kritisch kader over het zio
nisme te schrijven. Dat heb ik nooit willen doen. Ik vind het wel 
zinvol om het bij de Israëli's voor de Palestijnen op te nemen, maar 
laten de mensen met relaties bij de Arabieren en Palestijnen het 
daar dan juist voor de joden opnemen. 8ovendien, wat die Arabische 
leiders met hun eigen mensen hebben gedaan, is haast een nog groter 
schandaal dat wat de Engelsen hebben uitgevreten. Die grootgrondbe
zitters hebben dat land gewoon verkocht en de Palestijnen zijn daar
door met de grond onder hun achterste mee verkocht. Dat hebben ze 
dus ook aan hun Arabische bazen te wijten, niet alleen aan de zionis
ten. De laatsten zeiden: wij hebben het land eerlijk gekocht. Mijn 
mening is: kopen is ook een vorm van veroveren. 
Of in het gesprek met Israël het slechte geweten een rol speelt? Ik 
heb niet de behoefte dat te ontkennen of als een louter negativum 
op te vatten. Ik bedoel: na alles wat er gebeurd is, is een goed ge
weten een godvergeten brutaliteit. Tenzij je met 'goed' bedoelt een 
goed en vrij werkend geweten. Dan kun je het woord 'goed' wel ge
bruiken. 
Het verhaal is hiermee natuurlijk niet uit, kan dat ook niet zijn. 
Staande in je eigen traditie moet je proberen de kluwen te ontrafelen 
om zo meer helderheid te scheppen. In de vooroorlogse gereformeerde 
traditie was een vrij sterke anti-joodse stroming. Abraham Kuyper 
heeft er zich schuldig aan gemaakt in zijn boek 'Om de oude wereldzee' 
en zijn zoon, H.H.Kuyper, overtrof de vader in het kwaad. Men stond 
kritisch tegenover hun existentie omdat het voor hen een verworpen 
existentie was. Calvijn heeft zich daar nauwelijks aan bezondigd. 
Het anti-joodse is dus niet direct met het calvinisme gegeven. De 
vertalers van de Statenbijbel bijvoorbeeld hadden een groot respect 
voor de joodse traditie en goede contacten met joodse geleerden. Was 
het anders geweest, dan waren de joodse apocryphen nooit uit de 
gereformeerde Schrift weggedaan of helemaal apart achteraan gezet. 
Dat is gebeurd uit respect voor de joodse canon. Bij Luther was dat 



anders. Die heeft op het eind van zijn leven de verschrikkelijkste 
dingen over de joden gezegd; een soort omgeslagen enthousiasme. Hij 
heeft gedacht: Reine evangelieverkondiging, nu zullen ze de Here Je
zus wel en masse te voet vallen. Dat dacht hij werkelijk, echt zo'n 
monnink. 
Een verhaal met een open einde dus. 



OVER KERK EN ISRAËL 

DE VOORONDERSTELLINGEN VAN ONS WERK 
uit: Bekirbénoe, januari 1962. 

Dit nieuwe jaar 1962 begint verheugend. De C.K. houdt een extra ver
gadering op 15 januari a.s., die geheel gewijd zal zijn aan een dis
cussie over ons werk. Zoals wij in het vorig maandbericht hebben be
loofd, geven wij in dit nummer, mede ten behoeve van die discussie, 
een korte toelichting op de zeven stellingen, die wij op de C.K.-ver
gadering van 20 november hebben voorgelegd en uitvoeriger toegelicht. 

1. Christelijk geloof is slechts zuiver naar de mate, waarin het, on
danks alle verschil, vasthoudt aan de eenheid van het Nieuwe met het 
Oude Testament en daarom aan de eenheid van Christenen en Joden. 
Het ingezonden stuk van een "oud-stafchef van een groot concern" in 
"Hervormd Amsterdam", waar wij in ons aan alle Hervormde kerkgangers 
uitgereikt maandbericht van september jl. de aandacht op vestigden, 
was een droevig symptoom van de wijze waarop men in de gemeente helaas 
nog veelal denkt over het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Tes
tament. Men heeft het dan b.v. over de "God der Wrake" van het Oude 
Testament in onderscheid van de "God der Liefde" van het Nieuwe Tes
tament, en meent tevens dat die (door en door valse en dwaze) tegen
stelling ook de tegenstelling is tussen het geloof der Joden en dat 
der Christenen. 
Wij moeten goed beseffen dat dit een bedreiging vormt van de zuiver
heid van het Christelijk geloof. Een Christelijk geloof, dat zich 
op die manier tegenover het aloude in het O.T. betuigde geloof van 
Israël plaatst, verlaagt zichzelf tot een gevaarlijke "nieuwigheid" 
in de geloofsgeschiedenis. 
Het gaat onze Commissie om het Christelijk geloof en de zuiverheid 
daarvan! Juist omdat wij Christenen willen zijn moeten wi ji vasthouden 
aan de eenheid van het Nieuwe met het Oude Testament en daarom aan de 



eenheid van Christenen en Joden. 
Ongeacht dus wat de Joden over die eenheid al of niet terecht zeggen 
en denken zijn wij als Christenen verplicht van die eenheid volstrekt 
uit te gaan. Christenen immers die in een andere Christus (Messias) 
geloven dan in een die de vervulling van de O.T. verwachtingen heeft 
gebracht, leven in strijd met heel de verkondiging juist van het 
Nieuwe Testament; Zij denken, dat de gemeente van God in deze wereld 
pas op "Pinksteren" werd geboren in plaats van te geloven dat deze ge
meente reeds "van het begin der wereld af" werd bijeengeroepen, zoals 
de Catechismus zegt. 

2. Het Nieuwe Testament vooronderstelt overal het Oude Testament in 
zijn verkondiging, dat in en door de Messias Jezus de vervreemding 
tussen Joden en niet-Joden werd weggenomen en juist daarin hun beider 
verzoening met God geschiedde. 
Het is een heilloze ontwikkeling geweest, dat men de roeping en ver
kiezing tot "medeburgers" van Gods volk individualistisch is gaan op
vatten en zich ging afvragen: ben "ik" yerkoren. Inplaats daarvan 
legt de Schrift (en ook onze belijdenis;) de nadruk op de vraag, tot 
welke gemeenschap-des-geloofs men mede geroepen en verkoren is; 
Wanneer het Nieuwe Testament spreekt over die geloofsgemeenschap als 
het "lichaam van de Messias" vat men helaas ook dat weer op als een 
individuele persoonlijke "gemeenschap met Christus" i.p.v. te leven 
in die gemeenschap van Joden en niet-Joden, die in het N.T. met dat 
lichaam van Christus werd bedoeld. Zo verliest men geheel en al het 
zicht op wat het N.T. verkondigt als de vervulling van de verwachtin
gen van het O.T., nl. dat nu "de volkeren tot Zion komen" omdat er van 
Zion onderricht uitgaat en 's Heren woord uit Jeruzalem. Daartoe 
echter, en wel alleen daartoe, werd Jezus als Messias in de wereld 
gezonden: d.i. om deze beslissende wending in de'heilsgeschiedenis 
te brengen. Hij kwam om de vervreemding tussen de volkerenwereld en 
Israël weg te nemen. De opheffing van die vervreemding was, blijkens 
Ef.2, voor Paulus niet een bijkomend resultaat maar het centrum van 
zijn geloofsverkondiging, namelijk identiek met de verzoening met 
God; Helaas hebben wij de verzoening met elkaar en de verzoening 
met God uit elkaar gehaald. 

3. Volgens het Nieuwe Testament bestaat het "geheimenis van de Mes
sias" daarin, dat de volkeren medeburgers en mede-erfgenamen van Is-



raël zijn geworden; dat daarentegen de Kerk of de Christenheid of de 
gekerstende volkerenwereld in de plaats of de rechten van Israël zou 
zijn getreden zegt het Nieuwe Testament nergens. 
In het Nieuwe Testament, en vooral heel duidelijk in de prediking 
van Paulus, draait allles om dat geloof in die eenheid van "Joden en 
Grieken", die door de Messias Jezus is begonnen te worden teweegge
bracht. In die eenheid is Israël en het geloof van Israël het uit
gangspunt en het centrum. De volkeren worden "medeburgers en mede
erfgenamen" van Israël, krijgen deel aan de "verbonden der belofte", 
die aan Israël zijn geopenbaard en geschonken, leren geloven in die 
God, die de God van Israël is. De niet-Joden die "verre waren" worden 
"nabijgebracht door het bloed van de Messias". Opdat het zou "worden 
een kudde en een Herder" worden andere schapen die niet "van deze 
stal" zijn, nu verenigd met hen, die wel "van deze stal" zijn, de 
Joden, "want de zaligheid is uit de Joden". 
Dat is op alle bladzijden de centrale predigingin het N.T., door Pau
lus genoemd het "geheim van de Messias, dat eeuwenlang verborgen 
was maar nu is onthuld". Deze kern der N.T. verkondiging wordt wezen
lijk gecorrumpeerd, als men, in een fatale verschuiving van termino
logie en gedachtengang, de "Kerk in de plaats van Israël" zegt ge
komen te zijn. Nog erger wordt dat, wanneer men dat ook nog uitbreidt 
tot wat men de "Christenheid" of de "gekerstende volkerenwereld" is 
gaan noemen. Zo kan men dan wel gaan zeggen, dat de Joden die Kerk of 
dat Christendom helemaal verkeerd zien, maar bij wie ligt dan de oor
zaak van dat verkeerde zien? Bij die Christenen, die het zelf ver
keerd zijn gaan zien en verkeerd zijn gaan uitdrukken en demonstreren. 

4. De belijdenis van Jezus als de Christus (de Messias) was en is 
primair een Joodse geloofsbelijdenis aangaande deze verzoening tussen 
Israël en de volkerenwereld; een van deze inhoud ontdane "Christus
belijdenis" dreigt voortdurend abstract en leeg, zo niet "heidens" 
te worden. 
Het heil (of de zaligheid) is alleen al in dit opzicht :'!üit de Joden" 
dat de belijdenis van Jezus als de Messias in het N.T. primair een 
Joodse geloofsbelijdenis was en is. Zo moet ze ook nu nog steeds door 
ons gehoord, verstaan en mede-beleden worden. Als wij geloven in de 
Messias Jezus, doen wij dat in gemeenschap met die eerste Joodse be
lijders. 
Het "Christelijk geloof" is niet ergens in de lucht ontstaan, maar 



in de gemeente van Israël.' Jezus en zijn apostelen waren Joden, 

en daar kwamen vervolgens de niet-Joden bij. Die orde blijft beslis

send. Het messiaanse geloof dier eerste getuigen had, gelijk gezegd, 

tot centrale inhoud de verzoening tussen Israël en de volkerenwereld. 

Dat was voor hen de zin van het Messias-zijn van Jezus. Helaas zijn 

wij dat hoogstens als "ook wel een kant" van dit Messias-zijn gaan 

opvatten. Daarmee echter ontdoen wij de "Christusbelijdenis" van haar 

meest wezenlijke inhoud. Het gevolg is, dat er dan automatisch andere 

inhouden voor in de plaats komen, die veel wezenlijker geacht worden. 

Jezus' Messianiteit wordt dan de vervulling van alle mogelijke men

selijke verwachtingen, die veelal meer "heidens" dan Christelijk of

wel bijbels genoemd moeten worden. Er ontstaat dan een "gemeenschap 

met God door Christus", die niet van de aanvang af een gemeenschap 

met de God van Israël, en dus met Israël inhoudt. 

De verzoening door de Messias was inderdaad ook en allereerst een 

verzoening van Israël met die God, die als Israëls God ook de God der 

volkeren was en wilde zijn. Maar de bedoeling daarvan is nooit ge

weest een verzoening van Israël met enigerlei heidense god of goden, 

ook nu nog niet; 

5. De strijd tussen die Joden, die deze "dagen van de Messias" in het 

geloof reeds wel, en de anderen die ze op grond van de feiten nog 

niet zagen aanbreken, heeft geleid tot een smartelijk schisma, dat 

nog steeds de empirische verhouding tussen Kerk en Israël bepaalt. 

Men zegt: "de Joden" hebben Jezus als Messias "afgewezen". Dat is, zo

als ons nu duidelijk moet zijn geworden, ten eerste in zijn algemeen

heid onjuist, omdat immers de eerste belijders van Jezus' messiani-: 

teit Joden waren. En deze Joden zagen zichzelf als voorhoede en re

presentanten van geheel Israël. Ze wilden geen renegaten of verraders 

zijn, maar Messiaanse getuigen in Israël, met het oog op en ten be

hoeve van de volkerenwereld. 

Maar ten tweede moeten wij toch wel goed zien, hoe en waarom inderdaad 

de meerderheid van "geheel Israël" Jezus niet als Messias aanvaardde. 

Het is fataal om, zoals vaak geschiedt, daar allerlei ordinaire oor

zaken echter te vermoeden. Het N.T. zelf zegt duidelijk, dat het een 

zaak was van "geloven zonder reeds te zien". De feiten der toenmalige 

geschiedenis als zodanig spraken inmers heel andere taal. Ze gaven 

aanleiding genoeg om "de dagen van de Messias" nog helemaal niet te 

zien aanbreken maar ze hoogstens met kracht èn smart en geduld in de 



toekomst te verwachten. Veel Joden vreesden daarbij een voorbarig 

vooruitgrijpen op en forceren van Gods beloften. Het N.T. beschrijft 

dus een wel zeer menselijk, maar aan beide zijden subjectief gemeend 

geloofsconfliet. Wie de N.T. geschriften anders dan zo leest, haalt 

er vergif uit dat hij er eerst zelf heeft ingelegd en ingelezen; Dat 

vergif is door veel christelijke prediking onder de mensen verbreid 

tot op deze dag. Maar zo krijgt men geen oog voor het feit, dat het 

N.T. niet zozeer een gelukkige en zalige geboorte van Kérk en Chris

tendom als wel het ontstaan van het eerste en grootste en smartelijk

ste schisma in Israël vanwege de volkerenwereld beschrijft, een schis-. 

ma, dat helaas nog steeds de verhouding van Kerk en Israël bepaalt. 

Alle Christelijk geloof, dat dit droeve schisma als schisma uit het 

oog verliest en vergeet wordt of zelfverzekerd of oppervlakkig, is 

heimelijk antisemitisch en verderft de uitlegging van het N.T. 

6. Zending onder de Joden betekent, ongeacht betere bedoelingen, in 

principe en praktijk een veronachtzaming en miskenning zowel van dit 

schisma als van de eenheid tussen Christenen en Joden. Gesprek in 

de zin van geloofsontmoeting en geloofsconfrontatie met Israël wil 

het een zowel als het ander erkennen en in acht nemen. 

Wat zijn van dit alles de consequenties voor ons werk? 

Allereerst dan, dat wij alle "zending onder de Joden" principieel en 

praktisch moeten afwijzen. "Zending" veronderstelt een afwezigheid van 

een gemeenschappelijke geloofsgeschiedenis; ze gaat uit van een nog 

op geen enkele wijze bekend zijn van degenen, die men missioneert, 

met de bijbelse openbaring. Juist daarom is voor het geloofsgesprek 

tussen Christenen en Joden "zending" géén woord, immers een woord en 

een zaak, waar alleen maar misverstand en erger door ontstaat, en wel 

aan beide zijden. Wij hebben in onze theologie en in onze praktijk ons 

niet op zulk een fatale wijze te laten bepalen door het genoemde 

schisma tussen synagoge en messiaanse gemeente. Wij mogen ons ten aan

zien daarvan alleen beslissend laten bepalen door die geloofseenheid 

tussen Christenen en Joden, die de Messias Jezus is komen bewerkstel

ligen,- en mogen alleen op die basis dat schisma ernstig nemen. Wij 

kunnen daarbij zeker niet doelen op een vlotte, directe en zichtbare 

eenheid tussen Christenen en Joden. Het is veeleer een eenheid, waarin 

wij geloven zonder die reeds te zien. 

"Gesprek met Israël" is een geloofsontmoeting en geloofsconfrontatie 

met anders gelovende mêdegelovenden en verwachtenden. De verborgen 



eenheid van Gods volk is gelukkig dieper en groter dan welke openbare 
nog zo ingrijpende verschillen binnen Gods volk ook. 

7. Het werk der Commissie "Bekirbénoe" beoogt de voorbereiding en 
rijpmaking der gemeente voor deze ontmoeting en confrontatie. 
Wie zending drijft onder de Joden is als iemand, die menende volwas
sen te zijn geworden, nu zijn oude moeder nog eens wil gaan opvoeden 
en bekeren. Hij vergeet daarbij, dat hij zijn gehele bestaan juist 
van Godswege aan die moeder te danken heeft. Hij is onbeschaamd en 
onbescheiden. 
De gemeente moet dan ook allereerst opgevoed worden, om niet te zeggen 
her-opgevoed, tot het besef, dat en in welke zin zij haar hele be
staan juist van Godswege aan Israël heeft te danken! 
Ze moet opgevoed worden tot respect voor Israël, voor Israëls God 
en voor Israëls Messias. 
"Gesprek met Israël" vooronderstelt allereerst een "gesprek" van de 
gemeente met Oud en Nieuw Testament. Zo alleen kan zij worden voorbe
reid en rijp gemaakt voor een tegelijk bescheiden en openhartige ont
moeting met die medegelovigen, die naar Paulus' woord "naar het evan
gelie wel vijanden zijn vanwege ons, maar naar de verkiezing beminden 
vanwege de vaderen". (Rom. 11:28). 

TWINTIG JAAR KERK EN ISRAËL 
uit: Berkirbénoe, september 1970. 

Inleiding. 
Mijn studie, pastoraat en politieke inzichten begonnen voor en tijdens 
de opkomst van Hitier; daardoor tevens mijn denken en spreken over 
de joden. Het een en het ander werd versterkt en bevestigd tijdens de 
duitse bezetting en daarna. Een twintig jaar geleden begonnen taak op 
dit gebied lag dus in deze lijn. En nu valt mijn afscheid onder een 
wel minder herkenbare, maar niet minder gevaarlijke, nieuwe 'bezet
ting' van ons land: die door het Amerika van Nixon. 
Mijn denken en positiebepaling zijn, geloof ik, niet wézenlijk veran* 
derd, al moest ik op sommige inzichten terugkomen. 

Zending en gesprek. 
De hervormde kerk kreeg bezwaren - zij het zeer onheldere - tegen de 



'zending onder de joden' en raakte geporteerd voor het 'gesprek met 

Israël'. Ook ik was al vroeg overtuigd, dat de Kerk ten aanzien van 

Israël geen missionair subject kan zijn, maar alleen gesprekspartner. 

Het nieuwtestamentisch messianitettsgeloof wortelt in de reeds eeuwen 

eerder, uit de teleurstelling over het koningschap, in Israël geboren 

messiaanse verwachtingen. In zoverre ziet het befaamde rapport van 

Berkhof c.s. terecht geen breuk in het optreden van Jezus van Naza-

reth en de reacties daarop. Het vergeet alleen, dat dat het punt hele

maal niet is! Het punt is, dat Jezus een bepaalde en zelfs beslissen

de keuze deed inzake de messianiteit. Dat die keuze voor het-völk-als-

zodanig, zowel geestelijk als politiek, onaanvaardbaar bleek, bete

kende wêl een caesuur in Israëls geloofsgeschiedenis. En juist daar

over zal het 'gesprek met Israël' heden al meer moeten gaan! Daarom 

ben ik, voorzichtig, een groot vraagteken gaan zetten achter de tot 

nu toe gangbare vormen van dat 'gesprek'. 

Kerk en Synagoge. 

Juist in dit verband ging ik al duidelijker inzien, dat ten eerste 

de verhouding niet is: Kerk en Israël, maar: Kerk en SYNAGOGE. He

laas zag ik jarenlang, op voetspoor van mijn joodse partners, onvol

doende het essentiële verschil dat er is, of zou moeten zijn, tussen 

de joodse "kehilla' en het joodse 'volk'. Vooral in de staat Israël 

is de synagoge nog meer dan bijv. reeds ten onzent een religieus 

verlengstuk van land en volk. Haar geestelijke terreur wordt door de 

meerderheid op nationale gronden zolang geduld, tot een 'Kulturkampf' 

kan worden begonnen. Zo ging de Synagoge, mutatis mutandus dezelfde 

trekken vertonen als de Kerk in de loop der christelijke eeuwen. Al

léén doordat beide met en aan elkaar in een crisis komen zullen zij 

voor elkaar iets kunnen gaan beteken. Niet uit het joodse 'volk' maar 

uit de joodse 'kehilla' is de messiaanse gemeente van Jezus geboren. 

Israël en de volkerenwereld. 

Zo leerde ik ook al vroeg inzien, dat en waarom in de Schrift zowel 

als in de geschiedenis de verhouding ten tweede niet is: Israël en de 

Kerk, maar: Israël en de volkerenwereld, 'Israël en de Gojiem". Ook 

wat dat betreft is de naam van de desbetreffende Raad inadaequaat en 

verwarrend. 

Vooral een voormalige 'volkskerk' moet niet alleen de relatie jegens 

eigen volk, maar vooral die jegens een 'joods volk' helder en kritisch 



leren bezien! Met name op dit punt moest ik leergeld betalen. Wel 

had ik vanaf het begin reeds reserves tegen gedachten als van Johan 

de Heer, Grolle, Frits Kuiper, waarin 'een stuk beloofde aarde' een 

beslissende rol speelde. Maar het grote gevaar en de geestelijke on

mogelijkheid daarvan leerde ik pas door schade en schande inzien, zo

dat ik nu lijnrecht tegenover Berkhof c.s. sta. Reeds het nationale 

fenomeen 'Israël' is in de Schrift niet anders dan een 'type', een 

'model' van wat goddelijke verkiezing is, en niet de zaak zelve. En 

dan nog uitsluitend in het verhSal daarover, in de kritische verkon

diging; niet in de geschiedenis van Israël als zodanig! Laat staan dat 

een land, een dynastie, een staat, de zSak zou kunnen zijn waar wij 

'achter' moeten staaii of 'voor' moeten zijn 'als christenen'. Tegen 

zo een religieuze-apartheids-theologie verkondigde de bekeerde nationa

list en zeloot Paulus reeds een zo radikale verzoening, dat daarin 

'de twee één waren gemaakt' en onderscheidde hij scherp een 'thora 

der zonde en des doods' van een 'thora van de adem des levens'. Ik ben 

zowel die bekering als die\polemiek steeds beter gaan verstaan. 

Joden en Arabieren. 

Bevrijd uit het keurslijf van 'Kerk en Israël' hoop ik nu onbevange-

ner aandacht en kracht te kunnen geven aan het benauwende conflict in 

het Midden-Oosten tussen Joden en Arabieren, beter gezegd tussen Is

raëli's en Palestijnen. Een 'christen' is immers niet iemand, die 

exclusief achter één dezer partijen staat. Hij is, als messiaans mens, 

'Jood in Arabië, goj in Israël'. Dat was Paulus ook al, die bij zijn 

volk voor de volkeren en bij de volkeren voor zijn volk pleitte. Daar

in ben ik op onvergetelijke wijze versterkt door een ontmoeting, kort 

geleden, in Nazareth met een arabisch christen, Father Shakour, een 

leerling, vriend, medewerker èn tegenspreker van prof. Werblovsky, die 

bij zijn mede-arabieren voor het recht der joden in 'zijn land' en 

bij de joden tegen het onrecht daarbij aan zijn mede-arabieren begaan 

bleek te pleiten. "Een nieuwe Hromadka" zei een onzer reisgenoten; ie

mand ook, die ons een andere kijk op de positie onzer arabische mede

christenen ginds gaf dan ten onzent tegenwoordig dreigt gegeven te 

worden door sommige nederlandse medechristenen. 



VIJF STELLINGEN 
uit: Bekirbénoe, december 1967. 

Ten behoeve van een gesprek binnen de Hervormde Raad voor de verhou
dingen van Kerk en Israël, formuleerden ds. De Nie en ik vijf stel
lingen. Ze werden eveneens uitvoerig besproken in onze Commissie 
"Bekirbénoe" en in enigszins gewijzigde vorm en volgorde als omschrij
ving van haar eigen inzicht door de Commissie overgenomen. 
Ze volgen hieronder. 

1. De bijbelse profetie 
God verschaft ons in de Schrift geen blauwdrukken van de toekomst. 
Zijn beloften kunnen niet als mededelingen omtrent een komende stand 
van zaken worden gehanteerd. 
Het karakter van de bijbelse profetie wordt miskend wanneer men de
ze niet verstaat en toepast als oproep om in eigen verantwoordelijk
heid eigentijdse beslissingen te nemen. 
2. Het beloofde land 
Het 'beloofde land' Kanaan was reeds in de bijbelse tijd geen doel, 
maar begin der bevrijding uit het 'diensthuis'. In de profetische en 
apostolische prediking ging het en gaat dat steeds meer om 'een 
nieuwe hemel en aarde', en daarom om een 'nieuw Jeruzalem'. Wanneer 
dus de Schrift 'Jeruzalem' als het 'midden' ziet, betekent dat aller
minst, dat God een geografische voorkeur heeft. 
3. Het uitverkoren volk 
De geschiedenis van Israël als uitverkoren volk Gods wordt ons in de 
Schrift niet overgeleverd met de bedoeling om een deel van de ge
schiedenis der volkerenwereld als goddelijke specialiteit apart te 
stellen. Zij dient integendeel om de messiaanse dimensie in de ge
schiedenis van alle volkeren aan de dag te brengen. 
4. De staat Israël 
Een bijbels bezig zijn met de staat Israël behoort het zicht op de 
politieke problematiek niet te vertroebelen, maar te verhelderen. 
Het kan alleen tot het inzicht leiden, dat het ontstaan, de lotge
vallen en de gedragingen van de staat Israël naar principieel gelijke 
normen als die van andere staten moeten worden beoordeeld. 
5. Kerk en Israël 
Voor een heldere verhouding van Kerk en Israël is het noodzakelijk, dat 
in de kerk het besef leeft, dat alle Joden geen Zionisten en alle 



Zionisten geen vertegenwoordigers van "Sion" zijn. 

DISCUSSIE OVER HERVORMD RAPPORT OVER ISRAËL, 
uit: Bekirbénoe, .september 1970. 

Bij de beantwoording van de bezwaren tegen het rapport wordt van De 
Nie en mij (ds H.de Nie te Amsterdam - H.B.) gezegd, dat wij de 
duidelijkste theologische contrapostie innemen. Zij vinden, dat in 
onze gedachtengang de uitverkiezing van Israël 'in louter ethische 
categorieën wordt opgelost'. Maar laten ze dan eerst eens onderzoeken 
wat Israël zélf van zijn verkiezing denkt! Die verkiezing is niet 
iets voor buitenstaanders om met stomme verbazing naar te kijken. 
Dan ontaardt het al gauw in een status van 'verkorenheid'. Ik herinner 
me nog dat een orthodoxe jood in een gesprek met ons dat woord verko
renheid gebruikte. Toen ik hem later een vraag daarover stelde zei 
hij: "Was me maar direkt in de rede gevallen. Want als u denkt dat ik 
met het gebruiken van dit woord een soort status van het volk Israël 
bedoel, dan bent u fout. Het is onze opdracht in de wereld." 
Berkhof zegt tegen ons: jullie laat de genade niet vooropgaan maar de 
werken, dus de ethiek. Maar de werken komen niet na de genade. De 
werken zijn de toetssteen. De ethiek beslist over de kwaliteit der 
dogmatiek. Hoe hebben we het ook weer bij Barth gelezen? Geloven is 
gehoorzamen. En een dogmatiek die niet in haar spits ethiek is, is 
geen goede dogmatiek. 
Natuurlijk heb ik fel gereageerd op mensen als Van der Meulen, de 
arabicus die al in de vijftiger jaren het onrecht, begaan aan de 
Palestijnse bewoners, aan de kaak stelde. Achteraf bezien zat er in 
die felheid van me toch een stuk twijfel. Tijdens de Sinai-campagne 
in '56 is dat kritiek geworden. Eeuwenlang is er gezegd: het is een 
verworpen volk. Sinds 1945 is gezegd: het is een verkoren volk. En 
nu zeggen we: ja, maar het is een gewóón volk. Dat is een manier van 
om dat volk heenlopen, die me niet bevalt. In al die benaderingen 
wordt dat volk apart gezet en dat moet nu net niet. Paulus heeft ge
loofd, dat de volkeren geestelijk bij Israël werden ingelijfd. Dat 
moeten we waarmaken en niet het joodse volk als iets aparts blijven 
zitten bekijken. Dat heb ik ook tegen een joodse vriend gezegd: man, 
jij beschouwt Israël als een privébezit, waar verder iedereen van af 
moet blijven. Mag ik je er even op attent maken, dat mijn kinderen 



in Israël zitten? Mijn schoonzoon heeft er juist weer gediend als 
militair arts. En onze kleinkinderen hebben het vorig jaar voort
durend in de schuilkelder geslapen. Hoe kan je dan zeggen dat ik een 
vijand van Israël ben? Mijn eigen vlees en bloed zit er... 
Volgens Paulus - lees bij voorbeeld die eerste acht hoofdstukken van 
zijn brief aan de Romeinen maar - viel de beslissing over de ver
kiezing van Israël in de vraag hoe Israël de thora in de volkeren
wereld representeerde. Of die 'zonde en dood' wekte of 'geest en le
ven' . 
Het is onzinnig om dat van ons 'ethicisme' te noemen als we daaraan 
herinneren. Men moet wel degelijk Israëls daden beoordelen. Als ik 
in Amsterdam rondvertel, dat ik een roeping en verkiezing van Gods
wege heb, dan hebben de mensen een claim op mij.' Dat is toch zo dui
delijk als het maar kan? Die hele discussie op het rapport die we 
in De Waagschaal hebben gehad... (zwijgt) 
Zelfs Miskotte wist het niet precies meer. "Wat is Israël toch een
zaam" schrijft hij. Wéér dat gebiologeerde alleen naar Israël kijken. 
Ik kan ook wel zeggen: wat is bijvoorbeeld Zambia toch eenzaam. Want 
als je nu een land wilt dat langzamerhand gewurgd wordt door de 
prachtige blanke christelijke regeringen van Zuid Afrika, Portugal 
en Rhodesië, dan is dat Zambia. Wie in onze kerk maakt zich daar druk 
over? Krijgen die Phantoms? Ja, in Zambia wonen namelijk onze andere 
kinderen. Men is alsmaar bezig 'Gods weg met het volk Israël na te 
speuren'. Nee, zeg ik, het gaatWom, 'via dit volk Gods weg met de 
wereld na te speuren. Anders loopt het uit op een judaisme, een soort 
philosemitisme waar de joden zelf doodsbang voor zijn omdat ze na
tuurlijk zullen tegenvallen en wat dan weer...? 
Ik geloof dat Paulus theologiseerde in een situatie, waarin hij die 
breuk tussen de messiaanse gemeente en de officiële synagoge zag 
aankomen. In de Handelingen, geschreven in haar jaar 80, zie je hier 
en daar al even zo'n scheiding ontstaan. Maar niet principieel, al
leen maar incidenteel: ze vergaderen bijv. ergens tijdelijk in het 
huis van een zekere Tyranus, inplaats van in de synagoge. In de brief 
aan de Romeinen, uit de jaren 50, luidt de aanhef letterlijk: aan 
allen die te Rome beminden van God en geroepen heiligen zijn. Hij 
schreef zowel aan joden als aan niet-joden. Het is telkens weer het 
conflikt tussen joden en niet-joden dat hij voor ogen heeft. Als je 
leest van Paulus' 'bekering', dan moet je wel weten wat dat nu in
hield. Je moet in zijn later optreden naspeuren op welke punten hij 



veranderd is. Al die punten betreffen namelijk Israël en de volkeren
wereld. Het belangrijkste is, dat hij sindsdien nergens de eigenheid 
van Israël maar wel de apartheid van Israël loochent. Voor hem heeft 
het 'bloed der verzoening' eenheid gesticht tussen zijn volk en de 
volken. Er is geen aparte 'God van Israël' alleen. Wij zijn eikaars 
broeders en zusters geworden. Veel zgn. liefde en bewondering voor 
de staat Israël doet mij denken aan het verhaal van een man wiens 
vrouw van hem weggelopen is en die nu aan iedereen trots zit te ver
tellen, dat ze zo'n prachtig geheel eigen huisje op de hei heeft. 
De messiasverwachting van Israël werd geboren uit de teleurstelling 
over het koningschap in Israël. 'Messias' was oorspronkelijk een 
aardse koningstitel. Maar de messianiteit van Jezus van Nazareth is 
verworpen, want die doorbrak een exclusieve vorm van joods denken -
zie bijv. de tempelreiniging. Vergeet niet: dat tempelterrein was nog 
een stukje heilige grond van Israël, waar bijv. geen Romeins geld 
mocht worden gebruikt. En daar loopt die Jezus van Nazareth naar bin
nen en die heeft het ineens over het woord van Jesaja: Mijn huis zal 
een huis van gebed voor alle volken zijn. Dat was nogal wat; Paulus 
heeft het ook allemaal moeten leren verwerken, denk maar aan de Ro
meinenbrief. In het afwijzen daarvan lag het eigenlijke conflict en 
de breuk met de synagoge... 
De binding met het land en het gevoel een apart gezet volk te zijn, 
zijn natuurlijk steeds groter geworden door de vijandschap van de 
landen, waarin ze leefden. Nehroe heeft eens gezegd: als je gaat 
merken dat je een volk bent en dat je een land hebt, dan komt dit om
dat er al iets fout is. Het is als met je ogen: als er niets aan man
keert merk je je ogen niet. Maar als er iets aan hapert, dan ga je 
ineens je ogen voelen en erover praten. Praten over je eigen aparte 
volksbewustzijn wijst erop, dat er iets mis is. Ik ben er een ver
klaarde tegenstander van om via de theologie van die nood een deugd 
te maken. 
Dat die mensen in het boek Handelingen hun akkers verkochten en de op
brengst bij Petrus kwamen brengen, dat had bijzondere betekenis. 
Die akkers waren geen landbouwakkers, maar grafakkers: men verzekerde 
zich van een plaatsje om te mogen rusten in de gewijde aarde van 
Kanaan, liefst zo dicht mogelijk bij de Olijfberg. Daar zou de Messias 
neerdalen. Maar inide messiaanse gemeente van de Opgestane hoefde dat 
helemaal niet meer, want de sacrale binding aan volk en grond was 
weggevallen. 



Denk nu niet, dat ik geen begrip heb voor de militante houding van 
de nieuwe generatie joden in Israël, na het weerloze vervolgd zijn 
van hun voorgeslacht. Maar laat ik toch eens voorlezen wat mijn oude 
vriend, rabbijn prof. R.Rahpael Geis ons schreef: "Ik ben er persoon
lijk diep van overtuigd dat Israël niet uit de heilshistorische di
mensies kan uitbreken. Gebeurt dat, zoals nu, bijna dagelijks, dan 
komt 't straffende ritme van de bijbel weer in beweging". En verder: 
"Waarschuwingen van joodse zijde gelden als verraad, van Duitse zijde 
(hoe wel gemeend ook) als nazisme, van christelijke zijde als herle
vend anti-judaisme. Daarom juist zijn de uitingen van Nederlandse 
vrienden zo belangrijk. De Nederlanders waren geen nazi's en geen 
christelijke' antisemieten. Naar hun waarschuwingen moge dan op het 
ogenblik niet geluisterd worden, toch mogen zij niet verstommen". 
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12-26 februari 1955. 
- De staat en de katholieke huwelijksvrijheid, GA 23 april 1955. 
- Het hervormde mandement (Bespreking van het synodale geschrift 
Christen zijn in de Nederlandse samenleving), 21 mei, 4 juni, 2 juli 
1955. 
- Katholieken over het Nederlands katholicisme, GA 11 juni 1955. 
- Herodes de tyran, GA 18 juni 1955. 
- Heropening van het joods historisch museum, GA 23 juli 1955. 
- Het humanistisch verbond verjaart, GA 18 februari 1956. 
- Ecce homo, GA 31 maart 1956. 



- Karl Barth zeventig jaar geworden: verzetsman, kerkvader en dog
maticus, GA 19 mei 1956. 
- Kerk en apartheidsbeleid, GA 2 juni 1956. 
- De betekenis van Jan Hus, (discussie met de kerkhistoricus C.W. 
Monnich), GA 24 juni 1956. 
- Schepping en ondergang in het oude oosten, GA 7 juli 1956. 
- De leugen van de doodsstraf, GA 23 juli 1956. 
- De wereldraad achter het ijzeren gordijn, GA 4 augustus 1956. 
- Nieuw Guinea in de branding, GA 1 september 1956. 
- Vechten met de heilige stier, GA 15 september 1956. 
- Een eeuw anti-clericalisme, GA 13 oktober 1956. 
- Twaalf jaar later, GA 26 januari 1957. 
- Zie de mens, GA 20 april 1957. 
- Karl Barth en de stem van Europa, GA 20 juli 1957. 
- Niet zo vlug, lieve Heer messias, GA 28 september 1957. 
- Vrije besteding van de tijd (De gereformeerde synode, de arbeid 
en de sabbat), GA 21 december 1957. 
- Vertolkt de mattheuspassion het evangelie? GA 5 april 1958. 
- Een nieuwe anglicaanse huwelijksethiek, GA 6 september 1958. 
- Niet alleen Osborn, GA 13 september 1958. 
- Een vrije bijbel in een vrij land, 20 september 1958. 
- Bijbel, aarde en steen, GA 6 december 1958. 
- Het schisma van kerk en synagoge, GA 17 januari 1959. 
- Een initiatief van de nieuwe paus, GA 31 januari 1959. 
- Calvijnherdenking 1959, GA 11 juli 1959. 
- Een 16-tal artikelen over: De misverstane bijbel, Verstandig Ouder
schap oktober 1959 - april 1961. 
- En weer klinke ons hei al GA 17 oktober 1959. 
- Een voorspelling van Jezus geboorte? (over jes. 7), GA 26 decem
ber 1959. 
- Argeloos anti-semitisme, GA 6 februari 1960. 
- Het lied der zeven dagen, GA 9 juli 1960. 
- Een nieuwe visie op de exodus? GA 28 mei 1960. 
- Eichmann, een mens als wij? GA 4 juni 1960. 
- Merkwaardige handschriften, GA 17 september 1960. 
- Theologisch antisemitisme, B. november 1960. 
- Karl Barth over de vrijzinnige theologie, GA 29 oktober 1960. 
- Jodenzending en antisemitisme, B. december 1960. 
- Godgeklaagde troost, GA 3 december 1960. 



- De toekomst der kerstening, GA 24 december 1960. 
- Een cederboom in een knollentuin (over het reveil), GA 28 januari 
1961. 
- Twintig jaar februaristaking, B. februari 1961. 
- Passiespel en antisemitisme (Tevens opgenomen in: maandblad "Kerk 
en Israël" en in "Woord en dienst"), B. april 1961. 
- Passus sub Pontio Pilato, GA 8 april 1961. 
- Mondiale vredesconferentie in Praag, GA 3 juni 1961. 
- Het Geneefse psalter gerestaureerd, GA 24 juni 1961. 
- In memoriam P.L.Gerritse, GA 8 juli 1961. 
- De gaande en komende man (over dr. J.J.Buskes), GA 7 oktober 1961. 
- Het 'ongeloof' der joden in de RK-liturgie, B. november 1961. 

Bijdragen in de serie: 'Zoals gezegd is over ...' Bijbelcommentaren 
voor de moderne mens, onder redaktie van prof. P.A.H.de Boer, prof. 
dr. C A . de Rijk, Dr. J.Soetendorp en drs. H.van Praag. Kroon maakte 
deel uit van de redaktie tot het verschijnen van deel 9 (1964). 
Bijdragen: 
- Zoals gezegd is over de schepping, 'Het lied van de zeven dagen', 
1962, p. 129-133, (vgl. GA 9 juli 1960). 
- Zoals gezegd is over het paradijs, 'De verstoorde paradijsdroom', 
1962, p. 131-136, (vgl. GA 1 oktober 1960). 
- Zoals gezegd is over de vloed en de toren, 'Het noachitisch ver
bond', 1962, p. 121-125. 
- Zoals gezegd is over Josef en de aartsvaders, 'Het verstoorde 
mensennest', 1962, p. 130-133. 
- Zoals gezegd is over de uittocht, 'Het godengevecht om de mens', 
1962, p. 101-106. 
- Zoals gezegd is over de woestijn, 'De man Mozes en de engelen, 
1962, p. 123-128. 
- Zoals gezegd is over de Intocht, 'De Verbondssluiting in Sichem', 
1963, p. 90-93. 
- Zoals gezegd is over de Richteren, 'Een "Politeia" in Israël', 
1963, p. 117-121. 

- De veronderstelling van ons werk, (Programmatisch stuk over 'Het 
gesprek van kerk en Israël'), B. januari 1962. 
- Een baanbrekende studie (over de diss. van dr. Meuzelaar), B. 
februari 1962. 



- Colloquium over Algeije, GA 24 februari 1962. 
- Halve maan boven Nederland? (over de Islam), GA 24 maart 1962. 
- Waar stierf Jezus? GA 31 maart 1962. 
- Misverstanden rondom de passieprediking, GA 14 april 1962. 
- De bijbel propageerbaar? GA 21 april 1962. 
- Leven en dood in de bijbel, B. april 1962. 
- Jezus en het geloof, B. mei 1962, 
- Hervormd-gereformeerde eenheid? GA 2 juni 1962. 
- In de geest van Jezus geloven, GA 9 juni 1962. 
- Het tweede Vaticaans concilie, GA 25 augustus 1962. 
- In memoriam dr. Meuzelaar, B. oktober 1962. 
- Toen Rome nog niet rooms was, tevens opgenomen in: Kerk en Israël, 
mei 1963, GA 25 december 1962. 
- Artikelenserie over New Delhi (sc. de 3e Assemblee van de Wereld
raad van Kerken, red.) en de areopagus, B. december 1962; januari, 
februari, maart 1963. 
- Predikanten contra professoren, GA 12 januari 1963. 
- Een brief naar Rome (ook verschenen in GA), B. april 1963. 
- 'Heidenen' als 'medeburgers', B. mei 1963. 
- De orde der farizeeërs (Tevens opgenomen in Kerk en Israël, novem
ber 1963), B. juni 1963. 
- Terstond in de synagoge, Kerk en Israël, december 1963. 
- Buber de vertaler, GA 6 juli 1963. 
- Oecumenische schriftlezing (ook verschenen in: Jaarboek voor de 
Eredienst, 1963), B. augustus 1963. 
- Het concilie en de joden (ook: GA 28 december 1963), B. januari 
1964. 
- Bijdragen in een joods-christelijk forum, B. juni - november 1964. 
- Een joods-christelijk forum in de 15e eeuw, B. december 1964. 
- Geen engelen, maar mensen, Wending december 1964. 
- Een dialoog uit de achtste eeuw, B. januari 1965. 
- Het nieuwe testament als joods getuigenis, Wending november 1966. 
- Van Randwijk ter gedachtenis, idW 28 mei 1966. 
- De joodse feestdagen, B. oktober 1966. 
- Demasqué van Ethelbert Stauffer, artikelenreeks, B. november - de' 
cember 1966; januari - februari 1967. 
- De plaats en de kleur van het hart (over de 'rode' Barth), GA 
31 december 1966. 
- De heilige stad van joden, christenen en moslims, GA 18 juni 1967. 



- (Samen met H.de Nie), 5 stellingen over de staat Israël. Onder meer 
verschenen in: idW 6 januari 1968. Daarop is een uitvoerig debat ge
volgd in idW. De stellingen werden overgenomen door de kerkeraadscie. 
De auteurs schreven een commentaar in B. december 1967, januari -
februari - maart - april - mei en juni 1968. 
- Een realistische kijk op de staat Israël, B. juli 1968. 
- Abel Herzberg 75 jaar, B. oktober 1968. 
- In memoriam Karl Barth (overgenomen uit: 'Nieuw Europa', januari 
1969), idW 15 maart 1969. 
- Uppsala 1968 en de joden, B. januari - mei 1969. 
- Antisemitisme en antizionisme, B. mei - juni - november 1969. 
- Sem Davids, een joodse Nederlander, GA 8 december 1969. 
- Een onmogelijk synodaal concept. De hervormde synode en het uit
verkoren Israël, GA 21 maart 1970. 
- Messiaanse weerbaarheid (afscheidspreek), B. juli 1970. 
- Discussie over het Israël rapport van de hervormde synode, B. sep
tember 1970. 
- Luisterend naar het jodendom. In de serie 'Een ontmoeting met 
de wereldgodsdiensten', (nr. 1), Den Haag 1971. 
- Bedrijfsleven en bijbels denken, B. juni - juli -september 1972. 
- Evangelie en bedrijfsleven, B. april 1974. 

Een reeks artikelen in de rubriek 'gestempeld', in: Present, informa
tieblad van de hervormde gemeente Amsterdam, februari - juli 1974. 
- Bijbelse profetie. 
- Vervulling der profetie. 
- Profetie en geschiedenis. 
- Profetische reacties. 
- Profetische verhaaltrant. 
- De tempelreiniging. 
- Messiaanse brandstichters? 
- Geboorteweeën van de messias. 
- Een komende bewoonde aarde. 
- Een huis met veel ruimte. 



Kroon verzorgde in de jaren 1972 tot 1977 cursussen waarvan hij de 
samenvatting publiceerde in Bekirbénoe: 
- Tenach en evangelie, (Syllabus cursus), B. december 1972; januari 
februari 1973. 
- Profetie, (Syllabus cursus), B. maart - april - mei 1973. 
- Messianiteit, (Syllabus cursus), B. november - december 1973; 
januari - februari - mei 1974. 
- De inzet van de mensenzoon, (Syllabus cursus), B. november - decem 
ber 1974; januari 1975. 
- Het lijden van de mensenzoon, (Syllabus cursus), B. april - mei -
juni - juli 1975. 
- Verontreiniging en reiniging door bloed (met anderen ), (Syllabus 
cursus), B. januari - mei 1977. 
- Onze woorden en bijbelse woorden (eeuwigheid, heelal, natuur, reli 
gie, persoonlijkheid, deugd, ideaal), (Syllabus cursus), Overgenomen 
in Opstand, april 1979, p. 26 vv. B. juli - september 1977. 
- Verzoening of conflict in Tenach en Evangelie, (Syllabus cursus), 
B. december 1977; januari - februari 1978. 

- Over Martin Buber, in: 'Dwarsliggers', feestbundel voor dr. J.J. 
Buskes, Amsterdam 1974. 
- Navolging van God, B. september - oktober 1974. 
- De onthulling van de godszonen (Rom 8), B. maart 1975. 
- Preekschets Romeinen 8,18; preekschets Hebreeën 2,5; preekschets 
Johannes 14,2a in Postille 1967/77, Den Haag 1976, p. 166 vv. 
- Paulus is altijd een Farizeeër gebleven, Hervormd Nederland 31 
januari 1976. 
- Geen christendom zonder Paulus? HN 7 februari 1976. 
- Paulus en de volkeren, HN 14 februari 1976. 
- Paulus en de slavenwereld, HN 21 februari 1976. 
- Het lied van de mensenzoon van G.H.ter Schegget en Die Konkretion 
der Wahrheit und die Lü'ge der Spekulation van H.W.Bartsch, recensies 
van twee recente Paulusstudies, in H.N. 
- Een seminar in Jeruzalem, B. maart - april 1976. 
- Bedreigd bestaan (over Jeremia), Vredeskrant 1976. 
- Miskotte: giraf onder de predikers (In memoriam), Trouw, 1 septem
ber 1976. 
- De wereld gezien in visionaire blik (Over Openbaring. Met K.A. 



Deurloo), Opstand, november 1976. 

- Paulus als messiaans prediker ('Tempel en synagoge' / 'Thora en 

evangelie' / 'Paulus en Jezus' / 'Joden en Grieken' / 'Vrije burgers 

en slaven' / 'Mannen en vrouwen'.), B. juni 1977. 

- De weg van de mens Buber, Trouw 3 februari 1978. 

- Is Saul ook onder de profeten? Een aanzet tot een radikale herle

zing van Paulus, Studiemap, Zeist 1978. 

- Materialistisch bijbellezen, B. september 1978. 

- Angst en verwachting van Jezus Messias (Over apocalyptiek), Vredes-

krant 1979. 

- Das neue Testament als jüdisches Zeugnis, Duitse vertaling van het 

artikel in: Wending november 1966 (tevens opgenomen in de bundel 

'Wie oren heeft om te horen', Zeist 1979, p. 21 vv.), in: Texte und 

Kontexte, 5, november 1979. 

- Paulus als messianischer Prediger (zie B. juni 1977), Texte und 

Kontexte, 5, november 1979. 

- Een subversief joods briefje (Over Philêmon), Eltheto 63 (Zeist 

1980), p. 86-89. 

- Een subversief geleidebriefje (tevens in: Werkschrift voor leer

huis en liturgie 1/1, november 1980), B. oktober 1980. 

- Een 1000-jarig vrederijk (vgl. het boek Openbaring II), Werkschrift 

1/5, april 1981. 

- Niet aan engelen maar aan de mens. Het lied over de mens in de brief 

aan de Hebreeën, in de bundel 'Vlegels op de dorsvloer, feestbundel 

voor Thomas Naastepad', Kampen 1981, p. 112-123; een bewerking van het 

artikel uit Wending, december 1964. 



NOTEN 

Noot bij, De houding van de kerk in en 

na de oorlog, p. 23. 

lj_ Jan Koopmans (1905-1945): hervormd 

predikant, sinds 1941 te Amsterdam. 

Voordien o.a. bijbelstudiesecretaris 

van de NCSV. Dissertatie: 'Het1 oud-

kerkelijk dogma in de reformatie, be

paaldelijk bij Calvijn', 1938. Koop

mans was theologisch sterk beïnvloed 

door 0.Noordmans en K.Barth. Hij was 

in 1940 de initiatiefnemer tot het 

ontstaan van de Lunterse Kring en 

schreef het eerste illegale geschrift 

dat van de kring uitging: 'Bijna:te 

laat'. Gedurende de gehele bezettings

tijd was hij actief in het (kerkelijk) 

verzet. In het voorjaar van 1945 werd 

hij door een verdwaalde kogel dodelijk 

getroffen. (Noot redaktie.) 

Noten bij, Theocratie en democratie, 

p. 31 en p. 34. 

2. Afgescheidenen: oppositionelen bin

nen de Hervormde Kerk die sinds 1834 

een eigen kerkverband gingen vormen. 

Het verzet tegen de onkerkelijke or

ganisatievormen van de Hervormde Kerk 

leefde vooral op na 1816 toen koning 

Willem I haar een bestuurlijk 'Regle

ment' opdrong. Het verzet tegen de 

'reglementenkerk' had ook zeker een 

sociale component, alleen al vanwege 

het feit dat verzet tegen de hervormde 

kerkorganisatie per definitie ook ver

zet was tegen de heersende kringen die 

deze organisatie bemanden. Als begin

punt van de Afscheiding geldt het mo

ment waarop ds. Hendrik de Cock uit 

Ulrum (Gr.) na een ondoorzichtig kerk

rechtelijk conflict zich met zijn vol

gelingen losmaakt van de Hervormde 

Kerk, blijkend uit een z.g. 'Acte van 

Afscheiding of Wederkeer' (oktober 1834). 

Ook elders in het land verlieten ge

lijkgezinden de Hervormde Kerk. De 

overheid trachtte aanvankelijk d.m.v. 

inkwartiering van militairen het tij 

te keren. Geen der bestaande kerkge

nootschappen kan worden beschouwd als 

een rechtstreekse voortzetting van de 

Afscheiding van 1834; wel is het zo 

dat bijna alle kerken die op enigerlei 

wijze het woord 'gereformeerd' in hun 

naam voeren er historische banden mee 

hebben. (Noot redaktie.) 

3^ Philippus Jacobus Hoedemaker (1839-

1910): Hervormd theoloog, aanvankelijk 

een volgeling van A.Kuyper en hoogle

raar aan de door deze gestichte Vrije 

Universiteit. Toen Kuyper in 1886 brak 

met de Hervormde Kerk (Doleantie) volg

de Hoedemaker hem niet. Hij nam ont

slag als V.U.-hoogleraar en werd weer 

hervormd predikant. Hoedemaker ijverde 

voor het herstel van de Hervormde Kerk 

tot een belijdende volkskerk en voor 

de herkerstening van het Nederlandse 

volksleven. Hij hechtte veel waarde aan 



artikel 36 van de Nederlandse Geloofs
belijdenis dat aan de overheid op
draagt valse godsdienst en afgoderij 
te bestrijden. De Gereformeerde Kerk 
schrapte in 1905 op aandrang van Kuyper 
de bedoelde zinsnede uit artikel 36. 
(Noot redaktie.) 

Noten bij, Rondom Linggadjati, p. 36 en 
p. 37. 

4. Overeenkomst van Linggadjati: Eerste 
overeenkomst tussen de Nederlandse re
gering en de Republiek Indonesia (12 
september 1946), waarbij Nederland het 
gezag van de republiek erkende over 
een deel van het latere Indonesië. Het 
verdrag voorzag de vorming van een 

groter verband, de Verenigde Staten 
van Indonesië, die een unie zouden 
gaan vormen met Nederland. Over de uit
voering werd geen overeenstemming be
reikt; het verdrag werd achterhaald 
door de politionele acties en latere 
overeenkomsten. (Noot redaktie.) 

5^ Partij van de Vrijheid: In 1946 op
gerichte liberale politieke partij. In 
1948 verenigde de PvdV zich met de groep 
groep voormalige vrijzinnig-democraten 
o.l.v. P.J.Oud (die aanvankelijk waren 
toegetreden tot de PvdA en tot de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD). (Noot redaktie.) 



ANDERE UITGAVEN 

KROON-GETUIGEN, WERKSCHRIFT voor leerhuis & liturgie 2(1981/2)6 
(Uit het ten geleide van de redaktie:) De zesde aflevering van de 
tweede jaargang van het 'WERKSCHRIFT' voor leerhuis & liturgie is een 
boek van 196 pagina's voor en over ds. Kleijs Kroon, ter gelegenheid 
van zijn achtenzeventigste verjaardag (5 mei 1982). Acht en dertig 
'Kroon-getuigen', vrienden, kennissen, leerlingen en geesteverwanten 
stonden een bijdrage af aan dit merkwaardige document voor een opmer
kelijke man. 
Dat Kleijs Kroon nog leeft, inspirerend, welsprekend en hevig verbon
den met zoveel onderling verschillende leerhuisgangers en schriftge
leerden, is verheugend en belangrijk genoeg om hem nu, - en niet pas 
over twee jaar, als hij (God geve) tachtig wordt -, te prijzen om zijn 
meesterschap en de geschiedenis te schrijven die hij in velen heeft 
gemaakt. Zo is dit 'boek' een tijdsdocument en bijdrage tot de kennis 
van recente (kerk)geschiedenis. 
Redaktie: Karei Deurloo, Kees Kok, Huub Oosterhuis, Bert ter Schegget. 
Kroon-getuigen kost ƒ 15,-- (excl. porti) en is te bestellen bij de 
Stichting Leerhuis & Liturgie, Passeerdersgracht 19, 1016 XG Amster
dam, tel. 020-257419 (wo.-do.-vr.). 

ELTHETO-uitgaven. 
(De prijzen zijn inclusief porto. Bestelling door overmaking van het 
verschuldigde bedrag op giro 67086 t.n.v. N.C.S.V., Zeist, met vermel
ding van de gewenste uitgave.) 

Teksten godsdienstkritiek I 
Marxisten over godsdienst 1844-1914. (1978) 151 pag. 
Teksten van Marx, Mehring, Lenin, Gorter, Pannekoek, Engels, Kautsky 
en Feuerbach. 
Eltheto nr. 60, prijs ƒ 15,50. 



Industriepastoraat (1980) 143 pag. 

Zeven industriepastores aan het woord. Dokumentatie over de oprich

ting van Vereniging van Pastoraal Werkenden en Vereniging van Weten

schappelijk Personeel aan Theologische opleidingen. Een nabeschouwing 

van Dick Meerman en Theo de Wit. 

Eltheto nr. 61, prijs ƒ 15,50. 

Teksten godsdienstkritiek II 

Christen-Socialisten in crisistijd 1903-1941. (1980) 195 pag. 

Teksten van Enka, Barth, Kutter, de Ligt, Roland Holst, Ragaz, Eckert, 

Miskotte en v.d. Brink. 

Eltheto nr. 62, prijs ƒ 2 1 , — 

Politieke lezing van de bijbel II (1980) 144 pag. 

Artikelen van Gerie den Besten, Jan Bonsen, Monique Clavel-Léveque, 

Michel Clévenot, Fernand Fehlen, Kuno Füssel, Kleis Kroon en Tamis 

Wever. 

Eltheto nr. 63, prijs ƒ 19,50. 

Rooms bouwen (1981) 105 pag. 

Een beschouwing van Herman Meijer en Jan de Heer over katholieke ar-

chitektuur en stedebouw. Met 70 afbeeldingen. 

Eltheto nr. 64, prijs ƒ 16,--. 

Politieke lezing van de bijbel III (1981) 175 pag. 

De nederlandse diskussie over politieke of materialistische lezing 

is de uiteenzetting met de duitse traditie, zowel op het terrein van 

literatuur als op het terrein van ideologie-onderzoek. Maar ook de 

konfrontatie met de links-barthiaanse stroming, die door Miskotte 

en Breukelman verbreid is geraakt. Artikelen van Walter Bindemann, 

Dick Boer, Jan Bonsen, Bert van Dijk, Jean Guichard, Rinse Reeling 

Brouwer, Theo Salemink en Bert Schuurman. 

Eltheto nr..65, prijs ƒ 23,50. 

Teksten Godsdienstkritiek III 

Marxisten over Godsdienst 1910-1944. (1982) 224 pag. 

Teksten van Lenin, Bauer, van der Goes, Wijnkoop, Visser, Romein, 

de Wolff, Bloch, Benjamin, Reich en Gramsci. 

Eltheto nr. 66, prijs ƒ 24,25. 



Dit nummer van Eltheto gaat niet over een vreemde eend in de kerke
lijke bijt. Het is geen biografie over Kroon. Evenmin zijn hierin 
analyses, dogmatische of exegetische beschouwingen naar aanleiding 
van leven en werk van Kroon te vinden. D-it nummer gaat over een 
vreemd pakhuis, de kerk, dat er op het eerste gezicht zo bekend, zo 
weerzinwekkend bekend uitziet. Het vertrouwde beeld, een voorstelling. 
Niet 'de kerk', maar de heersende voorstelling van de heersende kerk 
over 'de kerk'. En omdat zij heerst, wil zij er niet van weten, dat 
zij strijd heeft te leveren, dat haar 'algemeenheid' niet vanzelf
sprekend is. De passende taktiek: doodzwijgen van alles wat die van
zelfsprekendheid ter discussie stelde en stelt. 
Deze Eltheto levert een 'praktische' ideologiekritiek, kritiek op een 
voorstelling. Geen analyse, maar in herinnering roepen en doorvertel
len. Aan de hand van herinneringen van Kroon, maar meer nog aan de 
hand van oude artikelen van zijn hand wil dit nummer het doodzwijgen 
doorbreken, althans een klein scheurtje erin maken. De titel herinnert 
aan de gebundelde gevangenisbrieven van Bonhoeffer, Verzet en Over
gave. Verzet heeft een cruciale rol gespeeld in Kroons leven en theo
logie. Tevens wil de titel suggereren dat theologie krachtens haar 
aard verzet is, althans behoort te zijn. 


