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1  Toe-eigening van de bevindelijke 
 traditie

 Refogeschiedenis in historiografisch perspectief

 Fred van Lieburg

een ex per i m en t ele t er m

Gelukkige volken hebben geen geschiedenis, zegt een spreek-
woord. Naties die nooit oorlog hebben gevoerd, of landen die 
nooit rampen hebben gekend, hebben historisch weinig te vertel-
len. In die zin drukt het spreekwoord de gedachte uit dat alleen 
de afwijking van de normaliteit de aandacht waard is. ‘Hond bijt 
man’ is geen nieuws, wel ‘man bijt hond’. Zo hebben alleen onge-
lukkige volken iets uit te leggen over hun verleden. Alleen geluk-
kige volken leven tevreden in hun eeuwig heden. Maar je kunt dan 
het spreekwoord ook anders formuleren, al was het maar vragen-
derwijs. Krijgen volken pas een geschiedenis als ze zich ongeluk-
kig gaan voelen? Gaan groepen pas over hun verleden nadenken 
zodra hun bestaan, hun zelfbeeld of hun identiteit een probleem 
geworden is?

Tegen deze achtergrond is het spreken over ‘refogeschiedenis’ 
misschien een veeg teken. Wie dit woord in het voorjaar van 2006 
intikte op de internetzoekmachine Google, kreeg als antwoord een 
hulpeloze vraag: ‘Bedoelde u radiogeschiedenis?’ Het neologisme 
verscheen pas op het world wide web door de aankondiging van het 
symposium, waarvan deze bundel de papieren neerslag vormt. 
Maar als organisator van deze studiedag – gehouden op 24 no-
vember 2006 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam – zou ik de 
groep in kwestie zeker geen identiteitscrisis willen aanpraten. Dat 
hoeft ook niet, want deze groep heeft allang een eigen geschied-
schrijving, beoefend door zowel insiders als buitenstaanders, nog 
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8 Refogeschiedenis in perspectief

 afgezien van de sterke historische dimensie die reeds in haar zelf-
beeld en levensideaal ligt opgesloten.

Toch is het goed om nog even door te borduren op die term 
‘refogeschiedenis’. Want over welke geschiedenis of welke groep 
hebben we het eigenlijk? Het voorvoegsel ‘refo’ is een afkorting 
van het bijvoeglijk naamwoord ‘reformatorisch’, maar ook van 
het zelfstandig naamwoord ‘reformatorische(n)’, mensen die zich-
zelf rekenen tot wat in Nederland ook wel de reformatorische of 
gereformeerde gezindte wordt genoemd. De afkorting ‘refo’ is als 
zodanig echter nog niet zo oud. Qua inhoud gaat het bovendien 
om meer dan een simpele afkorting. Het is ook een aanduiding van 
een religieuze groep met een sterk accent op de sociaal-culturele 
identiteit. ‘Refo’s’ vormen een herkenbare bevolkingsgroep, niet 
alleen door hun min of meer gelijke geloofsopvattingen, maar ook 
door hun min of meer uniforme levensstijl. Alleen al in die aandui-
ding ligt een culturele lokalisering en daarmee ook een culturele 
historisering.

Zelf herinner ik mij dat het begrip ‘refo’ ofwel de groepsaan-
duiding ‘refo’s’ opkwam omstreeks 1985. In mijn examenjaar op 
de reformatorische scholengemeenschap Guido de Brès in Rot-
terdam circuleerde deze kreet in combinatie met afkortingen voor 
elkaar overlappende deelgroepen die in zo’n scholengemeenschap 
vertegenwoordigd zijn. Je had hervormden en gereformeerden: 
‘hervo’s’ en ‘grefo’s’. Met die grefo’s werden echter niet zozeer jon-
geren van bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeenten bedoeld (dat 
waren ‘gergemmers’) maar gereformeerden (vrijgemaakt), wier ge-
loofsbeleving ‘lichter’, ‘oppervlakkiger’ of ‘wereldser’ was dan die 
van de ‘refo’s’. Of ook evangelischen toen al beknopt betiteld wer-
den, weet ik niet meer; in elk geval gebeurde dat later in minder 
prozaïsche vormen zoals efo’s, evangelo’s of evangelico’s.

Kenmerkend voor een term als ‘refo’s’ was de kerkoverstijgende 
betekenis: het ging vooral om een religieuze subcultuur die dwars 
door de Nederlandse Hervormde Kerk en de afgescheiden gerefor-
meerde kerkverbanden heen ging. Aanvankelijk had de term de 
klank van een scheldwoord, zoals bijvoorbeeld een reformatorische 
school kon worden aangeduid als een ‘rokkenschool’ met het oog 
op de voorgeschreven kleding voor vrouwen en meisjes. De laatste 
jaren heeft het voorvoegsel ‘refo’ echter steeds meer een neutrale 
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9Toe-eigening van de bevindelijke traditie

betekenis gekregen. Ook in de reformatorische wereld zelf spreekt 
men zonder problemen over refoscholen, refojongeren en refoca-
fés, een refoforum of refoweb, kortom een wijdvertakte refocul-
tuur. In die context moet de uitvinding van de term ‘refogeschie-
denis’ worden gezien. Deze wordt hier slechts gebruikt als een 
korte, doeltreffende, positieve aanduiding van een aandachtsveld: 
de geschiedenis van de refo’s als religieuze groep in de Nederland-
se samenleving van de twintigste en eenentwintigste eeuw.

bev i n deli j k ger efor m eer den en a a n h a nger s va n 
de z wa rt ekousen k er k en

Ik noemde het jaar 1985, voor mij gedenkwaardig omdat ik toen 
doorstroomde naar de studie maatschappijgeschiedenis aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor refo’s was het een belang-
rijk jaar vanwege een promotie in de sociale wetenschappen aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. De hoofdredacteur van het Refor-
matorisch Dagblad, Christiaan Samuel Leendert Janse, verdedigde 
toen zijn proefschrift onder de titel Bewaar het pand. De spanning 
tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk ge-
reformeerden.1 Die hoofd- en ondertitel weerspiegelen fraai de com-
binatie van affiniteit en objectiviteit. Bewaring van het pand – de 
zorg voor het erfgoed der vaderen, naar I Timotheüs 6:20-21a – kan 
heel goed samengaan met een zuiver wetenschappelijke benade-
ring in een sociologisch begrippenapparaat. Maar ik noem het hier 
in de eerste plaats vanwege die groepsaanduiding in de ondertitel, 
die in zekere zin de meer uitgebreide tegenhanger is van het be-
grip ‘refo’s’, namelijk de bevindelijk gereformeerden.

Hoewel al in 1964 door iemand geschreven werd over de ‘be-
vindelijke gereformeerden’,2 heeft deze term als aanduiding van 
de onderhavige bevolkingsgroep pas vleugels gekregen door het 
boek van Janse. Hij omschreef deze groep als dat deel van de ge-
reformeerde gezindte, dat zich niet alleen verbonden voelt met 
de calvinistische Reformatie in de zestiende eeuw, maar ook de 

1  Voor de belangrijkste boeken over de bevindelijk gereformeerden in de 
twintigste eeuw wordt verwezen naar de bibliografie achter in de bundel.

2  G. Kuiper Hzn., ‘Beroep en kerkgenootschap opnieuw bezien’, Mens en 
maatschappij 39 (1964), 415.
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10 Refogeschiedenis in perspectief

nadruk legt op de noodzaak van de innerlijke bevinding ofwel de 
persoonlijke bekering. Daarnaast gaf Janse een signalement van 
bevindelijk gereformeerden met concrete politieke, maatschap-
pelijke, kerkelijke en culturele kenmerken waaraan zij voor elkaar 
en voor de buitenwereld herkenbaar zijn. Hoewel deze staalkaart 
nogal bekritiseerd is omdat ze de bevindelijkheid zou reduceren 
tot een steriel gedragspatroon, is de term ‘bevindelijk gereformeer-
den’ binnen en buiten deze kring sterk ingeburgerd. Nog steeds 
is er geen betere beschrijvende term voor deze sociaal-religieuze 
groepering. Daarom wordt ze ook in deze bundel gebruikt, in feite 
als synoniem voor het woord ‘refo’s’.

Het succes van de term ‘bevindelijk gereformeerden’ kan na-
tuurlijk ook verklaard worden doordat de naamgeving in een be-
hoefte voorzag. Janse geeft een opsomming van allerlei aanduidin-
gen die in elk geval in de groepering zelf als onwenselijk werden 
ervaren. Gereformeerde gezindte, aanhangers van de oude waar-
heid, reformatorischen, oudgereformeerden, piëtisten, fijnen, 
zwartekousenkerken, hyperorthodoxen of ultragereformeerden 
... aan alle etiketten kleven bezwaren. Toch rijst de vraag of Janses 
voorstel niet meer was dan een gelukkige vondst waar al te lang op 
was gewacht. De opgang van de aanduiding weerspiegelt mogelijk 
ook een toenemend zelfbewustzijn van de bevindelijk gerefor-
meerden zelf. De term was in feite al bekend, maar beantwoordde 
pas later aan de vraag naar een bruikbare benaming voor een reële 
groepering in de toenmalige samenleving, ofwel correspondeerde 
met een bepaalde fase in de bevindelijk gereformeerde traditie.

Voor ik nader inga op de cultuurhistorische gelaagdheid van 
deze traditie en de consequenties daarvan voor de geschiedschrij-
ving, wijs ik ook op het meer journalistieke werk dat als groepsbe-
schrijving van de bevindelijk gereformeerden aan het proefschrift 
van Janse voorafging. Ik bedoel het boek van Anne van der Meiden, 
in 1968 voor het eerst verschenen onder de titel: De zwartekousen-
kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep. Van der Meiden, 
zelf afkomstig uit een bevindelijk gereformeerd milieu, schreef 
deze bestseller als reactie op de toenemende maatschappelijke agi-
tatie rond de zogeheten zware calvinisten in de roerige ‘jaren zes-
tig’. Deze kwam bijvoorbeeld openbaar tijdens de polio-epidemie 
van 1966 waardoor de onder bevindelijk gereformeerden levende 
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11Toe-eigening van de bevindelijke traditie

bezwaren tegen inenting en daarmee de als antimodern afgeschil-
derde subcultuur zelf mede via de televisie volop in het landelijke 
nieuws kwamen.

In oktober 1966 werd op de Veluwe een aantal gevallen van polio gecon-
stateerd. Groot was niet alleen de zorg bij de slachtoffers en hun families, 
maar ook de ergernis bij de voorvechters van de culturele revolutie over 
de gewetensbezwaren van sommige bevindelijk gereformeerden tegen 
vaccinatie. Vooral de gereformeerde gemeente in Elspeet en haar pastor 
kregen het zwaar te verduren. ‘Kindermoordenaar gezocht’, stond er on-
der een foto van deze predikant op pamfletten die op kerkdeuren en aan 
bomen werden aangebracht. Twee studenten uit Groningen trokken op 
een zondag naar Elspeet om zich bij de ‘uitgaande kerk’ met spandoeken 
te laten filmen en fotograferen. Foto Streekarchivariaat Noordwest- 
Veluwe.

De diverse herdrukken van het boek van Anne van der Meiden wer-
den steeds aangepast aan de veranderingen die volgens hem ‘ook 
in de kleine wereld van de extreme orthodoxie van Nederland’ 
zichtbaar waren. In 1976 verscheen ‘een bijgewerkt en aangevuld 
portret’ onder de titel Welzalig is het volk, een typisch psalmwoord 
(naar Ps. 89:7 of Ps. 144:7, berijming 1773) waaraan fijnproevers al 
gedacht zullen hebben toen ik mijn verhaal begon over  gelukkige 
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12 Refogeschiedenis in perspectief

volken die geen geschiedenis hebben. De titel De zwartekousen-
kerken was niet alleen hopeloos verouderd, maar ook te negatief 
bevonden. Vreemd genoeg keerde hij in 1993 terug als hoofdtitel 
van de zesde, opnieuw uitgebreide en herschreven editie, die in 
de ondertitel als een ‘bevindelijk heroverwogen portret’ werd ge-
presenteerd. Een volgende update zit er – denk ik – niet in, omdat 
inmiddels de veranderingen zowel binnen de groepering als in de 
maatschappelijke context van de refocultuur zo ingrijpend zijn, 
dat eerder een geheel vernieuwde gids voor de gemiddelde Neder-
lander noodzakelijk is.

h et bev i n deli j k ger efor m eer de gesch i edbeel d

De wereld van de refo’s of de bevindelijk gereformeerden is in-
derdaad verre van statisch te noemen. Zelfs in de betrekkelijk kor-
te geschiedenis sinds de jaren zestig vertoont zij juist een sterke 
dynamiek. Dat stelt niet alleen theologen en sociologen, maar ook 
historici voor interessante vragen. De meest voor de hand liggende 
vraag is dan waar eigenlijk de geschiedenis van de bevindelijk ge-
reformeerden begint. Dat de aanvang ligt in de zestiende-eeuwse 
protestantse Reformatie, waarvan benamingen als gereformeerd 
en reformatorisch zijn afgeleid, is een te simpel antwoord. Immers, 
de thans gebruikte groepsaanduidingen zijn niet zomaar te ver-
eenzelvigen met confessionele of kerkelijke scheidslijnen uit het 
verleden. Bovendien hoeft het historische zelfbeeld van een groep 
niet automatisch samen te vallen met de eigenlijke geschiedenis 
van een groep op het niveau van een wetenschappelijke historische 
analyse.

Laten we echter eerst kijken hoe tot nu toe de bevindelijk ge-
reformeerde geschiedenis doorgaans wordt voorgesteld. We kun-
nen daarbij te rade gaan bij de reeds genoemde werken van Van 
der Meiden en Janse. Van der Meiden heeft maar liefst drie van 
zijn tien hoofdstukken nodig om ‘de rode draad van de geschie-
denis der zwaren’ weer te geven. Eerst gaat hij uitvoerig in op de 
Reformatie van Luther en Calvijn, op de dopersen en calvinisten 
in Nederland, op de Heidelbergse Catechismus en op de Dordtse 
Synode. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de traditie van de 
mystiek en bevinding, de Nadere Reformatie en het piëtisme, de 
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13Toe-eigening van de bevindelijke traditie

labadisten en de hattemisten, maar vooral aan de ‘oude schrijvers’, 
zoals Smytegelt en Schortinghuis. Na deze grepen uit de zestien-
de, zeventiende en achttiende eeuw komt de negentiende eeuw in 
beeld met zijn kerkstrijd, gezangenkwestie, afscheiding en vervol-
ging, uitlopend op de kerkelijke versplintering die in de twintig-
ste eeuw alleen maar is doorgegaan.

Meer systematisch is de manier waarop Janse zijn studie over 
de bevindelijk gereformeerden in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw van een ‘historisch perspectief’ voorziet. Maar alleen 
al de tussenkopjes in de desbetreffende paragraaf laten zien hoe 
ook door hem deze voorgeschiedenis van een moderne religieuze 
groepering als een vier eeuwen omspannende, doorlopende ont-
wikkeling wordt voorgesteld. Ze wordt gemarkeerd door Cal-
vijn, het hervormingsstreven in de Nederlanden, de Synode van 
Dordrecht, de Nadere Reformatie, toenemende onvrede over de 
invloed van het rationalisme, afscheiding en strijd voor kerkher-
stel, en het ontstaan van diverse gereformeerde kerkverbanden, 
de Gereformeerde Bond en de Staatkundig Gereformeerde Partij 
(sgp). Kortom, een geschiedenis waarin theologische en kerkelijke 
ontwikkelingen centraal staan en die de suggestie oproept dat er 
gedurende al die eeuwen een bevindelijk gereformeerd volksdeel 
is geweest dat in voortdurend veranderende omstandigheden in 
kerk en samenleving vasthield aan de kern van zijn geloof, de ware 
leer en de ware bekering.

Een benadering van de bevindelijke geschiedenis die aan de 
andere kant van de refotijdbalk begint, kunnen we vinden bij een 
kerkhistoricus die zich intensief met deze traditie bezighoudt, 
Willem Jan op ’t Hof. Uit zijn omvangrijk oeuvre hoeven we slechts 
zijn oratie op te slaan, in 2004 gehouden aan de Vrije Universiteit 
bij zijn aantreden als hoogleraar in de geschiedenis van het gere-
formeerd piëtisme vanwege de Hersteld Hervormde Kerk.3 Net 
als Janse heeft Op ’t Hof een religiebeschouwing waarin ‘inhoud’ 
en ‘geschiedenis’ apart behandeld worden. Je hebt ‘wezensken-
merken’ van vroomheid en een historische ‘vroomheidsbeweging’ 
waarin het wezen van de zaak wordt toegepast en uitgewerkt. Op 
’t Hof ziet het piëtisme als de protestantse stroming die zich speci-
aliseerde in de vroomheid in ruimste zin, dat wil zeggen zowel de 

3  W.J. op ’t Hof, Het gereformeerd piëtisme (Houten 2005).
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14 Refogeschiedenis in perspectief

innerlijke doorleving van de leer als de persoonlijke en maatschap-
pelijke levensheiliging.

Op basis van zijn brede definitie ziet Op ’t Hof het piëtisme als 
een internationale en interconfessionele vroomheidsbeweging 
met vertakkingen in vooral het Engelse, Nederlandse en Duitse 
taalgebied. Toegespitst op het gereformeerde piëtisme, gaf hij in 
zijn oratie een overzicht van alle verschijningsvormen van deze be-
weging in een groot aantal landen van Europa en Noord-Amerika 
in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Indien vroom-
heidsverschijnselen die per land onder wisselende benamingen 
bekendstaan inhoudelijk eeuwenlang dezelfde identiteit vertonen 
en elkaar onderling sterk hebben beïnvloed, zo concludeerde Op ’t 
Hof, dan is het ook op zijn plaats om het piëtisme als wetenschap-
pelijke koepelterm te hanteren voor de ene grote vroomheidsbe-
weging. Volgens de hersteld hervormde voorman waren gere-
formeerde piëtisten de meest katholiek en oecumenisch gezinde 
gereformeerden en is het zonder piëtisme zelfs onmogelijk om een 
waar christen te zijn.

Intrigerend is hoe in deze visie dit wereldwijde, diachrone en 
uniforme piëtisme ineenschrompelt tot een kerkelijk versplinter-
de minizuil wanneer Op ’t Hof de ontwikkeling in eigen land sa-
menvat, inclusief de negentiende en twintigste eeuw. Op basis van 
consequent gehanteerde criteria ziet hij het jaar 1588 als het start-
punt van gereformeerd piëtisme in de Nederlanden en 1608 als het 
‘geboortejaar’ van de beweging van de Nadere Reformatie, de ver-
bijzondering van de piëtistische stroming. Vanaf het laatste kwart 
van de zeventiende eeuw openbaarde zich een verinnerlijking, 
die zich via de conventikels verder heeft doorgezet. Het oude ker-
kelijke bewustzijn herleefde bij de Afscheiding van 1834, hoewel 
een deel der gereformeerde piëtisten de Nederlandse Hervormde 
Kerk trouw bleef. Van hen trad – allemaal volgens Op ’t Hof – het 
merendeel in 2004 alsnog uit de vaderlandse kerk. Rond de sgp 
en het Reformatorisch Dagblad vormen de gereformeerde piëtisten 
thans een refozuil van één procent van de Nederlandse bevolking. 
Nederland, zo lezen we in de Duitse en Engelse samenvatting van 
de oratie, is het enige land in de wereld waarin de gereformeerde 
‘bevindelijken’ nog een factor van enige betekenis vormen.
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15Toe-eigening van de bevindelijke traditie

va n na der e r efor m at i e tot bev i n deli j k 
ger efor m eer den

Als het gaat om de vermeende continuïteit in de bevindelijk gere-
formeerde geschiedenis mag ik niet verhullen hoe ikzelf hiermee 
ben omgegaan. Als student geschiedenis publiceerde ik in 1986 
een pleidooi voor de bestudering van wat ik, getrouw aan de toen 
nog gangbare terminologie van elite- en volkscultuur, aanduidde 
als ‘volkspiëtisme’, als contrast of complement van het zogeheten 
‘officiële’ piëtisme van theologen en predikanten. Ik wilde de tra-
ditionele geschiedschrijving van ‘oudvaders’ aanvullen met een 
‘mentaliteitsgeschiedenis’ van gewone vromen, de ‘fijnen’. Daarbij 
zag ik de achttiende eeuw als de bloeitijd van dat lekenpiëtisme, 
waarbij ook ik aangaf dat dit in de negentiende eeuw via de afschei-
dingsbewegingen en in de twintigste eeuw via de verzuilingspro-
cessen uitmondde in de bevindelijk gereformeerde groepscultuur 
die Janse toen net zo fraai in kaart had gebracht.4

Het is wel goed om hierbij te vermelden, dat mijn jeugdig 
pleidooi mede gebaseerd was op een destijds recente studie in de 
Duitse Pietismusforschung. In 1984 had de folklorist Martin Schar-
fe een boek gepubliceerd onder de titel Die Religion des Volkes: klei-
ne Kultur- und Sozialgeschichte des Pietismus.5 Dit boek ging over de 
vroomheidscultuur van piëtisten in het Zuid-Duitse hertogdom 
Württemberg in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Schar-
fe schetste de contouren van wat hij noemde de ‘piëtistische con-
structie van de werkelijkheid’ en beschreef allerlei aspecten van 
het dagelijks leven, de religieuze ideeën, de materiële cultuur, de 
lees- en schrijfgewoonten en de rol van de piëtistische ‘vaderen’ in 
de geloofswereld van de Württembergse vromen. Hoewel het hier 
ging om lutherse piëtisten, waren de overeenkomsten met de be-
vindelijk gereformeerden treffend en deed het boek van Scharfe 
een beetje denken aan dat van Anne van der Meiden.

4  F.A. van Lieburg, ‘Piëtisme en mentaliteitsgeschiedenis. Bij een publi-
catie over religieuze volkscultuur’, Documentatieblad Nadere Reformatie 10 (1986) 
109-125; naar aanleiding van Gerard Rooijakkers en Theo van der Zee (red.), Re-
ligieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk 
(Nijmegen 1986).

5  Martin Scharfe, Die Religion des Volkes: kleine Kultur- und Sozialgeschichte des 
Pietismus (Göttingen 1984).
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Wat ikzelf op het terrein van dit piëtismeonderzoek onderno-
men heb, illustreert de continuïteitsgedachte die algemeen met 
betrekking tot de geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden 
opgeld deed. Na een archiefstudie over de Nadere Reformatie in 
Utrecht ten tijde van Voetius schreef ik in 1991 een boek over de 
achttiende-eeuwse gereformeerde piëtisten op basis van een ver-
zameling autobiografieën.6 In de slotbeschouwing van dit werk 
leverde ik kritiek op de zogenaamde ‘vervalthese’, waarbij het acht-
tiende-eeuwse piëtisme werd gezien als het naar binnen gekeerde 
restant van het theocratisch elan van de Gouden Eeuw. Anderzijds 
zag ik de latere vrome subcultuur duidelijk als het product van het 
puritaniseringsoffensief van de Nadere Reformatie. Ook zinspeel-
de ik op het doorlopende voortbestaan van deze subcultuur tot de 
refowereld van tegenwoordig.

Het boek over de achttiende eeuw kreeg in 1994 een vervolg 
met de bundel waarin enkele theologen en historici zich bogen 
over een aantal bekeringsgeschiedenissen uit de negentiende 
eeuw.7 Mijn in- en uitleiding in deze bundel waren geënt op een 
vier eeuwen lange ontwikkeling van Reformatie via Nadere Re-
formatie of piëtisme naar de bevindelijk gereformeerden van de 
negentiende eeuw, zoals ik hen in de ondertitel onbekommerd 
aanduidde. In die inleiding schreef ik ook over de ‘winterslaap’ van 
de gereformeerde piëtisten, die sinds de afloop van de kerkelijke 
vroomheidsbeweging omstreeks 1780 in hun conventikels zouden 
zijn ondergedoken, om rond de Afscheiding van 1834 weer boven-
gronds te komen. Overigens deed ik in die bundel wel mijn best 
om de verdere ontwikkeling van de vromen een plaats te geven in 
de sociaal-historische theorievorming rond de verzuiling en de in-
tegratie van Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw.

Typerend voor de toen overheersende beeldvorming in de 
geschiedschrijving was de titel die ik aan de bundel gaf: De stille 
luyden. Dat was geen eigen vondst,8 maar ik wilde hiermee dui-

6  F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius (Rot-
terdam 1989); idem, Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw 
(Kampen 1991).

7  F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in de negen-
tiende eeuw (Kampen 1994).

8  Zie H.A. Hofman, Ledeboerianen en Kruisgezinden (Utrecht 1977), 198 en 
199.
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delijk markeren dat de bevindelijk gereformeerden een andere 
groep vormden dan de orthodox-protestanten die gewoonlijk als 
‘kleine luyden’ werden aangeduid en waarvan Abraham Kuyper 
als de ‘klokkenist’ wordt gezien. Achtergrond hiervan was het ook 
onder sociologen gangbare concept dat ‘de kleine luyden’ als pro-
testantse minderheidsgroep vanaf ongeveer 1870 in een constant 
en lineair proces werden gemobiliseerd en georganiseerd tot de 
neogereformeerde zuil. Dit proces werd in 1961 door de socioloog 
Jan Hendriks beschreven als ‘de emancipatie der gereformeerden’.9 
Hendriks had echter weinig oog voor de ‘kleine luyden’ die niet 
meegingen met het kuyperiaans geweld, de ‘stillen in den lande’ 
die zich afzijdig hielden of juist verzetten, tot ze naderhand als-
nog in verzuilingsprocessen verzeild raakten. Dat verschil wilde ik 
markeren met mijn betiteling van de negentiende-eeuwse bevin-
delijken als ‘stille luyden’.10

bev i n deli j k ger efor m eer de con t i n u ï t ei t ? 

Toen ik de redactie van De stille luyden had afgerond, passeerde 
er juist een interessante wetenschappelijke discussie waarin van-
uit onverwachte hoek de recente bevindelijke geschiedenis in het 
vizier kwam. Achtergrond vormde het grote onderzoeksproject 
over ‘Verzuiling in Nederland, in het bijzonder op lokaal niveau 
1850-1925’ onder leiding van Hans Blom, hoogleraar Nederlandse 
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.11 Dat project liep 
al sinds 1980 en omvatte een aantal diepteboringen in steden en 
dorpen om de levensbeschouwelijke segregatie van de bevolking 
in genoemde periode in kaart te brengen. Het was voorspelbaar dat 
behalve het orthodox protestantisme in het algemeen ook de be-
vindelijke cultuur een rol zou spelen in de onderzoeksresultaten. 

9  J. Hendriks, De emancipatie van de Gereformeerden: sociologische bijdrage tot de 
verklaring van enige kenmerken van het huidige gereformeerde volksdeel (Alphen aan 
den Rijn 1971).

10  Vgl. de bespreking van de bundel in G.J. Schutte, ‘Over ’86 en ’92 en 
daarna. Kuypers gereformeerde wereld herdacht’, Bijdragen en Mededelingen be-
treffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995), 515-547.

11  Zie de programmatische bundel van J.C.H. Blom en C.J. Misset (red.), 
‘Broeders sluit U aan’. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten (Amster-
dam 1985).
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Uiteindelijk was het echter een kritisch commentaar op deze stu-
dies van de hand van Peter van Rooden (kerkhistoricus en antropo-
loog) die een intrigerende spiegel voorhield aan geïnteresseerden 
in de geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden.12

In de lokale studies over verzuiling heerst het beeld dat de te-
genstelling tussen orthodoxen en vrijzinnigen een constant ge-
geven in de Nederlandse kerkgeschiedenis vormt. Rekkelijken 
en preciezen dan wel vromen en verlichten waren er al in de ze-
ventiende en achttiende eeuw. Rechtzinnigen trokken zich in de 
negentiende eeuw terug in conventikels en in afgescheiden kerk-
verbanden, totdat Kuyper met zijn grote intellectuele, organisato-
rische en charismatische gaven de oercalvinistische volkstraditie 
weer terugbracht op het politieke en maatschappelijke toneel. Van 
Rooden bestreed dit idee van een eeuwenlange orthodoxe onder-
stroom. Volgens hem was de gereformeerde zuil die tussen 1870 en 
1920 werd opgebouwd een volstrekt nieuwe beweging, die berust-
te op mobilisering van een massa en polarisatie onder protestan-
ten via moderne communicatiemiddelen. Wel koesterden de neo-
calvinisten de gedachte dat hun volksdeel al vanaf de Reformatie, 
naast katholieken en libertijnen, in de Nederlandse samenleving 
aanwezig was geweest. Maar dit was een historisch zelfbeeld, geen 
bewijsbare geschiedenis.

Van Roodens visie op het ontstaan van het orthodox-protestant-
se volksdeel maakte deel uit van een brede herinterpretatie van de 
Nederlandse kerkgeschiedenis, die hij in 1996 presenteerde in zijn 
prikkelende bundel over Religieuze regimes.13 Daarin benoemde hij 
meerdere ingrijpende, vrij plotselinge verschuivingen in de ver-
houding tussen godsdienst en maatschappij sinds 1570. Op de be-
vindelijke traditie ging hij niet speciaal in, evenmin op de vorming 
van een refocultuur in de twintigste eeuw, maar het is volstrekt 
duidelijk dat deze in zijn visie een modern verschijnsel is, een ne-
veneffect van de orthodox-protestantse verzuiling, geen restant 

12  Peter van Rooden, ‘Studies naar lokale verzuiling als toegang tot de ge-
schiedenis van de constructie van religieuze verschillen in Nederland’, Theoreti-
sche geschiedenis 20 (1993), 439-454; Rob van der Laarse, ‘Om de constructie van 
verschillen. Een repliek’, idem 21 (1994), 249-254; Peter van Rooden, ‘Dupliek’, 
idem 21 (1994), 254-256.

13  Zie voor een recente en aangevulde herdruk: Peter van Rooden, Religieuze 
regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam 2007).
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van een oud verleden. In voorgaande eeuwen waren er hoogstens 
vormen van gereformeerd geloofsleven met een accent op persoon-
lijke ervaring en op basis daarvan kleinschalige maar kortstondige 
groeperingen van vromen rond conventikels en vrome leiders. Als 
sociale beweging ‘met een eigen geografisch patroon, levensstijl en 
ideologie’ was de gereformeerde zuil een schepping van de moder-
ne tijd, laat staan de latere ‘grefozuil’ van gereformeerden (vrijge-
maakt) en de ‘refozuil’ van de bevindelijk gereformeerden.

Typerend voor de verschillende circuits in het historisch be-
drijf is dat Van Rooden niet verwees naar het proefschrift van Jan 
Zwemer, reeds in 1992 verdedigd aan de Vrije Universiteit.14 Hierin 
ging het om de plaats van de bevindelijk gereformeerden in de 
Nederlandse samenleving in de twintigste eeuw, toegespitst op de 
geschiedenis van de sgp, maar ingekaderd in een brede behande-
ling van zowel kerkelijk-theologische als sociaal-culturele ontwik-
kelingen. Zwemer ging weliswaar in op de voorgeschiedenis van 
de bevindelijken in het eeuwenoude volkspiëtisme, maar behan-
delde de geschiedenis van de twintigste eeuw nadrukkelijk in de 
kaders van modernisering, in het bijzonder het proces van nati-
onale integratie zoals in kaart gebracht door de geografen Hans 
Knippenberg en Ben de Pater.15 Hoewel het boek van Jan Zwemer 
deels ten prooi viel aan theologische discussies in de achterban, is 
en blijft het een fundamenteel standaardwerk waarin een bewon-
derenswaardige poging is gedaan alle facetten van de bevindelijke 
cultuur, van dogmatiek tot dorpspolitiek, in een samenhangende 
visie te beschrijven en te analyseren.

Als laatste mijlpaal in de refohistoriografie noem ik de bundel 
van Hans Blom waarin hij in 2000 zelf de balans opmaakte van 
het bovengenoemde grootschalige verzuilingsproject.16 Om drie 
redenen was deze bundel veelbelovend en uitnodigend tot ver-
der onderzoek. Ten eerste werd godsdienst als historische factor 
volstrekt serieus genomen, naast de factoren stand en natie. Dit 
betekende een heilzame correctie op het harde sociologisme dat 

14  Zie voor zijn boeken de bibliografie achter in deze bundel.
15  Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland: schaal-

vergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988; tweede aangevulde druk Nij-
megen 1990).

16  J.C.H. Blom en J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij: godsdienst, stand en 
natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000).
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veel  religieonderzoek van de laatste decennia kenmerkte. Ten 
tweede werd de verzuilingstheorie zelf gerelativeerd. Ontstaan 
als progressief paradigma voor een vooroorlogse hokjesgeest, zou 
het wat Blom betreft nog slechts fungeren als metafoor, een ander 
woord voor wat als religieuze segmentering van de samenleving 
of etnisering van religieuze groepen kan worden beschouwd. En 
ten slotte bevat de bundel een mooi artikel van Jos Leenders over 
de verschillen en overeenkomsten in protestantse bevindelijkheid 
en katholieke devotionaliteit, een voorbeeld van de meer cultuur-
historische weg die het religieonderzoek in de jaren 1990 was in-
geslagen.17

Ook voor Blom bleef overigens het probleem van continuïteit 
en discontinuïteit in vier eeuwen gereformeerde orthodoxie of 
bevindelijkheid een open vraag. Dit kan ook in deze historiogra-
fische inleiding niet worden opgelost. De kwestie verdient echter 
in micro-historisch onderzoek als belangrijke eye opener te worden 
gehanteerd. De hedendaagse refocultuur is niet zomaar een over-
blijfsel van de Nadere Reformatie of een uiterlijk veranderende 
vorm van een kern die altijd al bestaan heeft. Vier eeuwen piëtisme 
vormen geen afvalrace in een seculariseringsproces en geen loutere 
strijd om het behoud van een geestelijk erfgoed. De bevindelijk ge-
reformeerde groepering is een dynamisch verschijnsel dat volop 
deel uitmaakt van de moderne tijd. Er wordt weliswaar terugge-
grepen op ideeën en praktijken uit het verleden, maar die bron-
nen worden, bewust of onbewust, ook opnieuw geïnterpreteerd 
en aangepast aan eigentijdse omstandigheden. Hetzelfde geldt 
voor de overname van opvattingen en gewoonten uit aanverwante 
groepsculturen en religieuze stromingen, om niet te zeggen uit 
de (post)moderne cultuur in het algemeen. Refo’s zijn niet alleen 
traditioneel en wereldmijdend, maar ook vitaal en creatief – en 
daarom een ideaal object van historisch onderzoek.

17  Binnenkort verschijnt van zijn hand een indrukwekkende totaalanalyse 
van het rooms-katholieke leven en het verzuilingsproces, die doet dromen van 
een orthodoxprotestantse tegenhanger, zie Jos Leenders, ‘Zijn dit nu handelwij-
zen van een herder...!’ Hollands katholicisme 1840-1920 (Hoorn 2008).
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t ussen zel flegi t i m at i e en nosta l gi e

Als de reformatorische zuil pas in de laatste halve eeuw haar zelf-
bewustzijn, organisatiegraad en identiteitspolitiek heeft ontwik-
keld, dan ligt het voor de hand ook haar omgang met het eigen 
verleden in die context te bezien.18 Alleen al de begrippen waarmee 
men de worteling in de zeventiende en achttiende eeuw pleegt aan 
te duiden – gereformeerd piëtisme en Nadere Reformatie – gaan 
terug op een betrekkelijk recent mengsel van externe beoefening 
van de kerkgeschiedenis en interne toe-eigening van een traditie.19 
Vroeger golden de ‘oude schrijvers’ slechts als vertegenwoordi-
gers van een richting binnen de gereformeerde orthodoxie en de 
vaderlandse kerkgeschiedenis die geen speciale naam nodig had. 
Pas nadat Duitse kerkhistorici omstreeks 1880 de levens en werken 
van de Nederlandse ‘praktizijns’ behandelden als voorfase van het 
lutherse piëtisme vanaf 1670, raakte het ook in ons land gebruike-
lijk om hen als ‘piëtisten’ te beschrijven. Veel ingang vond dit niet, 
omdat een van de meest gezaghebbende ‘oude schrijvers’ uitdruk-
kelijk tegen die (lutherse) piëtisten had gewaarschuwd.20

Naarmate in de twintigste eeuw de belangstelling voor de ge-
reformeerde vroomheidstraditie toenam, groeide de behoefte aan 
een breder geaccepteerd begrip. Dat werd de ‘Nadere Reforma-
tie’. De benaming vond sinds 1953 ingang door het werk van de 
Utrechtse hoogleraar Simon van der Linde en diens leerlingen. In 
1977 werd het Documentatieblad Nadere Reformatie opgericht, in 1983 
gevolgd door de Stichting Studie der Nadere Reformatie (ssnr). 
Gaat het te ver om te zeggen dat deze stichting ontstaan is ‘uit de 
behoefte een soort wetenschappelijke bodem te leggen om de eigen 

18  Vgl. G.J. Schutte, ‘Over het reformatorisch volksdeel en zijn verleden’, 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993), 
229-235.

19  Zie voor een historiografisch overzicht: W.J. op ’t Hof, ‘Studie der Nadere 
Reformatie: verleden en toekomst’, Documentatieblad Nadere Reformatie 18 (1994), 
1-50.

20  Wilhelmus à Brakel, ‘Waarschuwende bestiering tegen de Piëtisten, Qui-
etisten, en diergelijke afdwalenden tot een natuurlijke en geesteloze godsdienst, 
onder de gedaante van geestelijkheid’ [1683], in: Redelijke godsdienst (Rotterdam 
1700, vele herdrukken tot op heden). 
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vroomheid te legitimeren’?21 Zeker is dat het vanuit deze kring ge-
lukt is de bestudering van die vroomheid – blijkend uit een groot 
aantal publicaties – onder academici en amateurs te stimuleren.22 
Minder succesvol waren de pogingen om Nadere Reformatie en ge-
reformeerd piëtisme nauwkeurig te definiëren en zo de gangbare 
beeldvorming – inclusief de waardering van verschillende ‘fasen’ 
in die bewegingen – te verhelderen.23

De ssnr  is niet de enige organisatie die ten dele als exponent 
van de reformatorische zuilvorming kan worden beschouwd en 
door middel van publicaties, lezingen en cursussen het historisch 
groepsbesef levend houdt. Ook andere instellingen richten zich 
op bepaalde aspecten van het geestelijk erfgoed, om nog maar te 
zwijgen over uitgevers die commercieel belang hebben bij de re-
productie van het verleden. Tienduizenden donateurs steunen de 
Gereformeerde Bijbelstichting (1966), die zich ontfermt over het 
geschiedverhaal van de Dordtse Synode en de Statenvertaling. Een 
ander voorbeeld is de George Whitefield Stichting (1994) die zich 
toelegt op het internationale puritanisme en de daaruit voortge-
komen opwekkingsbewegingen. Heel bijzonder is de door refor-
matorische ondernemers opgerichte cultuurhistorische stichting 
StoKosmos (1999), die binnen de provincie Zeeland de maatschap-
pelijke actualiteit van de Nadere Reformatie onder de aandacht 
brengt.

Er bestaat geen tegenhanger van de ssnr  die het bevindelijk 
gereformeerde verleden van de negentiende en twintigste eeuw 
behartigt. Toch is onder de wat dubbelzinnige benaming ‘kleine 
kerkgeschiedenis’ een duidelijk geprofileerd aandachtsveld opge-
bloeid rond de kerkverbanden, gemeenten en voorgangers die tot 
de ‘rechterflank van de gereformeerde gezindte’ worden gerekend. 

21  Aldus wijlen prof.dr. C. Graafland, zie het interview van John Exalto en 
Jan-Kees Karels, ‘De bevindelijke gedrevenheid van een dogmenhistoricus’, Do-
cumentatieblad Nadere Reformatie 28 (2004), 82-91.

22  Sinds 1977 groeide het aantal publicaties exponentieel tot 30 à 40 per 
jaar. ‘De oorzaak van deze stijging is mij niet bekend’, aldus F.W. Huisman, Bi-
bliografie van het gereformeerde Piëtisme in Nederland tot ± 1800 (Woudenberg 2001), 
7-8.

23  C. Graafland, W.J. op ’t Hof en F.A. van Lieburg, ‘Nadere Reformatie: 
opnieuw een poging tot begripsbepaling’, Documentatieblad Nadere Reformatie 19 
(1995), 105-184.
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De weg hiervoor was gebaand door amateur-historici uit de neo-
calvinistische en uit de gereformeerde (vrijgemaakt) traditie, die 
belangrijke bronnenpublicaties over de Afscheiding verzorgden.24 
Van bevindelijke zijde werd pionierswerk verricht door Hermanus 
Markus Stoppelenburg, redacteur van de Kerkhistorische Kroniek 
(1964-1973) waarin de ontwikkelingen in de kleinere kerkverban-
den en vrije gemeenten werden gedocumenteerd.

Een echte trend op stichtelijk én documentair niveau werd ge-
zet door de in 1981 opgerichte redactie van een ‘Bibliotheek van de 
Kleine Kerkgeschiedenis’.25 De bij deze serie betrokken auteurs en 
degenen die hun voorbeeld volgden, genereerden een stroom van 
publicaties waarin met behulp van (kerkelijk) archiefmateriaal, 
persoonlijke geschriften en foto’s uit particulier bezit en monde-
linge overleveringen een schat aan informatie in woord en beeld 
werd gebracht. Gemakkelijk klinken hierbij verwijten van hagio-
grafie, nostalgie en romantiek, maar blijkbaar is er een ‘markt’ bin-
nen een religieuze subcultuur die worstelt met haar verdeeldheid, 
verzuildheid en moderniteit. Niet voor niets werd het sinds 1996 
verschijnende blad Oude Paden een groot commercieel succes, een 
kunstje dat de uitgever in 2005 met het tijdschrift Oudvaders wilde 
herhalen. Voor de geschiedschrijving is de oogst niet minder ge-
ring, zolang er auteurs zijn die een uiterst gecompliceerde flank 
van het Nederlands protestantisme aan de vergetelheid wensen te 
ontrukken.

een k eu r va n k en n er s

Bij al het vrijwilligersonderzoek, waarvan de resultaten zeker 
bruikbaar zijn voor wetenschappelijke doeleinden, dient de aca-
demische belangstelling voor de refogeschiedenis niet achter te 
blijven. Terwijl de bevindelijke traditie van de zeventiende en 

24  C. Smits, De Afscheiding van 1834, 9 delen (Dordrecht 1971-1991), welke re-
gionale serie werd geflankeerd door soortgelijke provinciale reeksen bronnen-
edities van J. Wesseling, 11 delen (Groningen 1973-1989). Vgl. Notulen van de Al-
gemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869) 
(Utrecht 1982) en Handelingen en verslagen van de Algemene synoden van de Christelijk 
Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) (Houten/Utrecht 1984).

25  Zie de bibliografie achter in deze bundel onder A. Bel e.a., De Vereniging 
van 1907 en Predikanten en oefenaars (5 delen).
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achttiende eeuw behoorlijk verankerd is in het onderzoek en on-
derwijs aan theologische en literaire faculteiten, komt die van de 
negentiende en twintigste eeuw hoogstens indirect aan bod in de 
beoefening van de sociale wetenschappen. Het initiatief van een 
studiedag over ‘refogeschiedenis’ kan tegen die achtergrond wor-
den beschouwd. Een aantal deskundigen is bereid gevonden hier-
aan een bijdrage te leveren, niet om gezamenlijk een blauwdruk 
van ‘de’ geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden te ont-
werpen, maar – zoals in de titel van deze bundel is weergegeven – 
om verschillende perspectieven naast elkaar te zetten en de nodige 
kritische bezinning te stimuleren.

Enkele sprekers zijn uitgenodigd omdat zij aspecten konden be-
lichten waarvan ik het belangrijk vond dat ze onder de aandacht 

Op vrijdag 24 november 2006 organiseerde ReLiC, het vu-Centrum voor 
Nederlandse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam, zijn derde symposium onder de titel: ‘De refogeschiedenis opnieuw 
bekeken: bevindelijk gereformeerden in de twintigste eeuw’. Deze stu-
diedag werd gehouden in de kerkzaal van het vu-hoofdgebouw en be-
zocht door ongeveer 60 belangstellenden. Dagvoorzitter was Joris van 
Eijnatten. Met dank aan de geschiedenisstudenten Alexander Pleizier en 
Matthijs Wieldraaijer voor hun praktische inzet voor deze bijeenkomst. 
Foto Reformatorisch Dagblad.
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werden gebracht. Dat geldt voor Gert van Klinken, die goed thuis 
is in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
in de context van de Nederlandse natiestaat in de late negentiende 
en vroege twintigste eeuw.26 Zonder de politieke triomf van het 
neocalvinisme en het vanuit deze stroming gelanceerde antibevin-
delijkheidsoffensief is de uiteindelijke opkomst van de reformato-
rische zuil niet te begrijpen. Maar was er achter de schermen niet 
meer ‘bevindelijkheid’ dan men binnen het bolwerk waar wilde 
hebben? Veel waarde hechtte ik aan een bijdrage van een refo wat-
cher van wie ik wist dat hij fundamentele inzichten koesterde over 
de sociaal-geografische ontwikkeling van wat iedereen de Bible Belt 
noemt, terwijl die eigenlijk de Refoband zou moeten heten. Met 
zijn waarnemingen en mogelijke verklaringen geeft Jan Dirk Snel 
allerlei aanknopingspunten voor interessant regionaal-historisch 
onderzoek.27

Andere vakgenoten konden op dit symposium niet ontbreken 
omwille van de sporen die zij op het terrein van de bevindelijk ge-
reformeerde geschiedschrijving hebben verdiend. Jan Zwemer is 
hierboven al genoemd. John Exalto heeft zich binnen enkele jaren 
ontpopt als een kenner van de piëtistische traditie en productief 
beoefenaar van de religieuze cultuurgeschiedenis.28 Beiden blij-
ken geboeid te zijn door de samenhang van geloofsbeleving met 
taalgebruik en narrativiteit. Zwemer geeft nog eens zijn visie op 
de bevindelijke neiging om andermans geloof op een – theologi-
sche of psychologische? – weegschaal te leggen. Exalto geeft meer 
theoretische bespiegelingen over zijn benadering van het piëtisme 
als een aan veranderingen onderhevige vertelgemeenschap. Boe-
kenplanken vol preken, polemieken, scheurkalenders en jeugd-
boekjes liggen te wachten om een tekstuele erfenis volgens deze 
benaderingen te ontsluiten.

Bart Wallet borduurt voort op zijn boek over de christelijke ge-
reformeerde kerk van Mijdrecht, op het eerste gezicht een van de 

26  Vgl. Gert van Klinken, Actieve burgers: Nederlanders en hun politieke partijen 
1870-1918 (Amsterdam 2003).

27  Vgl. voor zo’n pleidooi vanuit een andere invalshoek: Fred van Lieburg, 
‘Bevindelijk heidendom op de Veluwe? Constructies van een regionaal religieus 
verleden’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10 (2007), 44-54.

28  Vgl. zijn dissertatie: John Exalto, Gereformeerde heiligen. De religieuze exem-
peltraditie in vroegmodern Nederland (Nijmegen 2005).
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vele plaatselijke gedenkboeken die voor de algemene historische 
beeldvorming minder van betekenis zijn. Niets is minder waar. In 
zijn artikel wordt aangetoond hoezeer het de moeite loont niet al-
leen lokale geschiedenis, maar ook kerkelijke verwikkelingen als 
zodanig in een brede context te bestuderen.29 Intrigerend is zijn 
analyse van de dynamiek van ontzuiling en herzuiling in een tijds-
bestek van slechts twee decennia, die nog niet ver achter ons liggen 
en toch al eeuwen geleden lijken. Het lezen van dit verhaal maakt 
indirect duidelijk hoezeer de refozuil in de laatste tien jaar onder-
hevig is aan de voortgaande evangelicalisering van de kerken, de 
digitale revolutie en een ingrijpende wijziging van het politieke 
en religieuze klimaat, waarin het wereldje rond een politieke man-
nenpartij en ‘strenge’ reformatorische scholen niet langer als voor-
bijgaande folklore maar als anomalie van een liberale democratie 
wordt gezien.

De twee laatste auteurs in deze bundel vertegenwoordigen een 
filosofische en een theologische invalshoek. Tijdloosheid, tijdge-
bondenheid en ongelijktijdigheid blijken zich daarbij op een fas-
cinerende manier tot elkaar te verhouden. Herman Paul verheft 
zich boven de traditionele stof van kerken, voorgangers en ‘oude 
schrijvers’ door na te gaan wat het eigenlijk betekent om je bezig 
te houden met zoiets als refogeschiedenis. Worden de refo’s zelf 
niet alleen maar ongelukkiger – en hun leiders verantwoordelijker 
– door de groei in kennis van de contextualiteit van waar het op 
aankomt, de ervaring van God in eigen hart en leven? Ook Maarten 
Wisse zet als systematisch theoloog in op het eeuwigheidskarak-
ter van het bevindelijk gereformeerd gedachtegoed – de onmete-
lijke, nauwelijks te overbruggen afstand tussen God en mens. Hij 
laat zien dat de ‘reformatorische’ geloofsbeleving uiterst vatbaar 
is voor eigentijdse en subculturele invullingen, die het evenwicht 
doorbreken van het patroon waarin de kerkvader Augustinus de 
bemiddeling van het heil wilde begrijpen.

29  Recentelijk waagde een godsdienstsocioloog zich aan een studie over 
actuele kerkelijke ontwikkelingen in Urk: Durk Hak, ‘Local knowledge and pa-
radigms. Protestant church fusions and ruptures at the Dutch former island of 
Urk since 2004’, in: J.A.C. van Ophem en C.H.A. Verhaar (ed.), On the mysteries of 
research. Essays in various fields of humaniora (Ljouwert 2007), 233-248.
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r efogesch i eden is i n con t ex t

Wat moeten we nu met de refogeschiedenis? Om te beginnen lijkt 
het mij belangrijk bij de bestudering van de geschiedenis van de 
bevindelijk gereformeerden de begrippen ‘bevinding’ of ‘bevin-
delijkheid’ niet op te vatten als statische categorieën. Ze verwijzen 
niet naar een vaststaande waarheid die als spil van allerlei ontwik-
kelingen fungeert of naar ‘wezenskenmerken’ van piëtisme die vier 
eeuwen lang dezelfde bleven. Zo’n essentialistische benadering is 
niet vruchtbaar. Ze miskent dat overtuigingen en opvattingen zelf 
veranderlijk zijn en dienstbaar kunnen worden gemaakt aan han-
delingen, ervaringen en strategieën in nieuwe concrete omstandig-
heden. Nodig is een functionalistische benadering: hoe ‘werkten’ 
opvattingen over bevinding, waarachtig geloof en goed christelijk 
leven bij mensen en mensengroepen aan de rechterflank van het 
Nederlands protestantisme? Welke keuzes maakten zij in hun 
concrete omgeving van familie, beroep, gezin, school, gemeente en 
lokale samenleving? Wat betekende dat voor hun dagelijks leven 
en voor hun betrokkenheid bij landelijke verbanden van kerk, ver-
eniging, vakbond of politieke partij?30

De functionele benadering betekent overigens dat de gere-
formeerde bevindelijkheid alleen onderzocht kan worden in die 
brede protestantse context, zeker waar het gaat om aanverwante 
of deels overlappende groepen van gereformeerden, hervorm-
den en evangelischen. De activiteiten en lotgevallen van de refo’s 
staan niet los van de grefo’s, noch van de hervo’s of evangelico’s. 
Er is gemeenschappelijkheid en parallellie in de ontwikkeling van 
diverse groepen op de religieuze en kerkelijke markt: onderlinge 
beïnvloeding, wederzijdse betrokkenheid, samenwerking in bre-
dere verbanden. Historisch onderzoek naar de bevindelijk gerefor-
meerden is dus een relatieve specialisatie binnen de algemene ge-
schiedenis van het protestantisme, of breder, van het christendom, 
of nog beter: van het religieuze leven in Nederland. Die interreligi-
euze factor is juist hier zo relevant gezien de actuele discussie over 

30  Een goede toelichting op de door mij voorgestane historische benade-
ring van ‘vroomheid’ biedt Peter Nissen, ‘Percepties van sacraliteit. Over religi-
euze volkscultuur’, in: Ton Dekker e.a., Volkscultuur. Een inleiding in de Nederland-
se etnologie (Nijmegen 2000), 231-281.
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de vraag in hoeverre refo’s en moslims verwantschap vertonen in 
hun fundamentalisme en gelijksoortige maatschappelijke en poli-
tieke belangen zouden moeten behartigen.31

Een ander punt is de wenselijke samenwerking tussen histo-
rici en sociaal-wetenschappers. In methodisch opzicht verschilt de 
moderne religiegeschiedenis, met haar cultuurhistorische aanpak, 
nauwelijks van de sociologie, psychologie, antropologie of etnolo-
gie. Hoogstens blijven de historici meer georiënteerd op empirisch 
en schriftelijk bronnenonderzoek, zonder veel theorievorming en 
statistiek die voor sociaal-wetenschappers onontbeerlijk is. Het 
verschil zit meer in de tijdsdimensie. Historici kijken naar een ver-
der verleden en zoeken naar langere lijnen; sociaal-wetenschap-
pers onderzoeken de actualiteit of het recente verleden. Daarbij 
zijn ze vaardiger in het hanteren van methoden als enquêtes en 
interviews. Op die manier zijn de hele twintigste eeuw door gege-
vens verzameld en bewerkt die ook informatie over bevindelijke 
protestanten bevatten. Al zijn dan de theorieën en debatten niet 
altijd meer even geldig, toch kunnen de achtereenvolgende resul-
taten ervan uitstekend in een historisch kader worden ingepast.32

Mij als historicus ligt uiteraard het belang van dat bronnenon-
derzoek na aan het hart. Voor de twintigste eeuw is overvloedig 
materiaal aanwezig, zij het nog niet altijd even openbaar en toe-

31  Ik gebruik de term ‘fundamentalisme’ hier in de algemene, analytische 
betekenis van ‘een strijdbare vorm van spiritualiteit als reactie op een vermeen-
de crisis’, vgl. Karen Armstrong, De strijd om God: een geschiedenis van het fundamen-
talisme (Amsterdam 2000). In de bijzondere, historische betekenis, die verwijst 
naar een Amerikaanse protestantse beweging in de late negentiende en vroege 
twintigste eeuw, ligt de Nederlandse parallel eerder bij het kuyperiaanse neo-
calvinisme, die ageerde tegen het liberalisme, dan bij de naoorlogse ‘fundamen-
talistische’ reacties tegen de ‘secularisatie’ van gereformeerden (vrijgemaakt), 
bevindelijk gereformeerden en evangelische protestanten. Zie voor de context 
van die reactiebewegingen de lezingen van het eerste ReLiC-symposium (Vrije 
Universiteit Amsterdam, 19 maart 2004), gebundeld in Erik Sengers (ed.), The 
Dutch and their gods. Secularization and transformation of religion in the Netherlands 
since 1950 (Hilversum 2005). Zie voor een nog ruimere historische context, met 
veel aandacht voor de bevindelijke traditie, het handboek van Joris van Eijnat-
ten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005, tweede 
druk 2006).

32  Voor een oudere periode denk ik bijvoorbeeld aan W. Banning (red.), 
Handboek pastorale sociologie, 7 delen (’s-Gravenhage 1953-1962). Zie verder de bi-
bliografie achter in deze bundel.
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gankelijk. Voorlopig kan reeds veel onderzoek worden verricht op 
basis van boeken, tijdschriften en kranten – met de binnen afzien-
bare tijd digitaal toegankelijke RD-jaargangen als Fundgrube bij 
uitstek. Uit dergelijke publicaties kan de bevindelijk gereformeer-
de opinievorming en handelingspraktijk rond cruciale dogmati-
sche en vooral culturele, maatschappelijke en politieke thema’s op 
de voet worden gevolgd. Minder openbaar zijn de archieven van 
bevindelijk gereformeerde kerken en organisaties, maar het is al 
mooi dat de archiefzorg zich in het algemeen op een professioneel 
niveau bevindt. Daarnaast is er nog veel materiaal in particulier 
bezit, waarvan te hopen valt dat het niet verloren gaat, maar in een 
of ander documentatiecentrum terecht zal komen. Tegenover de 
beperkingen van onderzoek naar het recente verleden staat dat wij 
nog volop gebruik kunnen maken van persoonlijke informanten.

Dat brengt mij op een laatste punt, de betrokkenheid van de 
bevindelijk gereformeerden zelf en de historieliefhebbers in de 
‘achterban’, waaraan hierboven al werd gerefereerd. Het is vol-
strekt begrijpelijk dat er soms enige huiver bestaat jegens de we-
tenschappelijke belangstelling voor het geestelijk erfgoed. Toch 
gaat het mijns inziens om verschillende legitieme benaderingen, 
die elkaar geenszins uitsluiten of bedreigen. De wetenschap heeft 
nu eenmaal haar eigen drijfveer: elk onderwerp komt een keer 
aan bod. Maar ook culturele groepen of religieuze minderheden 
hebben hun interne dynamiek: nieuwe generaties vragen verant-
woording over de afgelegde weg. Daarbij is de terugblik op het ver-
leden, ook in de meest academische zin, onvermijdelijk. Voor die 
geschiedschrijving is het dan alleen maar goed als zij niet geheel 
wordt overgelaten aan wetenschappers die de groep in kwestie al-
leen van de buitenkant kennen.

conclusi e

‘Nader onderzoek is noodzakelijk’, concludeerde onlangs de in-
houdelijk meest betrokken maar methodologisch meest afstande-
lijke refoloog, reeds genoemd aan het begin van dit hoofdstuk.33 
Het was een ietwat hulpeloze reactie op de verwarrende,  schijnbaar 

33  C.S.L. Janse, ‘Onderzoek naar geloof niet eenvoudig. Ook uitslagen van 
RD-enquête vragen om een vervolg’, Reformatorisch Dagblad, 7 juni 2007.
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 tegenstrijdige uitkomsten van maar liefst vijf onderzoeksrappor-
ten die binnen een jaar verschenen zijn over de geloofsbeleving van 
Nederlanders, in het bijzonder van evangelischen en reformatori-
schen.34 Ook de refowereld bleek inzake de visie op ‘echt geloof’ en 
de positie in de samenleving een toneel van ‘schuivende panelen’ 
te zijn. Volgens Janse zouden diepte-interviews geschikt zijn om 
de ontwikkelingen goed te kunnen peilen en te verklaren.35 Zon-
der af te doen aan het belang van oral history kan worden gewezen 
op ‘een weg die nog uitnemender is’. In ruimschoots beschikbare 
schriftelijke bronnen, uitgestrekt over een lange periode, hebben 
opeenvolgende generaties mensen zich uitvoerig uitgelaten over 
wat hen bewoog en bezighield. Zeker na deze bundel wacht onder-
zoekers de taak om de juiste vragen te stellen, geduldig te luisteren 
naar diverse stemmen en de antwoorden adequaat te verwerken en 
leesbaar te presenteren. Ad fontes!

34  Jos Becker en Joep de Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland. Ver-
schuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie (Sociaal en Cultureel 
Planbureau, ’s-Gravenhage 2006); W.B.H.J. van de Donk e.a., Geloven in het pu-
blieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie (Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, Amsterdam/Den Haag 2006); Ton Bernts e.a., God in 
Nederland, 1996-2006 (Katholieke Radio Omroep, Kampen 2007); W.H. Dekker 
en W. Vollbehr, De verlegenheid voorbij (Evangelische Omroep, Hilversum 2007); 
‘Schuivende panelen. rd-onderzoek over gereformeerde gezindte na tien jaar 
herhaald’, Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2007.

35  Een toepassing van deze methode in het onderzoek naar de transformatie 
van religie in de afgelopen halve eeuw biedt Peter van Rooden, ‘Oral history en 
het vreemde sterven van het Nederlandse christendom’, Bijdragen en Mededelin-
gen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 119 (2004), 524-551.
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2  Beheerste introspectie

 Verborgen bevindelijkheid in het neocalvinisme

 Gert van Klinken

v eelk l eu r ig prot esta n t ism e

Tot in het recente verleden had Nederland, althans boven de grote 
rivieren, de naam een grotendeels protestantse natie te zijn. Eigen-
lijk is dat een anachronistische term: in de periode waarin het pro-
testantisme ontstond, was van het natiebegrip in moderne zin nog 
geen sprake. De koppeling van beide begrippen vond pas ingang 
in de negentiende eeuw. Bij de oprichting van de Anti-Revoluti-
onaire Partij in 1878 sprak Abraham Kuyper (1837-1920) van ‘den 
grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, 
onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ont-
ving’.1 Het is een aansprekende conceptie, waar echter van meet af 
aan veel op af te dingen is geweest. Sinds de late middeleeuwen 
is de Nederlandse samenleving in levensbeschouwelijk opzicht al-
tijd gemêleerd geweest. Zelfs de calvinistische Republiek met haar 
bevoorrechte Gereformeerde Kerk kende een sterke presentie van 
rooms-katholieken, doopsgezinden, joden en tal van anderen. Die 
variatie is sindsdien eerder sterker dan zwakker geworden, zeker 
nu de samenleving inmiddels ook een islamitische component 
kent. Kuyper constateerde die pluriformiteit al in zijn eigen tijd: 
‘de’ reformatorische grondtoon functioneerde naast meerdere an-
dere, en hij was bereid dat feit te accepteren.

Maar ook voor het calvinisme zélf geldt deze veelkleurig-
heid. Hanteert men instemming met geest en inhoud van de 
drie reformatorische formulieren van enigheid2 (de Nederlandse 

1  Abraham Kuyper, Ons Program, artikel 1. Door mij geraadpleegd in de 
tweede druk (‘volksuitgave’) (Amsterdam 1880).

2  De Nederlandse Belijdenisgeschriften, uitgegeven in opdracht van de Generale 
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 Geloofsbelijdenis van 1561, de Heidelbergse Catechismus van 1563 
en de Leerregels van Dordrecht van 1619) als maatstaf, dan blijkt dat 
zelfs binnen het ‘rechtzinnige’ milieu opvallende nuanceverschil-
len voorkomen. Een daarvan heeft te maken met de doorwerking 
van de zogenaamde Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw. 
Deze richting plaatste zich in theologisch opzicht zonder voorbe-
houd in de klassieke calvinistische traditie. In spiritueel opzicht 
werd er echter een nieuw accent gelegd: een uitgesproken belang-
stelling voor de toepassing van de leer van de predestinatie op het 
individu. Hetzij infra- of supralapsaristisch opgevat, de aanname 
was dat uitverkiezing dan wel verwerping van ieder afzonderlijk 
mens vastligt in Gods raad.

Het komt allerminst als een verrassing dat de empirische inslag 
van de Nederlandse cultuur na 1600 zich in het milieu van de Na-
dere Reformatie vertaalde in doelgerichte pogingen om deze pre-
destinatie proefondervindelijk vast te stellen in de eigen ziel. De 
term die hiervoor is ingeburgerd geraakt, is ‘bevinding’ of ‘bevin-
delijkheid’.3 Het betreffende hoofdstuk van de nationale geestes-
geschiedenis behoort evengoed tot het terrein van de psychologie 
als dat van de theologie. Vertegenwoordigers van de Nadere Re-
formatie probeerden door een systematisch en onbevooroordeeld 
onderzoek van het eigen zielsleven vast te stellen of zij tot de uit-
verkorenen behoorden, of niet. De relatie met de methode van de 
opkomende exacte wetenschappen blijkt uit het feit dat zij deze na-
speuringen niet wensten uit te voeren aan de hand van subjectieve 
gemoedstoestanden, maar aan de hand van objectief vaststelbare 
criteria. Slechts zó, aan de hand van een heldere en schriftuurlijk 
verantwoorde ‘toetssteen’ voor de bevinding, kon effectief onder-
scheiden worden tussen schijngenade en ware genade. De wellicht 
bekendste expressie van deze zienswijze in het Nederlandse taal-
gebied is de Toetssteen der ware en valsche genade van Theodorus van 
der Groe (1705-1784).4

Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Generale Synode van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken in Nederland en de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (’s-Gravenhage 1983). 

3  C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij 
de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden (Houten 1985) en J.P. Zwemer, De 
bevindelijk gereformeerden (Kampen 2001).

4  Daarover uitgebreid: John Exalto en Fred van Lieburg (red.), Neerlands 
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Een dergelijke theologie was van meet af aan bedoeld voor de 
‘preciesen’: calvinisten die het streng namen met de waarheid. 
Zij waren bereid om zich te onderwerpen aan een toets waarvan 
allerminst vaststond of de uitkomst overeen zou komen met hun 
persoonlijke preferenties. Hoe de Nadere Reformatie, met haar in 
de praktijk toch opvallend intellectualistische ondertoon, de weg 
heeft weten te vinden naar het hart van een deel van het calvinis-
tische volk, is een nog onuitgemaakte zaak. De veelgehoorde stel-
ling dat de Nadere Reformatie beter dan de academische theolo-
gie tegemoetkwam aan de spirituele noden van de gemeente, lijkt 
gezien het bovenstaande verre van vanzelfsprekend. Een dergelijk 
verband lijkt eerder te bestaan met de bekende ‘Nijkerkse’ beroe-
ringen rond het midden van de achttiende eeuw.5 Geheel anders 
dan bij de Nadere Reformatie was er bij deze ‘beroeringen’ nauwe-
lijks sprake van een weloverwogen en systematische theologische 
onderbouwing. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de 
fameuze Van der Groe weinig van Nijkerk hebben moest. Toch was 
er één duidelijke overeenkomst tussen de Nadere Reformatie en 
de ‘beroeringen’. Beide stromingen waren ervan overtuigd te be-
horen tot de orthodoxe, rechtzinnige variant van het calvinisme. 
Dat zou het mettertijd mogelijk maken om in de negentiende en 
twintigste eeuw een gemeenschappelijk front te vormen tegen het 
theologisch modernisme.

eva ngelica le i n v l oeden

Er was echter een belangrijk verschil. Waar de Nadere Reformatie 
haar geestelijke stamboom afleidde van Genève en Heidelberg, was 
de in Nijkerk aan de dag komende spiritualiteit eerder schatplich-
tig aan het evangelicalisme in de Engelstalige landen en in het 
bijzonder aan dat in Schotland en Amerika. Buiten de staatskerk 
staande dissenters als de methodisten legden daar niet de nadruk 
op een eeuwige godgewilde orde, maar op de persoonlijke respons 
op het heilsaanbod in Jezus Christus. Hoewel de  predestinatie 

laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784) (Rotter-
dam 2007).

5  Joke Spaans (red.), Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in 
Nederland in het midden van de achttiende eeuw (Hilversum 2001).
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 formeel intact bleef (het vermogen om het evangelie te beamen 
was in zichzelf al een bewijs van de verkiezing), verschoof het ac-
cent naar de spiritualiteit. Niet het eeuwig raadsbesluit was be-
slissend, maar een levende en door de Heilige Geest bemiddelde 
relatie met God in Jezus Christus. De kenmerken daarvan dienden 
niet in de laatste plaats uiterlijk zichtbaar te zijn, in de daadwer-
kelijke blijken van een christelijke levenspraxis. In dit Schotse en 
Amerikaanse evangelicale model werden vrije kerken, voortko-
mend uit de actuele overtuiging van de leden, geprefereerd boven 
een staatskerk als in Engeland of een ‘bevoorrechte’ kerk als in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De nadelen van zo’n 
kerk waren in de ogen van de evangelicalen maar al te evident: een 
statische bestuursstructuur (in Nederland gefixeerd in 1619, sinds 
welk jaar nimmer meer een Nationale Synode was bijeengeroepen), 
een historisch bepaalde theologie die gevaarlijk dicht in de buurt 
kwam van het mechanisch herhalen van voorgegeven formules en 
ten slotte een onaanvaardbaar grote invloed van de staat.

va n a fsch ei di ng tot n eoca lv i n ism e

De scheiding van kerk en staat in 1796-1798 en het veld winnen 
van de Verlichting veranderden de posities binnen het Neder-
landse protestantisme ingrijpend. Des te meer omdat de onder 
het Franse bewind doorgevoerde wijzigingen bestendigd werden 
in het Koninkrijk der Nederlanden. De bevoorrechte positie van 
de voormalige Gereformeerde Kerk onder de Republiek keerde 
na 1814 niet terug, evenmin als de leertucht in orthodox-calvinis-
tische zin. Weliswaar oefende de staat supervisie uit over de Ne-
derlandse Hervormde Kerk, maar dit toezicht betrof de naleving 
van de vigerende reglementen en niet de handhaving naar geest en 
inhoud van de indertijd in Dordrecht aangenomen leerbesluiten. 
Het christelijk geloof werd in brede kring gewaardeerd, maar dan 
vooral als onderbouwing van de burgerlijke moraal en een ratio-
nele levenshouding.

Het verzet tegen dit alles, van de zijde van hen die vast wensten 
te houden aan het klassieke calvinisme, is welbekend en vele ma-
len beschreven. Belangrijke bolwerken van de tegenstanders wa-
ren de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886, die zich in 
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1892 zouden verenigen tot de Gereformeerde Kerken in Nederland 
(gkn). Een intrigerend fenomeen is dat de op de Nadere Reforma-
tie teruggaande bevindelijkheid zich na 1892 juist in deze gkn  veel 
minder dominant heeft kunnen ontwikkelen dan bijvoorbeeld in 
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland of in de binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk gebleven Gereformeerde Bond. Een 
beroep op de onversneden leer van Genève en Dordrecht leidde in 
laatnegentiende-eeuws Nederland blijkbaar niet per definitie tot 
aanvaarding van de conclusies die een Van der Groe daaruit getrok-
ken had. Terwijl de evangelicale ondertoon vooral op het lokale 
vlak in de gkn  tussen 1892 en 2004 (opgaan in de Protestantse Kerk 
in Nederland) onmiskenbaar is, lijkt dat met de  doorwerking van 

De Julianakerk in Dordrecht op de hoek van de Mauritsweg en de Kris-
pijnseweg, in 1928 gebouwd voor de Gereformeerde Kerk naar het ont-
werp van de architecten Bakker en Herwijnen ‘in den bekenden moder-
nen kerkstijl, die eer aan schuren dan aan kerken deed denken’ (aldus J.L. 
van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, Dordrecht 1933, 815). In 1976 werd 
het pand verkocht aan de Gereformeerde Gemeente, die er tot op heden 
in samenkomt. Na een interne verbouwing werd in 2006 de gevel gerei-
nigd, zodat het gebouw – thans intensief gebruikt door bevindelijk ge-
reformeerden – weer oogt als in de hoogtijdagen van het neocalvinisme. 
Foto Fred van Lieburg.
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de Nadere Reformatie in veel mindere mate het geval. Zonder te 
generaliseren, associeert de historiografie een representatieve ge-
reformeerde in dit tijdvak, en dan in het bijzonder de gereformeer-
de man, met een andere mentale houding dan die van bevindelijk-
heid. De gangbare term voor deze assertieve attitude, gestempeld 
door de opvattingen van Abraham Kuyper, is neocalvinisme. In de 
volgende paragraaf zal ik proberen enkele mogelijke verklaringen 
aan te dragen voor de distantie van dit neocalvinisme jegens het 
erfgoed der Nadere Reformatie. Om praktische redenen beperk ik 
mij daarbij tot het tijdvak vóór de Vrijmaking van 1944.

de ger efor m eer de dista n t i e t en a a nzi en va n de 
bev i n di ng

Ontbrak de bevinding, althans in de hierboven gegeven betekenis, 
in het neocalvinisme? De meest objectieve maatstaf om dit te be-
oordelen is de kerkelijke pers. Voor mijn dissertatie over de opvat-
ting ten aanzien van het jodendom heb ik indertijd de landelijk 
verschijnende gereformeerde periodieken in het tijdvak 1896-1970 
integraal bestudeerd. Tot mijn verbazing bleek dat aan de ‘oude 
schrijvers’ van de Nadere Reformatie, zo relevant voor de eerste 
generatie der Afscheiding, al in het laatste decennium van de ne-
gentiende eeuw nauwelijks meer werd gerefereerd.6 Het toch al 
geringe aantal verwijzingen liep na de eeuwwisseling nog verder 
terug. Voor het neocalvinisme van de vroege twintigste eeuw, al-
thans voor zover valt op te maken uit landelijk circulerende pers-
organen, was de Nadere Reformatie een aspect van het eigen verle-
den geworden.

Dat wil natuurlijk allerminst zeggen dat er op het grondvlak 
van het kerkelijk leven geen mensen waren die deze bevinding nog 
wel degelijk praktiseerden. Er valt niettemin iets te zeggen voor de 
stelling dat het fenomeen, voor zover al aanwezig, in dit milieu te-
rughoudend werd gecommuniceerd. De evolutie van het ‘theatrale 
sterfbed’ is significant, al beschikken wij anders dan in het geval 
van de kerkelijke pers niet over een totaalbeeld van de betreffende 
veranderingen. Van Gelderen laat in zijn studie over gereformeerd 

6  Gert van Klinken, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over 
het Jodendom, 1896-1970 (Kampen 1996).
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Charlois (bij Rotterdam) vanaf 1887 zien dat het ‘theatrale sterfbed’ 
aldaar aanvankelijk nog verwant was aan de spiritualiteit van de 
Zuid-Hollandse eilanden. Kenmerken van uitverkiezing stonden 
daarin centraal. Bij gebrek aan positieve respons in het neocalvi-
nistische klimaat, in het bijzonder van de zijde van de predikan-
ten, weken de representanten van deze bevindelijke spiritualiteit 
echter al spoedig uit naar ‘zwaardere’ kerkgenootschappen dan 
de gkn.7 In het neocalvinisme handhaafde het ‘theatrale sterfbed’ 
zich, maar in een nieuwe gedaante: niet als vindplaats van ken-
merken van uitverkiezing, maar als een persoonlijk en indringend 
vermaan van de stervende aan de levenden. Opmerkelijk is dat het 
geestelijke (opwekking tot trouw aan de belijdenis) en het profane 
(opwekking tot ijver op school en in beroep) in dit neocalvinistisch 
vermaan hand in hand konden gaan. Uitverkiezing was daarente-
gen een zaak van de stervende en God – niet van de omstanders.8

In het kerkelijk leven en vooral in de vertrouwelijke sfeer van 
de familie heb ik nog meerdere van de rond 1900 geboren gerefor-
meerden horen getuigen van hun geloof. Dit spreken was confes-
sioneel en principieel, soms ietwat evangelicaal getint. Zowel van 
moeders- als van vaderskant opgegroeid in een uiterst meelevend 
neocalvinistisch milieu, heb ik echter nimmer uitspraken gehoord 
over de aan de hand van kenmerken vaststelbare staat van de eigen 
heilszekerheid.

a a rt a r nou t va n sch elv en

Een goede introductie tot de bezwaren van het neocalvinisme te-
gen de bevindelijkheid is het op 15 september 1913 voor de Vereni-
ging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
gehouden referaat De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente, 

7  Jaap van Gelderen, De weg ligt vooruit. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-
Charlois 1887-1987, Kampen 1987; zie daarin vooral de beschrijvingen van het 
contact tussen dominee Daniël Hogenbirk (1876-1953) en de uiteindelijk naar 
andere kerkgenootschappen uitwijkende bevindelijken.

8  In een gesprek over zijn ouders en grootouders beschreef de heer Fokko 
Buurma mij een voorbeeld van een neocalvinistisch sterfbed, met bovenge-
noemde karakteristieken (vgl. Gert van Klinken, ‘Jonge jaren bij de Hasseberg. 
De jeugd van Niklaas Jan Buurma’, Stad en Lande xv  nr. 4 (vierde kwartaal 2006), 
25-31).
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van dr. A.A. van Schelven (1880-1954). De titel geeft meteen al aan 
hoezeer het neocalvinistische leiderschap erop uit was om ‘piëtisti-
sche’ tendensen door de juiste beïnvloeding van bovenaf in betere 
banen te leiden. Van Schelven meende dat de Nadere Reformatie in 
het tijdvak na Voetius was ontaard in een subjectivistische geloofs-
beleving. Dat de kenmerken van een waar geloof objectief en em-
pirisch vaststelbaar zouden zijn, de droom van iedere bevindelijke 
piëtist, achtte hij een luchtkasteel. Oorzaken van dergelijke ont-
aarde wensdromen zag Van Schelven niet alleen gelegen in een ver-
minderd gezag van de klassieke belijdenisgeschriften, maar even-
zeer in fysieke omstandigheden. Bevindelijke centra in Nederland 
bevonden zich zelden in het gebied der stoere Friezen en Saksen, 
des te meer in het door onaangename luchtvochtigheid geplaagde 
gebied der ‘Franken’: een letterlijk bedompte sfeer dus, typerend 
voor delen van het rivierenlandschap in Midden-Nederland.9

Bevindelijke ontsporingen dienden met tact doch op ferme 
wijze gecorrigeerd te worden: suaviter in modo, sed fortiter in re. Of-
wel: liever via het pastoraat dan via de tucht. Van Schelven was aan 
de Vrije Universiteit een leerling geweest van Kuyper, van wie hij 
de bezwaren tegen het ‘mysticisme’ citeerde uit diens Drie Kleine 
Vossen.10 Daarop aansluitend, zag Van Schelven de manco’s van de 
bevindelijkheid in verscheidene zaken gelegen.

Allereerst in een veronderstelde wereldmijding, ten koste van 
een actieve christelijke opstelling in de dagelijkse praktijk. Was 
Gisbertus Voetius (1589-1676) in dit opzicht nog een representant 
geweest van het gezonde en praktijkgerichte calvinisme, reeds bij 
diens leerling Guilielmus Saldenus (1627-1694) ging het mis. De in-
houd van Saldenus’ werk De droevigste staat eens christens, bestaande 
in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestelyke din-
gen (Utrecht 1661) was al even klaaglijk geweest als de titel ervan. 
Een dergelijke misantropische mentaliteit, tevens waarneembaar 
bij Wilhelmus à Brakel (1635-1711), moest volgens Van Schelven wel 
leiden tot absenteïsme in de maatschappij – voor de neocalvinist 
een zwaarwegend verwijt. ‘Waar Voetius, ter bestrijding van zulke 

9  Samenvatting van het betreffende betoog in: J. Roelink, ‘Aart Arnout van 
Schelven’, in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestan-
tisme ii  (Kampen 1983), 387.

10  Abraham Kuyper, Drie Kleine Vossen (Kampen 1901).
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aanvechtingen, aandringt op ijverig bezig zijn in het dagelijksch 
beroep, geeft Saldenus den raad: zoek het gezelschap op; en zegt 
à Brakel: er is niets beter dan de eenzaamheid.’11 De als werken 
van dankbaarheid van de christen verlangde vruchten des geloofs 
dreigden aldus te verdorren, om vervangen te worden door het 
onbestendige houvast van subjectieve beleving van geloofszeker-
heid.

Ten tweede signaleerde Van Schelven de risico’s van de bevin-
ding in een individualistische opvatting van het geestelijk leven, 
die maar al te gemakkelijk kon omslaan in een als vroomheid ver-
momde vorm van egoïsme. Het persoonlijk heil zou daar namelijk 
tot kern en doel geworden zijn van het geloofsleven. Onaanvaard-
baar was dit ‘voortdurend wroeten in eigen hart’12 in de ogen van 
Van Schelven, en vooral: onschriftuurlijk. Dit onbijbelse denken 
zou tekortdoen aan het verbond der genade, de daarin door God 
gegeven beloften en de daarin gestelde eisen aan de mens. Tot die 
eisen behoorde niet in de laatste plaats het zendingsbevel, dat naar 
de indruk van Van Schelven door de radicale bevindelijken – eerder 
bedacht op eigen zielenheil dan op dat van anderen – verwaarloosd 
werd.

k l a a s di j k

Van Schelvens kritiek is opvallend hard. Die scherpte valt des te 
meer op, omdat zij in de toonaangevende kringen van het neo-
calvinisme blijkbaar breed werd gedeeld. Vanwaar deze distantie 
ten opzichte van een geesteshouding die in Nederland en elders 
zo nauw verbonden was met de calvinistische orthodoxie? Een 
aanzet tot een antwoord valt te vinden in het lemma dat Klaas 
Dijk (1885-1968)13 in 1925 over de bevinding schreef in de Christe-
lijke Encyclopædie voor het Nederlandsche volk. Deze zesdelige reeks, 
samengesteld onder redactie van F.W. Grosheide, J.H. Landwehr, 
C. Lindeboom en J.C. Rullmann en uitgegeven door J.H. Kok te 

11  Aart Arnout van Schelven, De bewerking van eene piëtistisch-gezinde gemeente 
(Goes 1914), 11.

12  Van Schelven, De bewerking, 24-25.
13  Cf. B. Jan Aalbers, Klaas Dijk. Kloek (Kamper miniaturen vi) (Kampen 

2000). 
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Kampen,14 kan gelden als een compendium van de neocalvinisti-
sche levensvisie in het Interbellum. Dijk begint zijn beschouwing 
met de constatering dat bevinding, in de zin van geestelijke religi-
euze ervaring, slechts eenmaal in de Bijbel voorkomt en wel in Ro-
meinen 5:4: ‘De lijdzaamheid (werkt) bevinding, en de bevinding 
hoop’. De klaarblijkelijke betekenis van deze passage is volgens 
Dijk dat lijdzaamheid, hier opgevat als standvastigheid onder ver-
drukking en moeilijkheden, de echtheid van het geloof doet uit-
komen. Bewustzijn van een beproefd en echt geloof is de basis van 
de christelijke hoop. Dijk erkent hiermee dat de echtheid van het 
geloof subjectief gekend kan worden, vooral onder druk. Hij voegt 
daar echter meteen de waarschuwing aan toe dat deze subjectieve 
kennis ondergeschikt is aan de objectieve geloofsnorm. De mens 
dient het heil buiten zichzelf te zoeken, door ‘het aangrijpen van 
de waarheid Gods en de persoonlijke aanvaarding van het werk 
van Christus’. Met het streven naar bevinding daarentegen, het 
voor zichzelf bevestigd willen zien van ‘een zieletoestand, waarin 
de echtheid, de beproefdheid van het geloof blijkt’, komt de gelo-
vige op riskant terrein. Dijk bespeurt een onzuiver element in deze 
geesteshouding, die hij associeert met de ‘valsch-mystieke kringen’ 
rond Johannes Verschuir (1680-1737) en Wilhelmus Schortinghuis 
(1700-1750). Dijks hoofdbezwaar is dat wie de bevinding tot een 
grond voor het geloofsleven maakt, daarmee een veel te centrale 
plaats geeft aan de subjectieve beleving. Het betoog sluit hier aan 
bij dat van Van Schelven. ‘De bevindelijke of gestaltelijke geloofs-
kennis’ zoals gepostuleerd door Verschuir en Schortinghuis, is vol-
gens Dijk onverenigbaar met een schriftuurlijke gereformeerde 
theologie. ‘De bevinding wordt het fundament der religie, en de 
zekerheid ligt niet in het objectieve werk van Christus buiten ons, 
maar in de subjectieve ervaring in ons. Deze orde is niet naar de 
Schrift, en is schadelijk voor het leven der mystiek. Wel eischt het 
gezonde geestelijke leven bevinding, maar alleen op de basis van 
Gods Woord, en alleen steunende op het geloof aan de waarheid 
Gods.’15

14  Christelijke Encyclopædie voor het Nederlandsche volk, zes delen (Kampen 
1925-1931).

15  K. Dijk, ‘Bevinding’, in: Christelijke Encyclopædie voor het Nederlandsche 
volk I (Kampen 1925), 297-298.
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zu i v er e en onzu i v er e bev i n di ng

Net als Van Schelven betoont Dijk zich hier een aanhanger van de 
theologie van Kuyper. Deze had meermalen gewaarschuwd tegen 
de risico’s van de piëtistische bevinding, niet in de laatste plaats 
vanwege de daarmee samenhangende neiging tot wereldmij-
ding.16 De bevindelijke piëtisten deden zowel tekort aan de in de 
wereld aanwezige sporen van de voorzienigheid als aan de taak 
van de gelovige om die tot ontwikkeling te brengen: ‘Hadden nu 
deze Christenen altoos helder ingezien,’ aldus Kuyper, ‘dat ook de 
schatten der Gemeene Gratie hun van God toekomen, zoo zouden 
ze nooit vervallen zijn in de valsche idee, alsof zij de vorming uit 
de Gemeene Gratie links konden laten liggen, om zich uitsluitend 
te wenden tot de vorming die de Particuliere Genade geeft. En juist 
doordien ze dit maar al te dikwijls uit het oog verloren, zijn zij zel-
ve er schuld aan, dat ze in algemeene ontwikkeling vaak zoo ver bij 
de ongeloovigen ten achter staan, en erger nog, dat de leiding bij 
deze algemeene ontwikkeling door hen uit handen is gegeven, en 
thans al te eenzijdig door de ongeloovigen beheerscht wordt.’17

Ook de psychologische bezwaren die Dijk tegen de bevinding 
aanvoert, zijn aan Kuyper ontleend. Zuivere en onzuivere bevin-
ding zijn in de praktijk vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. 
De verwoording van de piëtistische bevinding bestaat volgens 
Kuyper en diens leerling in de regel ófwel uit aan derden ontleende 
stereotypen, ófwel aan dermate persoonlijk verwoorde gevoelens 
dat zinvolle communicatie met anderen nauwelijks mogelijk is. 
De conclusie moet dan ook luiden dat ware bevinding niet los ver-
krijgbaar is van de fundering in de Schrift: het objectieve gaat het 
subjectieve te boven.18 Eenendertig jaar later handhaaft Dijk dit 
oordeel onverkort in het betreffende lemma in de tweede herziene 
druk van de Christelijke Encyclopedie in 1956.19

16  Een neiging die volgens J.K. Karels tot op de huidige dag is blijven be-
staan: ‘De spanning die bevindelijk gereformeerden ervaren met de omrin-
gende cultuur wordt gevat in de slogan: wel in de wereld, niet van de wereld.’ 
Zie het lemma ‘Bevindelijk gereformeerden’, in: Christelijke Encyclopedie (derde 
geheel herziene druk) I (Kampen 2005), 186.

17  A. Kuyper, De Gemeene Gratie iii  (het practische gedeelte) (Kampen 1905), 
407.

18  K. Dijk, ‘Bevinding’, 298.
19  K. Dijk, ‘Bevinding’, in: F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon (red.),  
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cat ech ese

In de gereformeerde catechese van vóór de jaren zestig van de 
twintigste eeuw worden vergelijkbare accenten gelegd. Uitgangs-
punt is hier de Heidelbergse Catechismus. In zondag vii, vraag 21, 
wordt een waar en zaligmakend geloof omschreven als een stellig 
weten en een hartelijk vertrouwen.20 Dit geloof dient gepaard te 
gaan met waarachtige bekering (zondag xxxiii). Tot dusver komt 
de gedachtegang nog overeen met Nadere Reformatie of piëtisme, 
maar het essentiële thema van de kenmerken van de bekering 
wordt anders benaderd. De catechese van de gkn  hanteert daarbij 
deze drieslag:

- zelfinkeer, die resulteert in een hartelijk leedwezen over de ei-
gen zondigheid (2 Kor. 7:10);

- afwending van deze zonde en begin van een nieuwe levens-
praxis (Ps. 119:113);

- ‘heenkeeren tot God, (...) Dien wij nu met lust en liefde naar 
Zijn wil begeeren te dienen’ (vgl. zondag I).21

Van een kenmerkenleer als die van Van der Groe is bij dit alles 
geen sprake. De in bovengenoemde catechese vermelde eigen-
schappen laten zich stuk voor stuk aflezen aan de manier waarop 
de mens zich openbaart naar buiten toe, in het alledaagse bestaan. 
Onderzoek naar de metafysische achtergronden was door de leer-
besluiten van de gkn  in 1905 ontmoedigd, in het bijzonder in de 
uitspraak dat de gedoopten ‘gehouden’ moesten worden voor we-
dergeboren.

Op deze formulering is binnen het neocalvinisme veel kritiek 
gekomen, maar niet met de argumentatie die men zou verwach-
ten van bevindelijke zijde. De bezwaren binnen de gkn  luidden 
enerzijds dat het ‘houden voor’ onvoldoende ernst zou maken met 

Christe lijke Encyclopedie (tweede geheel herziene druk) i (Kampen 1956), 593. De 
afwijzende beoordeling ontbreekt daarentegen in het overeenkomende lemma 
in de derde druk van bijna een halve eeuw later; zie Christelijke Encyclopedie (der-
de geheel herziene druk) i, 185-186. 

20  De Nederlandse Belijdenisgeschriften, Heidelbergse Catechismus zondag 7, 
50.

21  Geciteerd naar: O. Boersma (met een inleidend woord van T. Hoekstra), 
Uit Schrift en Belijdenis. Hulpboekje voor onze Catechisanten, zesde druk (Kampen 
1924).
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de oproep tot bekering, anderzijds dat een ‘mysticistisch’ ingevuld 
zelfonderzoek te kort zou doen aan de termen van het door God 
met de zijnen gesloten verbond.22 Deze argumentaties kwamen in 
1944 scherp tegenover elkaar te staan. Ze behoren niettemin beide 
tot het spectrum van het neocalvinisme, veel meer dan tot de gees-
telijke erfenis van de Nadere Reformatie.

k er k eli j k en per soon li j k lev en

Het verschil met de piëtistische bevinding is in het neocalvinisme 
bepaald sterk gecultiveerd geweest, met name in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. In de lokale geschiedschrijving valt op dat 
die bevinding in de eerste decennia na de Afscheiding nog een vrij 
algemeen fenomeen was, dat na de vereniging van 1892 echter toe-
nemend onder druk kwam te staan. De tussen 1880 en 1920 gebo-
ren gereformeerde generaties werden opgevoed bij de hierboven 
aangeduide catechetische drieslag. Voor zover de kerkleden deze 
drieslag aanvulden met eigen accenten, waren die eerder aan het 
Angelsaksische evangelicalisme ontleend dan aan de kenleer van 
de Nadere Reformatie.

Natuurlijk hebben zich hierbij regionale verschillen voorge-
daan, die overigens nog weinig systematisch in kaart gebracht 
zijn. Het gereformeerde leven in het dorp Charlois, hoezeer ook 
gevormd door de Doleantie en ingebed in een stedelijk milieu, 
vertoonde in de vroege twintigste eeuw nog duidelijke overeen-
komsten met de bevindelijkheid van de Zuid-Hollandse eilanden. 
In het Groningse Ter Apel, nota bene een kerk uit de traditie van 
de Afscheiding, was dit veel minder het geval. In beide gemeenten 
werd een hang naar de door Kuyper afgewezen ‘valsche mystiek’ 
echter actief bestreden door het kerkelijk leiderschap.23 Zowel in 
het Rotterdamse havengebied als in de veenkoloniën van het noor-
den betekende dit een ‘bewerking’ van de aanwezige piëtistische 
tendensen onder de leden, conform de door Van Schelven gegeven 

22  Th.J.S. van Staalduine, Om de lijn der Afscheiding. Prof.dr. G. M. den Hartogh 
en de Vrijmaking van 1944 (Kampen 2004), 50-51.

23  Jaap van Gelderen, De weg ligt vooruit. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-
Charlois (1887-1987) (Kampen 1987), 56 en, 97-98; Gert van Klinken, Op de grens. 
Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland. Ter Apel 1879-1940 (Kampen 
2000), 105-106. 
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adviezen. Publieke botsingen bleven uit doordat de bevindelijken 
ofwel zich schikten, ofwel uittraden.

Dat was wel anders in Veenendaal, waar dominee Willem den 
Hengst (1859-1927) zich in 1909 van een neocalvinistisch tot een 
bevindelijk gereformeerd standpunt bekeerde. Aanleiding was 
een huisbezoek van deze predikant bij een vrouwelijk gemeente-
lid, dat hem vertelde ‘wat de Heere die middag aan haar ziel ge-
daan had (...) hoe al haar knapheid en vroomheid voor de mollen 
en vledermuizen was geworpen, omdat ze als een schuldige in 
betrekking was gekomen met de schuldovernemende Borg Jezus 
Christus’. Den Hengst ging vervolgens over op een bevindelijke 
prediking, waarin kritiek doorklonk op de in 1905 door de gkn 
aangenomen ‘veronderstelde’ wedergeboorte. Een voluit bevin-
delijke homiletiek bleek in een neocalvinistische context echter 
niet vol te houden. Den Hengst maakte in 1913 de overstap naar de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Van 
daaruit kon hij Van Schelven ongehinderd van kritiek dienen. Ge-
brek aan bevinding zou het neocalvinisme nog eens zwaar opbre-
ken, zo meende Den Hengst, juist door zijn zelfverzekerdheid:

Zo kweekt men in onze tijd, op filosofische wijze ‘gelovigen’ en 
Avondmaalsgangers bij wie het alles mechanisch en correct van 
stapel loopt, eenvoudig door de plicht te beoefenen die op grond 
van de onderstelde wedergeboorte op hen rust, een volk dat uit 
een beginsel van natuurlijke vroomheid werkende en dat werk 
noterende als vruchten ener onbewuste wedergeboorte, rein is 
in zijn ogen zonder van zijn drek gewassen te zijn.24

De gang van zaken in Veenendaal bleef een uitzondering. In het 
algemeen leek de door Van Schelven geadviseerde ‘bewerking’ re-
sultaat te hebben. Zowel in het onder de rook van Rotterdam ge-
legen Charlois als in het veenkoloniale Ter Apel werd een ‘stoere’, 
mannelijk aandoende spiritualiteit actief bevorderd. Voor bevin-
ding, opgevat als egocentrisch gepieker over het eigen zielenheil, 
bestond in die beleving geen plaats. Dat getob over de persoonlijke 

24  ‘Ds. W. den Hengst en zijn overgang naar de Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland’, in: H. Florijn, Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over 
personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband (Kampen 1996), 62.
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heilszekerheid zich desondanks bleef voordoen, werd erkend. Het 
fenomeen werd evenwel afgedaan als een randverschijnsel, en dan 
in het bijzonder als een eigenschap van oudere vrouwen (zie af-
beelding met bijschrift hieronder). Het leek te gaan om een uitster-
vende attitude, die de jongeren niet aansprak. Op te merken valt 
dat het evangelicalisme, met zijn nadruk op de kenmerken van een 
waar geloof in de christelijke levenspraxis, zich anders dan de op 
de Nadere Reformatie geënte bevindelijkheid, uitstekend wist te 
handhaven in de neocalvinistische context van zowel Charlois als 
Ter Apel.

Arnoldus Rolloos (1874-1956), vanaf 1908 predikant in Ter Apel, hier aan 
de vooravond van emigratie naar Argentinië in 1911 gekiekt met echtge-
note Fennechien Valk en de kinderen Hendrik en Martha. Rolloos was 
een uitgesproken kuyperiaan. Hij ging naar eigen zeggen op de door Van 
Schelven gewenste tactvolle wijze om met gemeenteleden als ‘de oude 
vrouw Eefting, welke zoo ’t schijnt veel twijfelt over haar staat’ (archief 
Gereformeerde Kerk Ter Apel, kerkenraadsnotulen 6 oktober 1909, art. 
10). In de Jongelingenvereniging, waar een sterk accent gelegd werd op 
het opkomen voor Jezus’ eer in maatschappij en politiek, liet Rolloos er 
echter geen twijfel over bestaan dat de tijd van deze bevindelijkheid voor-
bij was. Foto collectie mevrouw A. Bergshoeff-Oosterbaan, Coevorden.
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bron n en voor h et on der zoek

De archieven van tal van andere gereformeerde kerken en het daar-
op gebaseerde bronnenonderzoek lijken eerder het bij Charlois 
en Ter Apel geschetste beeld te bevestigen dan dat in Veenendaal. 
Juist op het terrein van het geestelijk leven is een waarschuwing 
echter op zijn plaats. Bij onderlinge vergelijking blijkt dat de in-
houd van gereformeerde kerkenraadsnotulen tussen 1892 en 1944 
in hoge mate gestandaardiseerd is – de overeenkomsten vallen veel 
meer op dan de verschillen, ondanks de variatie in lokale context. 
Het valt dan ook te betreuren dat de geschiedschrijving van zo me-
nige gereformeerde kerk zo eenzijdig gebaseerd is op juist deze 
kerkenraadsnotulen.25 Collectieve perceptie valt niet altijd samen 
met de individuele, die zich vaak veel minder strak houdt aan een 
voorgegeven theologisch stramien. Persoonlijke getuigenissen 
van gemeenteleden zijn te vinden in brieven, dagboeken, poëzie-
albums, schriften met geestelijke aantekeningen. Bevindelijke 
accenten komen daarin opvallend vaak voor, zelfs in gemeenten 
waar men blijkens de ‘officiële’ documentatie zou verwachten dat 
deze beleving al hoog en breed een gepasseerd station zou zijn. De 
waarde van dergelijke egodocumenten is des te hoger omdat we 
er zo vaak de stem van vrouwen in beluisteren, een stem die door 
het ontbreken van passief en actief vrouwenkiesrecht vóór de jaren 
zestig in de archieven van gereformeerde kerken slechts indirect 
te horen valt.

Het contrast tussen beide soorten bronnen, collectief en indivi-
dueel, is opmerkelijk. In de kerkelijke notulering zet een robuuste 
zekerheid over de te volgen koers de toon voor het gezegde. In 
haar boek over de gereformeerden spreekt Agnes Amelink in dit 
verband over een mentaliteit van ‘niet tobben maar actie’.26 Uit 
egodocumenten als het dagboek van de door Amelink geciteerde 
Margreet Zomer-Kerssies (1873-1956) en de aantekeningen van 
Frouktje van der Ploeg (1900-1985)27 blijkt precies het tegenover-

25  Een up-to-date overzicht van de historiografie verschaft Frans Rozemond, 
‘Bibliografie gkn’, in: Historisch Tijdschrift gkn  (htg) nr. 1 (november 2002), 
55-62; nr. 8 (juni 2005), 48-52; nr. 11 (februari 2007), 41-47.

26  Agnes Amelink, De gereformeerden (Amsterdam 2001), 41 e.v.
27  Gert van Klinken, Op de grens, 117-118.
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gestelde: een fundamentele twijfel ten aanzien van de eigen heils-
verzekerdheid. Blijkbaar was deze beleving diep doorleefd, maar 
kreeg zij in het gereformeerde gemeenteleven slechts beperkte 
mogelijkheden om tot uiting te komen. Voor de expressie ervan 
dienden de egodocumenten, die dan ook behoorden tot de strikte 
privésfeer.

v rou w eli j k e i n br eng

Was deze naar de privésfeer teruggedrongen bevindelijkheid daar-
mee een vrouwelijk fenomeen, zoals de predikant van Ter Apel 
leek te geloven? Anders dan de kerkelijke archieven is van de ge-
reformeerde autodocumenten slechts een fractie bewaard geble-
ven. Een antwoord op de vraag valt daardoor moeilijk te geven. 
Gaan we uit van bewaard gebleven correspondenties,28 dan lijkt 
niettemin aannemelijk dat velen en juist vrouwen moeite bleven 
houden met de afwijzing van de bevindelijke component van het 
nationale gereformeerde erfgoed. Kuypers stelling dat men op dit 
metafysische terrein bepaalde zaken eenvoudigweg op grond van 
gelovig godsvertrouwen te ‘veronderstellen’ had, bleek behalve 
voor Den Hengst ook voor menig ander onverteerbaar. De kwestie 
zou een van de aanleidingen voor de Vrijmaking van 1944 worden. 
Het instructieve proefschrift van Th.J.S. van Staalduine, Om de lijn 
der Afscheiding, toont aan hoe wijdverbreid de onzekerheden rond 
uitverkiezing en heilszekerheid zelfs in de jaren dertig en veertig 
nog waren.29

Voor het in verband daarmee voor ieder ernstig gemeentelid 
noodzakelijke zelfonderzoek bestonden geen algemeen aanvaarde 
richtlijnen. Blijkens privécorrespondentie uitten vrouwen zich 
vrijmoediger over hun religieuze gevoelsleven dan de meeste man-
nen. Wellicht konden gereformeerde vrouwen de op dit terrein 
onontkoombaar optredende spanningen daardoor beter hanteren 

28  Een voorbeeld is het archief van de bovengenoemde Kamper hoogleraar 
Den Hartogh, aanwezig in het archief van de locatie Kampen van de Protestant-
se Theologische Universiteit. Den Hartogh en diens correspondenten neigen er 
doorgaans toe om bevinding te koppelen aan het beter objectiveerbare zelfon-
derzoek. Vgl. F. Rozemond, Inventaris van het archief-Den Hartogh (met bibliogra-
fie, samengesteld door Th.J.S. van Staalduine) (Kampen 1999).

29  Van Staalduine, Om de lijn der Afscheiding.
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dan het andere, zeker niet altijd ‘sterkere’ geslacht. Achter de fa-
çade van de door Van Schelven en Dijk gewenste kloekheid konden 
ook bij de man weifelingen schuilgaan, die buiten de intiemste 
kring naar buiten toe zorgvuldig verborgen gehouden werden. 
Het contrast tussen de zekerheid waarmee de Kamper hoogleraar 
G.M. den Hartogh (1899-1959) zich opstelde in het conflict van 
1944 en diens levenslang periodiek terugkerende geloofstwijfel en 
angsten, springt in de analyse door Van Staalduine in het oog.30

Hetzelfde fenomeen blijkt zich bij nader inzien vaker voor te 
doen, bijvoorbeeld in de geschiedschrijving van de Theologische 
(Hoge-)School te Kampen in de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Het is opmerkelijk dat daar op het persoonlijke niveau (naast de 
egodocumenten bijvoorbeeld ook in de ‘in memoria’31) veelvuldige 
verwijzingen te vinden zijn naar existentiële onzekerheid, terwijl 
op alle andere niveaus juist de collectief gedeelde zekerheden het 
discours domineerden. Geestelijk zelfonderzoek was een riskante 
zaak. Vermeden moest worden dat de daaraan inherente span-
ningen tot botsingen zouden leiden met de gevestigde leer. Het 
gevoel diende aan de leiband te blijven van het gelovige verstand. 
De hierboven aangehaalde Klaas Dijk werd in 1937 hoogleraar in 
Kampen, als collega van Den Hartogh. Dijk trok uit zijn verzet te-
gen de piëtistische bevinding de conclusie dat zielsontleding, zo-
wel in de oude gedaante uit de tijd van de Nadere Reformatie als in 
de nieuwe van de moderne psychologie, binnen de door de Schrift 
gewezen perken diende te blijven.32

Al met al is over de doorwerking van bevinding en zelfonder-
zoek in het neocalvinisme minder bekend dan we wel zouden wil-
len. De inhoud van synodale acta en kerkenraadsnotulen is vaak 
al te vanzelfsprekend als representatief beschouwd voor de com-
plexiteit van het geloofsleven in de gemeenten. De top down bena-
dering in de gkn  stelde een norm waarmee iedere gereformeerde 
werd geconfronteerd, maar dat wil niet zeggen dat de persoonlijke 
beleving met die norm samenviel. Om dit probleem, inclusief de 

30  Van Staalduine, Om de lijn der Afscheiding, 104-107, 112 en 456.
31  Met name in het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Neder-

land, aanwezig in de bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit, 
locatie Kampen.

32  Beatrice de Graaf en Gert van Klinken, Geschiedenis van de Theologische 
Universiteit in Kampen 1854-2004 (Kampen 2005), 167.
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latente rol van de bevinding, beter te kunnen stellen is bovenal een 
verbreding van het bronnenonderzoek gewenst. Egodocumenten 
zijn voor de geïnteresseerde onderzoeker minder gemakkelijk toe-
gankelijk dan archieven. Voor een analyse van de geloofsbeleving 
aan de basis, inclusief die van het vrouwelijke deel van de gemeen-
te, zou het niettemin wenselijk zijn dat dit type materiaal vaker 
zou worden opgezocht en benut.

en k el e a fslu i t en de opm er k i ngen

Bevinding behoort tot het innerlijk leven van de individuele mens 
en leent zich als zodanig slecht tot veralgemeniserende opmerkin-
gen over een groep. Met alle nodige voorzichtigheid laten zich niet-
temin enige karakteristieken van het neocalvinisme beschrijven. 
Typisch voor theologen als Van Schelven en Dijk, maar ook voor 
veel ‘gewone’ neocalvinisten, was hun bewuste onderschikking van 
het persoonlijke aan het algemene. Als gelovigen wensten zij zich 
te onderwerpen aan Gods wil. Dat hield een volstrekte acceptatie 
in van het gezag van de Bijbel en de uitlegging daarvan in de nor-
matieve formulieren van enigheid. Maar ook een deterministische 
kijk op de natuurlijke werkelijkheid. Neocalvinisten als hierboven 
beschreven waren in het dagelijkse leven en in de beroepsuitoefe-
ning gespeend van iedere vorm van mirakel- of wondergeloof. De 
afwijzing van ‘superstitie’ was absoluut: de neocalvinist verwierp 
niet alleen spiritisme en astrologie, maar zelfs het kansspel en de 
gangbare vormen van bijgeloof als witte wieven et cetera. In dat 
laatste opzicht waren neocalvinisten in oudere Drentse dorpsge-
meenschappen zelfs onderscheidend ten opzichte van de rest van 
de bevolking, geheel anders dan indertijd hun afgescheiden voor-
geslacht in het Ulrum van 1834.33

Voor de neocalvinisten bestond er geen hoger doel dan een ver-
antwoordelijke plaats in te mogen nemen in de door God gescha-
pen werkelijkheid. Hoezeer zij ook bereid waren om het wonder 
te accepteren als onderdeel van het bijbelse getuigenis aangaande 
verleden en toekomst, van het heden was het mirakel voor hen 

33  Treffende voorbeelden van het bijgeloof van de eerste generatie afge-
scheidenen in: Jan Stoffer van Weerden, Spanningen en konflikten: verkenningen 
rond de Afscheiding van 1834 (Groningen 1967).

Refogeschiedenis binnenwerk 4e rev.indd   49 23-11-2007   16:41:29



50 Refogeschiedenis in perspectief

geen relevant bestanddeel. De neocalvinisten interpreteerden de 
predestinatie als een deterministische opvatting van héél de wer-
kelijkheid. De Bijbel bood heldere aanwijzingen voor een leven dat 
in de alledaagse omstandigheden geregeerd werd door de natuur-
wetten. Daar, in een schijnbaar van alle metafysica losstaand kader, 
diende de ere Gods op te lichten. Het was ook dáár dat de gelovige 
mens zich diende te bewijzen en geacht werd een bijdrage te le-
veren aan de opbouw van een christelijke maatschappij, zonder 
hoop op beloning in het hiernamaals als leidend motief en zonder 
introspectie als voornaamste blikrichting. Het persoonlijk zielen-
heil was evenmin als de hemel onbelangrijk, maar ten opzichte van 
deze grootse neocalvinistische visie aangaande ’s mensen taak op 
aarde volstrekt secundair.
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3  Waarom daar?

 De Refoband of Refogordel als onderdeel van de  
 Protestantenband  *

 Jan Dirk Snel

bi ble belt

Waar begin je als je het hebt over de Bible Belt? Staphorst, denken 
velen dan onmiddellijk, want het is de noordelijkste plaats van de 
bevindelijke strook die diagonaal door Nederland loopt tot aan 
Walcheren. Willem Oosterbeek begon daar bijvoorbeeld zijn wan-
deling langs wat hij poëtisch de Gordel van God noemde.1

Maar je kunt natuurlijk ook naar Dayton, Tennessee, gaan. Dat 
deed Henry Louis Mencken (1880-1956) ook. De beroemde jour-
nalist, die de ‘Skeptic’ of ook wel de Amerikaanse Nietzsche werd 
genoemd, kwam begin juli 1925 aan in het hoofdstadje van Rhea 
County om verslag te doen van het beruchte Scopes trial. Biologie-
leraar John Scopes was voor het gerecht gedaagd omdat hij de wet-
ten van Tennessee zou hebben overtreden, die verboden de evolu-
tietheorie te doceren. En hij werd ook veroordeeld – ik verklap de 
uitkomst meteen maar.2

Op woensdag 15 juli 1925 begon Mencken zijn artikel in de 
krant waarvoor hij schreef, The Baltimore Evening Sun, met deze 
woorden:

* Voor commentaar bij een eerdere versie van deze tekst gaat mijn dank uit 
naar Paul Abels, Willem van Gent, Durk Hak, Jaap de Jong, Fred van Lieburg en 
anderen die ik hier ten onrechte vergeten heb. Op de fouten, vergissingen, slor-
digheden en eigenwijsheden behoud ik nadrukkelijk het auteursrecht.

1  Willem Oosterbeek, De gordel van God. Een voettocht langs ’s Heeren wegen 
(Wormer 2006), 7-9.

2  Terry Teachout, The Skeptic. A Life of H. L. Mencken (New York 2002), 
212-222. 
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De smerissen zijn vanuit Chattanooga gekomen om Dayton te 
helpen redden van de duivel. Darrow, Malone en Hays [de ad-
vocaten van Scopes] zijn uiteraard immuun tegen een proces 
door de politiemacht, ondanks hun obscene aanval op het ge-
bed. Maar alle andere atheïsten en anarchisten hebben nu een 
algemene kennisgeving gekregen dat ze onmiddellijk hun 
mond moeten houden en die ook dicht moeten houden zolang 
ze deze heldere, glimmende gesp van de Bible Belt met hun 
aanwezigheid bezoedelen. Slechts één gezworen atheïst heeft 
het gewaagd een publieke toespraak te houden. De politie uit 
Chattanooga pakte hem onmiddellijk op en hij staat nu onder 
bewaking in een hotel. Als hij ook maar een van zijn goddeloze 
traktaten uit zijn raam laat vallen, zal hij overgebracht worden 
naar de stedelijke bajes.3

Dit is de passage waarin voor het eerst het woord Bible Belt gebe-
zigd werd. Mencken gebruikte de termen nog een aantal keren 
in hetzelfde artikel. Zo schreef hij iets verderop: ‘Je hoeft niet een 
lange, gloeiend hete week in de Bible Belt door te brengen om te 
weten dat de jurisprudentie een nieuwe wetenschap wordt zodra 
je de grens passeert. Hier worden de gewone wetten versterkt door 
de Heilige Schrift en wanneer zich een conflict voordoet, gaat de 
Heilige Schrift voor.’ Toch kon het allemaal nog veel erger, want, 
merkte Mencken op, Rhea County is ‘zeer gastvrij en, gemeten aan 
de normen van de Bible Belt, zeer tolerant’.4 

3  The Baltimore Evening Sun, July 15, 1925, tekst op www.positiveatheism.
org/hist/menck03.htm (geraadpleegd op 3 maart 2007). Originele Engelse tekst: 
‘The cops have come up from Chattanooga to help save Dayton from the devil. 
Darrow, Malone and Hays, of course, are immune to constabulary process, des-
pite their obscene attack upon prayer. But all other atheists and anarchists now 
have public notice they must shut up forthwith and stay shut so long as they 
pollute this bright, shining, buckle of the Bible belt with their presence. Only 
one avowed infidel has ventured to make a public address. The Chattanooga po-
lice nabbed him instantly, and he is now under surveillance in a hotel. Let him 
but drop one of his impious tracts from his window and he will be transferred 
to the town hoose-gow.’

4  Originele Engelse tekst: ‘But one need not live a long, incandescent 
week in the Bible belt to know that jurisprudence becomes a new science as one 
crosses the border. Here the ordinary statutes are reinforced by Holy Writ, and 
whenever there is a conflict Holy Writ takes precedence.’ ‘Rhea county is very 
hospitable and, judged by Bible belt standards, very tolerant.’
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Positief is de denotatie of op zijn minst de connotatie die Menc-
ken aan de Bible Belt gaf, bepaald niet. In februari 1926 meldde ene 
James D. Bernard in een artikel over de baptisten in Menckens  eigen 
tijdschrift, The American Mercury, over de plaats Jackson in Missis-
sippi terloops dat deze lag ‘in the heart of the Bible and Lynching 
Belt’.5 Al een paar jaar had Mencken met termen geëxperimenteerd 
en ook weleens het woord Hookworm Belt – Mijnwormgordel dus – 
uitgeprobeerd, in betrekking tot hetzelfde Jackson overigens.6 De 
reden was waarschijnlijk heel nuchter dat in het zuiden de mijn-
worm veel voorkwam en de uitdrukking dus ook zakelijk gebruikt 
kon worden voor de regio waar de meer conservatieve baptisten nu 
eenmaal woonden, maar in dit verband was de aanduiding zeker 
niet vriendelijk bedoeld.

Hoewel Mencken nooit een exacte beschrijving van de Bible Belt 
gaf en de uitdrukking waarschijnlijk evenzeer figuurlijk als geo-
grafisch bedoelde, werd de term algauw wel zo opgenomen: het 
gaat globaal om de oude staten van het negentiende-eeuwse Zui-
den, maar dan wel ruim genomen (figuur 1). Je had en hebt in de 
Verenigde Staten overigens vele ‘gordels’, belts, waarvan de Cotton 
Belt mogelijk de bekendste is. De Bible Belt is het gebied waar de 
Southern Baptists grootscheeps vertegenwoordigd zijn en waar de 
slavernij en daarna het racisme ruim aanwezig waren geweest. Het 
ging en gaat om een dominante, agressieve of, laten we het vrien-
delijker formuleren, zelfbewuste meerderheidscultuur, zoals het 
Scopes-proces al treffend illustreerde.7

Dat zijn geen kenmerken waar je aan denkt bij de Nederlandse 
bevindelijken. Als je al ergens aan denkt, dan eerder aan de kuy-
periaanse gereformeerden, die ongeveer gelijktijdig, op de Synode 
van Assen in 1926, zich ook al tegen de evolutietheorie keerden. 
Maar bij hen ging het toch om groepsdwang, het afdwingen van 

5  James D. Bernard, ‘The Baptists’, in: The American Mercury 7 (1926), 136-146, 
141.

6  [H.L. Mencken], ‘Americana’, The American Mercury 5 (1925), 35-40, 37. Er 
zijn meer vermeldingen overigens en bovendien herdrukte Mencken zijn eigen 
bijdragen vaak. Deze bijvoorbeeld in: H.L. Mencken, Americana 1925 (New York 
1926).

7  Edwin Scott Gaustad, A Religious History of America. New Revised Edition 
(San Francisco 1990), 261-263. Harold Bloom, The American Religion. The Emergence 
of the Post-Christian Nation (New York 1992), 218-233.
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de interne discipline, en niet om de samenleving onder de duim 
te krijgen.8

Wie het over Nederland heeft, kan het woord Bible Belt maar be-
ter niet gebruiken, want het roept te veel misverstanden op.

de r efoba n d of r efogor del

Ik stel daarom voor een nieuwe term te introduceren, als het erom 
gaat het gebied te typeren waarin de bevindelijken veel voorko-
men: de Refoband. Variaties zijn ook mogelijk. Het Amerikaanse belt 
duidt in feite een gordel of een riem aan en je zou het dus ook over 
de Refostrook, Refogordel of de Reforiem kunnen hebben – dat laatste 
woord allitereert bovendien heel mooi, maar misschien is het ook 
net iets te buitenissig. Bevindelijkenband allitereert trouwens ook, 
zou ik nog terloops willen opmerken.

Het woord Refoband – of misschien toch maar Refogordel – 
geeft precies aan over wie je het hebt: wie vanouds in de sociolo-
gische literatuur de bevindelijken of de bevindelijk gereformeer-
den worden genoemd, worden in de wandeling al heel lang met de 

8  George Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar (Bar-
neveld 2001).

Figuur 1. De Bible Belt in de Verenigde Staten.
Bron: Wikipedia.
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term ‘refo’s’ aangeduid. Er bestaat een ‘refocultuur’, er zijn ‘refo-
jongeren’, er zijn ‘refoscholen’ en ‘refoavonden’ en nog vele zaken 
en mensen meer met die samenstelling. Sinds het congres waar dit 
boek uit voortkomt, bestaat er zelfs ‘refogeschiedenis’.

Ik geloof niet dat ik hier veel aandacht hoef te besteden aan de 
vraag wie die bevindelijken of refo’s nu precies zijn. Het zal een 
ieder duidelijk zijn dat ‘bevindelijkheid’ geen uitdrukking is om 
het ‘expressieve ik’ dat vanaf de jaren zestig zo’n opgang heeft ge-
maakt, maar dat al een lange voorgeschiedenis heeft, aan te dui-
den.9 Het gaat om mogelijke ervaring, ‘bevinding’, van wat als 
een objectieve en tamelijk massieve waarheid wordt gezien. In de 
oudere literatuur is er vaak sprake van typeringen met woorden 
als ‘lijdelijk’ en ‘mysticistisch’. Kenmerkend is een hoge mate van 
strengheid zowel inzake de leer – waar het heil als nogal restrictief 
voorradig wordt gezien – als in de ethiek – waar vooral het passieve 
element de overhand heeft: moeite met verzekeringen of inenting, 
strenge zondagsheiliging, conservatieve opvattingen, soberheid, 
geringe uitbundigheid, ingetogenheid.10

Afgescheidenen en hervormden
In concreto gaat het om een mengsel van onkuyperiaanse afgeschei-
denen – gereformeerde gemeenten (in een stuk of drie varianten), 
een deel van de christelijke gereformeerden, oud-gereformeerden 

9  Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity (Cam-
bridge ma  1989), 368-390, 495-521.

10  Anne van der Meiden, De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende be-
volkingsgroep (Utrecht 1968). De bijgewerkte vierde en vijfde druk verschenen in 
1976 en 1981 onder de hoofdtitel Welzalig is het volk. De zesde opnieuw uitgebrei-
de en herziene druk droeg weer de oorspronkelijke hoofdtitel: ‘De zwartekousen-
kerken’. Bevindelijk heroverwogen portret (Baarn 1993); C.S.L. Janse, Bewaar het pand. 
De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk 
gereformeerden (Houten 1985); J.P. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk 
gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw 
(Kampen 1992); Gertjan van Dijk, Het geloof der vaderen. De denkwereld van de bevin-
delijk gereformeerden (Nijmegen 1996); J.P. Zwemer, De bevindelijk gereformeerden 
(Kampen 2001). Ook veel aandacht voor de bevindelijken in Hijme Stoffels, Als 
een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest (Kampen 1995). 
Een bijzondere inkijk in de hedendaagse refocultuur onder jonge vrouwen in 
het noordelijk deel van de Refogordel geeft José M. Baars-Blom, De onschuld voor-
bij... Over reformatorische cultuur en wereldbestormende meisjes (Kampen 2006).
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en zo meer – en een deel van de orthodoxe hervormden, die tot on-
geveer twee decennia geleden tot de Gereformeerde Bond werden 
gerekend. Het lijkt me dat die combinatie altijd essentieel was, 
omdat ook de afgescheidenen zeer aan de romantiek of de mythe 
van de oude gereformeerde publieke kerk hechtten en ideologisch 
eigenlijk nog steeds op de Nederlandse Hervormde Kerk gericht 
waren. Het gaat, zeg maar, om gereformeerden die elke zondag in 
de ‘verkeerde’ kerk zitten, omdat ze eigenlijk vinden dat ze in de 
hervormde kerk – de plaats waar de cultische eenheid van de ge-
meenschap tot uiting komt – zouden moeten zitten. Het gaat dus 
om een heel ander kerkbewustzijn dan dat van de kuyperiaanse 
gereformeerden, die vanouds wel in de goede kerk meenden te zit-
ten, omdat immers in die kring kerkelijke pluriformiteit als posi-
tief beginsel werd aanvaard. Het is altijd lastig geweest om uit te 
maken welk deel van de Gereformeerde Bond nu wel of niet tot de 
bevindelijke of de refocultuur gerekend moet worden. En sinds en-
kele tienduizenden hervormden nieuwe gemeenten in de Hersteld 
Hervormde Kerk (hhk) hebben gevormd, is dat helemaal lastig.

SGP-aanhang als indicatie
Ik ken geen kaartjes waarop de Refoband als zodanig wordt aange-
duid. Maar het lijkt me ook niet nodig om alle kerkelijke gemeen-
ten die ertoe gerekend kunnen worden, getalsmatig in kaart te 
brengen. Bovendien zit je dan vooral bij christelijke gereformeerde 
kerken en hervormde gemeenten – gereformeerdebonders – nog 
met de vraag wie van de lidmaten zichzelf als bevindelijk zien.

Maar er bestaat een veel effectievere methode: je kunt gewoon 
kijken naar de aanhang van de sgp. Bevindelijken of refo’s stem-
men sgp  en bovendien selecteren ze zich in de beslotenheid van 
het stemhokje zelf uit. De zelfindicatie is veel effectiever dan het 
lidmaatschap van collectiviteiten als in het bijzonder hervormde 
gemeenten. Sinds 1981 zit de sgp-aanhang iets onder de 2 procent 
van de kiezers. In 2003 en 2006 werd een dieptepunt van 1,56 pro-
cent bereikt – al steeg het absolute aantal in het laatste jaar wel 
weer iets van 150.305 naar 153.266 stemmen –, maar in de voor-
gaande jaren ging het om 1,72 procent of 1,78 procent.11 Als je het 

11  Zie voor de percentages: www.nlverkiezingen.com/sgp.html (geraad-
pleegd op 3 maart 2007). De getallen kan men vinden op de site van de Kiesraad, 
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Figuur 2.  De sgp-aanhang 
bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 7 maart 2006.
Bron: Refomatorisch Dagblad, 
8 maart 2006.

laatste percentage extrapoleert naar de gehele bevolking van on-
geveer 16 miljoen, kom je uit op ongeveer 250.000 Nederlanders. 
Ga je gemakshalve uit van 2 procent dan kom je uit op 320.000 Ne-
derlanders. Je kunt natuurlijk menen dat je de grenzen wat ruimer 
moet nemen – al was het maar omdat de gezinnen wat kinderrijker 
zijn –, maar het lijkt redelijk om ongeveer drie- of desnoods vier-
honderdduizend Nederlanders tot de refocultuur te rekenen – en 
een zeer groot deel daarvan woont in de Refoband.

Op het bijgaande kaartje uit het Reformatorisch Dagblad is mooi 
te zien, waar de sgp  deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen 
op dinsdag 7 maart 2006 en waar de partij meer en minder sterk 
was (figuur 2). Dit is het patroon van de Refoband.

www.kiesraad.nl, en op de speciale site www.verkiezingsuitslagen.nl. Men kan 
zo ook de officiële processen-verbaal raadplegen.

 < 5 %  van de stemmen

 5 - 10 %

 10 - 15 %

 15 - 20 %

> > 20 %

 partij doet niet mee/
 geen verkiezingen
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HHK-aanhang als indicatie
Het lijkt me aardig om het patroon nog op een andere wijze te laten 
zien. In 2004 scheidden bij de vorming van de Protestantse Kerk in 
Nederland enkele tienduizenden hervormden zich af van de be-
staande hervormde gemeenten en vormden hersteld hervormde 
gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De herstelde 
gemeenten heb ik in het bijgaande overzicht (bijlage 1) geogra-
fisch geordend van, inderdaad, Staphorst, tot aan Arnemuiden en 
Terneuzen. Enkele gemeenten in Friesland, Drenthe, Flevoland, 
Noord-Holland en Twente vallen buiten de Refoband, maar het 
overgrote deel vormt een prachtige selecte steekproef. En ook die 
erbuiten bevestigen overigens het beeld van bestaande exclaves.

Het mag dan misschien tamelijk toevallig zijn geweest waar 
nieuwe gemeenten tot stand kwamen – vooral als het initiatief 
van een predikant uitging –, het geheel is een prachtige afspiege-
ling van de Refoband: het noordwesten van Overijssel, de Velu-
we, waarbij het noordwesten en in het bijzonder het zuidwesten 
sterker vertegenwoordigd zijn dan het oosten. En dan een hoge, 
wat verspreide band door de provincie Utrecht en het midden en 
westen van Zuid-Holland. En een wat lagere band, door de Over-
betuwe, de Tielerwaard en de Bommelerwaard – intensief –, het 
vroegere Hollandse deel van Noord-Brabant – het land van Heus-
den en Altena en nog wat – en dan verder de Vijfherenlanden, de 
Alblasserwaard, de Krimpenerwaard, langs Rotterdam naar IJssel-
monde, de Hoeksche Waard, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, 
Schouwen-Duiveland, Tholen, tot aan Zuid-Beveland, Walcheren 

en Zeeuws-Vlaanderen. Het 
gaat hier niet om een beschrij-
ving, maar wel om een prach-
tige illustratie (figuur 3).

Figuur 3. 
Hersteld hervormde gemeenten 2006. 
Kaartje vervaardigd door Jaap de Jong 
met behulp van Google Earth.
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* Buiten de Refoband
Friesland

Wouterswoude 
Hardegarijp
Garijp

Drenthe
Hollandscheveld [Nieuwlande] 
Vledderveen 

Flevoland
Urk 
Urk ‘ELIM’

Noord-Holland
Den Helder
Haarlem 
Huizen 

Twente
Westerhaar
Vriezenveen
Rijssen

* Binnen de Refoband
Westelijk Overijssel

Staphorst 
Rouveen/Zwolle/Hasselt 
Nieuwleusen 
Genemuiden
IJsselmuiden/Grafhorst [Kampen] 

Noordwestelijke Veluwe
Oosterwolde 
Oldebroek 
Doornspijk
Putten 

Oostelijke en Midden Veluwe
Wapenveld Wezep e.o.
Oene [Apeldoorn] 
Emst - Epe e.o.
Elspeet e.o.
Garderen 
Apeldoorn

Zuidwesten van de Veluwe
Nijkerk 
Nijkerk (Driedorp) 
Nijkerkerveen e.o [Hoevelaken]
Hoevelaken/Nijkerkerveen/Amersfoort e.o. 
Zwartebroek/Terschuur 
Barneveld
Kootwijkerbroek [Barneveld] - identiek
Harskamp 
Lunteren 
Scherpenzeel 
Ederveen
Bennekom/Ede/Wageningen e.o.

Oostelijk Utrecht 
Woudenberg
Neder Langbroek [Doorn]
Veenendaal 
Achterberg
Elst (U)

Midden van Utrecht
Soest 
Maartensdijk 
Blauwkapel/Groenekan
Houten 
IJsselstein

West Utrecht
Breukelen 
Kockengen 
Montfoort 

Overbetuwe
Andelst
Opheusden 
Kesteren 

Tielerwaard
Haaften-Waardenburg
Spijk 

Bommelerwaard
Zaltbommel
Bruchem-Kerkwijk-Delwijnen

Gameren
Nieuwaal
Zuilichem
Aalst
Nederhemert 
Poederoijen 

Land van Heusden en Altena
Werkendam
Heesbeen 
Wijk bij Heusden 
Veen 

Langstraat e.o.
‘s Grevelduin-Vrijhoeve Capelle [Sprang-Capelle]
Loon op Zand 

Westelijk Zuid-Holland
Katwijk aan Zee 
Voorschoten 
Voorburg 
Scheveningen 
Scheveningen 
Monster
Schiedam

Midden van Zuid-Holland
Ter Aar 
Waarder 
Waddinxveen e.o.
Moerkapelle 

Vijfherenlanden
Vianen 
Vianen Ned.Herv.Comité
Schoonrewoerd 
Leerbroek 
Oosterwijk [Leerdam]

Alblasserwaard
Nieuw-Lekkerland 
Graafstroom (Gemeente) (Alblasserdam, Oud-Alblas, Bleskensgraaf,
Molenaarsgraaf, Brandwijk) [Ottoland]
Boven-Hardinxveld [Hardinxveld-Giessendam]
Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht [Hardinxveld-Giessendam]
Sliedrecht Giessendam-Neder-Hardinxveld [Hardinxveld-Giessendam]
Papendrecht 

Krimpenerwaard
Stolwijk 
Ouderkerk a/d IJssel 

IJsselmonde
Ridderkerk
Barendrecht

Hoekse Waard
Oud-Beijerland 
Goudswaard [Nieuw-Beijerland]
Numansdorp 

Voorne-Putten
Abbenbroek

Goeree-Overflakkee
Ouddorp 
Goedereede
Stellendam 
Melissant 
Herkingen 
Sommelsdijk
Middelharnis- Sommelsdijk
Nieuwe Tonge 
Ooltgensplaat 

Schouwen-Duiveland
Sirjansland [Nieuwerkerk]

Tholen
Sint Annaland
Sint Maartensdijk 
Poortvliet
Tholen 

Zuid-Beveland
Kruiningen

Walcheren
Arnemuiden 

Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen

Hersteld Hervormde Gemeenten

November 2006 - plaats samenkomst onderstreept Bron: www.hersteldhervormdekerk.nl
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Minderheid
Twee belangrijke kenmerken verdienen aandacht. Ten eerste, iets 
dat vaak over het hoofd wordt gezien, het gaat om een minder-
heid en een minderheidscultuur. Alleen daarom is een vergelij-
king met de Bible Belt in de Verenigde Staten niet op zijn plaats, 
omdat het daar om een meerderheidscultuur gaat. Maar het gaat 
wel om een significante minderheid, die opvalt, zichtbaar aanwezig 
is en een stempel op het publieke leven kan drukken. Het adjectief 
‘significant’ wordt in de statistiek vaak gebruikt voor opvallende 
kwantitatieve correlaties; hier wordt het naar analogie daarvan 
kwalitatief gebruikt.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen – die van 7 maart 
2006 – haalde de sgp  in de gemeenten waar ze het sterkst was, net 
iets meer dan 30 procent van de stemmen. Om maar eens met twee 
beroemde exclaves te beginnen: in Urk 30,4 en in Rijssen-Holten 
24,6. En dan in de Refoband Staphorst (31,4), Nunspeet (25,2), Bar-
neveld (22,5), Ede (slechts 13,6 overigens als nummer tien), Neder-
Betuwe (29,0), Goedereede (30,9), Tholen (25,8) en Reimerswaal 
(31,6). De cijfers bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 novem-
ber 2006 wijken wel iets af, maar wijzigen het totale beeld zeker 
niet.12

Nu komen de huidige, tamelijk lage percentages ook voort uit 
de gemeentelijke herindelingen van de laatste decennia. Een naam 
als Rijssen-Holten – overigens samen met Urk een van de twee be-
kendste exclaves buiten de Refogordel – zegt genoeg. Er zijn tijden 
geweest dat de sgp  ook meerderheden genereerde. In de eerste de-
cennia na de Tweede Wereldoorlog leverde de sgp  de meerderheid 
van de gemeenteraadsleden in de Zeeuwse gemeente Meliskerke 
en de Zuid-Hollandse gemeenten Ouddorp en Wijngaarden.13 In 
1982 haalde de partij in geen enkele gemeenteraad nog de absolute 
meerderheid.14

Maar juist die herindelingen geven de positie al aan. Het kan 
wel zo zijn, dat de bevindelijken in bepaalde kleinere kernen het 

12  De tien gemeenten worden genoemd in het artikel ‘sgp  bijna stabiel, cu 
wint’, in: Reformatorisch Dagblad, woensdag 8 maart 2006. De percentages zijn 
vervolgens opgezocht via www.verkiezingsuitslagen.nl.

13  Zwemer, In conflict met de cultuur, 348, 368, 369, 394.
14  Janse, Bewaar het pand, 131.
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merendeel van de bevolking uitmaken, in geen enkele iets ruimere 
regio vormen ze de meerderheid. Wil je het begrip Refogordel of 
Refoband zinvol gebruiken, dan moet je het niet definiëren als de 
optelsom van al die kleine kernen, maar als het geheel van het ge-
bied waarin de bevindelijken voorkomen – of kunnen voorkomen. 
Het gaat om de kans. De bevindelijkheid is in de Refostrook geen 
onontkoombare noodzaak, maar een mogelijke variant van het 
geestelijk leven. Ook in de Refoband behoren de meeste mensen 
bij een (net iets) andere geestelijke oriëntatie.

Rurale cultuur
Een tweede belangrijk kenmerk is dat het hier om een rurale cul-
tuur gaat. De lijst van gemeenten van de nieuwe hhk  illustreert 
dat helemaal: daar zitten maar heel weinig grote steden bij en dan 
gaat het nog om kleine groepjes. Het gaat nadrukkelijk niet meer 
om een agrarische cultuur en sommige kernen zijn inmiddels be-
hoorlijk uit de kluiten gewassen. Het gaat ongetwijfeld ook om 
een cultuur die een sterke emancipatie achter de rug heeft, want 
oorspronkelijk ging het waarschijnlijk wel degelijk om een cul-
tuur waar veel boeren en eenvoudige arbeiders toe behoorden.

prot esta n t en ba n d a l s br eder k a der

Protestantenband
Eén term heb ik nog vermeden: Protestantenband. Het woord werd 
in 1989 geïntroduceerd door Hans Knippenberg, C.M. Stoppelen-
burg en Herman van der Wusten.15 Soms wordt de indruk gewekt 
dat het hier gaat om een ander en inmiddels al wat ouder woord 
voor wat velen tegenwoordig de Bible Belt noemen en ik nu dus de 
Refoband. Eerlijk gezegd wekt Knippenberg – cum suis, maar dat 
laat ik voortaan gemakshalve maar weg – die indruk zelf ook wel-
eens. Zo schrijft hij over ‘een “band” van orthodox-protestantse 
gebieden (...), die liep van de Zeeuwse eilanden via het Zuidhol-
landse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop 

15  H. Knippenberg, C.M. Stoppelenburg en H.H. van der Wusten, ‘De pro-
testantenband van Nederland: de geografische spreiding der orthodox-protes-
tanten in 1920 en 1985/6’, in: knag  Geografisch Tijdschrift 27 (1989), 12-22.
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van Overijssel’.16 En dan denk je toch algauw aan de Refoband. En 
Willem Oosterbeek meent bijvoorbeeld ten onrechte dat een soort-
gelijke beschrijving in De religieuze kaart van Nederland slaat op zijn 
Gordel van God.17

Maar dat is niet zo. Want Knippenberg brengt niet de bevinde-
lijken in kaart, maar de orthodox-protestanten en dat is een heel 
wat ruimere groep. Hij meet alle soorten gereformeerden die van 
oorsprong ter rechterzijde van de Nederlandse Hervormde Kerk 
staan en daaruit voortgekomen zijn, plus de gereformeerdebon-
ders en confessionelen in de Nederlandse Hervormde Kerk. De 
grens wordt bij de ethischen en de onbepaalde midden-orthodoxie 
gelegd.18 Eigenlijk gaat het hier dus om een Orthodoxe-protestanten-
band.

De brede Protestantenband in 1809
De oorspronkelijke Protestantenband kunnen we zelfs in 1809 
bekijken. Ik ga dan eerst even naar Knippenbergs boek De religi-
euze kaart van Nederland – en keer straks tot diens artikel over de 
Protestantenband terug. Als we het begrip volledig nemen, dan 
moeten we alle niet-katholieken in dat jaar nemen. Het kaartje van 
Knippenberg over katholieken kunnen we dus spiegelbeeldig le-
zen: hoe minder katholieken, hoe meer protestanten. De lichtste 
gebieden zijn de meest protestantse (figuur 4).19

Maar we kunnen evengoed kijken naar de kaart van gerefor-
meerden of hervormden in 1809 (figuur 5), want uit die groep 
komen alle orthodox-protestanten volgens Knippenberg voort. 
Het opvallende aan de kaart is, dat vanaf de kop van Overijssel het 
gebied van de huidige Refoband zich al ongeveer aftekent – met 
wel wat extra’s. Opvallend is dat deze oude Protestantenband juist 
doorloopt tot het noorden en daar vrijwel het hele vlak omvat. De 
drie noordelijke provincies herbergen nog geen 10 procent katho-
lieken en in Drenthe nog geen procent. Die provincie telt dan ook 
het hoogste aantal gereformeerden, 97,2 procent, maar ook Fries-

16  Knippenberg, ‘De protestantenband’, 12.
17  Oosterbeek, Gordel van God, 20-21.
18  Knippenberg, ‘De protestantenband’, 14-16.
19  Hans Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland. Omvang en geogra-

fische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen/
Maastricht 1992), 22-32.
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land en Groningen tellen meer dan 80 procent gereformeerden en 
dat haalt geen andere provincie.

De drie noordelijke Refobandprovincies – Overijssel, Gelder-
land en Utrecht – tellen tussen de 56,4 en 62,3 procent hervorm-
den en 34,4 tot 39,1 procent katholieken, de hoogste aantallen in 
protestants Nederland. De twee zuidelijke Refobandprovincies, 
Zuid-Holland en Zeeland, tellen net als Holland tussen een vijfde 
en een kwart katholieken, maar deze twee provincies tellen onge-
veer driekwart hervormden, terwijl Noord-Holland – dat toen nog 
niet als zodanig bestond, maar achteraf wel onderscheiden kan 
worden – maar net over de helft komt, vanwege de verdere religi-
euze diversiteit. Van de oude acht gewesten van de Republiek valt 
alleen de noordelijke helft van Holland, het Noorderkwartier, sys-
tematisch buiten de Protestantenband.20

20  Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland, 43-45, 60, 61. De gege-
vens over 1809 gaan terug op de uitvoerige gegevens in Johannes Antonius de 
Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestanti-
sering en katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen 1964).

Figuur 4. Het percentage rooms-katholieken in 1809 
per gemeente (indeling 1849).
Bron: Knippenberg, De Religieuze Kaart van 
Nederland, 32.

Figuur 5. Het percentage nederduits-hervormden in 
1809 per gemeente (indeling 1849).
Bron: Knippenberg, De Religieuze Kaart van 
Nederland, 44.
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De twintigste eeuw – kerkelijk
In 1809 bestond er nog geen hard onderscheid tussen orthodoxe 
en moderne, vrijzinnige of onkerkelijke of onkerkse protestanten. 
In de negentiende eeuw viel de protestantse natie uiteen in allerlei 
groepen, in liberalen, vrijzinnigen, socialisten, modernen, onker-
kelijken en onkerksen onder meer en aan de andere kant ook in 
antirevolutionairen, christelijk-historischen of orthodoxen. Al die 
groepen, ook de orthodoxe, waren een schepping van het plurali-
serings- en organiseringsproces van de negentiende eeuw.21

In 1920 bestonden er dus inmiddels wel herkenbare orthodoxe 
protestanten. Knippenberg bracht ze in dat jaar en in 1985/6 in 
kaart (figuren 6, 7, 8). In grote lijnen zie je dat de band van ortho-
doxe protestanten min of meer de lijn van 1809 volgt, maar dan 
wat dunner. Ook nu loopt de band tot in het noorden door. Het 
noorden van Friesland en Groningen kun je vergelijken met Zee-
land. Wel zie je dat een deel van de huidige Refoband extra dik is.

In 1985 is het noorden nadrukkelijk sterk aanwezig. Dat komt 
omdat alle gereformeerden, die daar goed vertegenwoordigd zijn, 
nog wel meegerekend worden, maar het percentage orthodoxe 
hervormden ondertussen landelijk van 20 procent tot 4 procent is 
teruggelopen.22

De twintigste eeuw – politiek
Ook hier kunnen we net als bij de Refoband uitwijken naar de poli-
tiek. Zoals je bevindelijken kunt herleiden tot sgp-stemmers, zo 
kon je vanouds orthodoxe protestanten min of meer vereenzelvi-
gen met arp- en chu-stemmers – en natuurlijk ook met stemmers 
op de sgp, want die groep is onderdeel van de orthodoxie.

Ik heb een tamelijk willekeurig jaar in het midden van de twin-
tigste eeuw gekozen, 1952, en de resultaten van de drie partijen op-
geteld en dan zie je dat de drie noordelijke provincies gewoon in 
het Protestantenbandpatroon passen (figuur 9). Op alle Nederlan-
ders telt Friesland het hoogste percentage orthodox-protestantse 
kiezers en op alle niet-katholieken, althans alle niet-kvp-stem-
mers, staat die provincie twee en Zeeland een. Het verschil in het 

21  Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Ne-
derland, 1570-1990 (Amsterdam 1996), 169-199.

22  Knippenberg, ‘De protestantenband’, 20.
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Figuur 8. Percentage orthodox-protestanten in (rest)
corop-gebieden en grote gemeenten, 1985/1986. 
Bron: Knippenberg, ‘De protestantenband’, 19.

Figuur 7. Percentage orthodox-protestanten per gemeente, 
ca. 1920.
Bron: Knippenberg, ‘De protestantenband’, 18.

Figuur 6. Percentage orthodox-protestanten in (rest)
corop-gebieden en grote gemeenten, ca. 1920.
Bron: Knippenberg, ‘De protestantenband’, 18.
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oude protestantse Nederland is niet zo bar groot. Alleen het religi-
eus diverse Noord-Holland valt er steeds buiten. 

Een laatste, wat dunnere versie van de Protestantenband zou je 
kunnen zien in de uitslagen van de ChristenUnie. Die partij ver-
tegenwoordigt via gpv  en rpf  in feite het meest orthodox geble-
ven restant van de vroegere aanhang van arp  en chu. Een kaartje 
van de resultaten in de gemeenten waar de ChristenUnie in maart 
2006 meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen, vertoont een 
grote gelijkenis met de Protestantenband van 1985/6 (figuur 10). 
De Refoband is iets heel anders dan de Protestantenband. Het elec-
toraat van de ChristenUnie weerspiegelt de orthodoxe Protestan-
tenband – tot in het noorden toe. En dat van de sgp  de Refoband, 
van Staphorst tot Walcheren.

Door het instorten of wegvallen van de brede orthodox-pro-
testantse cultuur – eerst de hervormden en sinds 1985 ook van het 
modern-gereformeerde deel – zie je wel dat het overblijvende deel 
steeds meer door orthodox-gereformeerden – vrijgemaakten en 

1952 arp chu sgp arp+chu arp+chu+sgp kvp Niet-rk  (prot) arp+chu+sgp 
op niet-katholieken 

Groningen 18,24 10,18 0,23 28,42 28,65 5,21 94,79 30,22 

Friesland 22,79 16,31 0,84 39,10 39,94 6,66 93,34 42,79 
Drenthe 16,76 12,88 0,34 29,64 29,98 6,20 93,80 31,96 
Overijssel 11,17 14,18 3,07 25,35 28,42 26,31 73,69 38,56
zijp* 19,51 14,16 1,95 33,67 35,62 23,90 76,10 46,81 
Gelderland 10,69 13,46 4,20 24,15 28,35 28,90 71,10 39,87 
Utrecht 14,96 11,75 4,09 26,71 30,80 23,25 76,75 40,13 
N-Holland 9,59 5,24 0,62 14,83 15,45 21,12 78,88 19,59 
Z-Holland 14,44 9,90 4,05 24,34 28,39 16,71 83,29 34,09 
Zeeland 13,84 15,76 9,46 29,60 39,06 18,53 81,47 47,94 
N-Brabant 2,87 2,62 0,66 05,49 06,15 69,83 30,17 20,38 

Limburg 0,96 0,90 0,08 1,86 01,94 75,44 24,56 07,90 

Nederland 11,31 8,92 2,42 20,23 22,65 28,67 71,33 31,75

*zijp  is Zuidelijke IJsselmeerpolders, nog niet bij een provincie ingedeeld 

Op alle Nederlanders Op alle niet-katholieken

Friesland Zeeland
Zeeland zijp
zijp Friesland
Utrecht Utrecht
Drenthe Gelderland
Groningen Overijssel
Overijssel Zuid-Holland
Zuid-Holland Drenthe
Gelderland Groningen
Noord-Holland Noord-Brabant 
Noord-Brabant Noord-Holland

Limburg Limburg 

Figuur 9. Percentage stemmen op orthodox-protestantse 
partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen 1952.
Bron: www.nlverkiezingen.com – zelf bewerkt.
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dergelijke – bevolkt wordt. 23 Maar het oude patroon van de Protes-
tantenband is nog steeds enigszins herkenbaar.

Refoband binnen Protestantenband
Essentieel is het dus om te beseffen dat de Protestantenband van 
Knippenberg wezenlijk iets heel anders is dan de Refoband of Re-
fogordel. Je kunt zeggen dat de Refoband geografisch ongeveer 
samenvalt met het zuidelijke deel van de Protestantenband. Peter 
van Rooden heeft op zich volkomen gelijk als hij in het slothoofd-
stuk van Religieuze regimes stelt dat de meeste orthodoxe protestan-
ten, ‘zowel binnen als buiten de voormalige publieke kerk’ te vin-
den zijn in de – hij schreef tien jaar geleden vanwege de nieuwheid 

23  De termen zijn, zoals bekend, afkomstig uit de kleine studie van G. Dek-
ker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing 
en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen (Kampen 1989), 48, 50-52, 
52-54. De auteurs onderscheiden drie stromingen: bevindelijk-gereformeerden, 
orthodoxgereformeerden en moderngereformeerden. Een bredere uitwerking 
biedt Marthy P. Veerman, die bij de beide auteurs promoveerde: Martha Pieter-
nella Veerman, Mondig – bondig – zondig. Drie stromingen binnen de gereformeerde 
wereld in Nederland (Gorinchem 1995).

Figuur 10. De Christen-
Unie-aanhang bij de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen van 7 maart 2006.
Bron: Refomatorisch Dagblad, 
8 maart 2006.
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nog ‘een’ – Nederlandse Bible Belt, die ook hij vervolgens omschrijft 
als het gebied van Zeeland tot aan Overijssel. Maar het is een beetje 
een omdraaiing van de werkelijkheid. Je kunt het beter omgekeerd 
zeggen. De Refoband bevindt zich binnen de Protestantenband. 
En omdat de zuidelijke vijf Protestantenbandprovincies dichter 
bevolkt zijn dan de drie noordelijke, zullen daar inderdaad ook de 
meeste orthodoxe protestanten wonen. Maar ze wonen daar niet 
vanwege de bevindelijken: die vormen een onderdeel van de ortho-
doxe protestanten.

Dikke cultuur
Een opvallend kenmerk van zowel de kerkelijke als de politieke 
kaartjes is dat de Protestantenband erg dik is in een aantal regio’s 
waar ook de Refoband van belang is: Noordwest-Overijssel, de 
westelijke rand van de Veluwe, delen van Zuid-Holland.

De Refoband is onderdeel van de Protestantenband, maar ken-
nelijk betekent dit ook dat die Refogordel gesitueerd moet worden 
binnen een dikke orthodox-protestantse cultuur. Als we op zoek 
gaan naar een verklaring voor de Refoband, dan kunnen we in ie-
der geval concluderen dat de Refoband alleen voorkomt binnen de 
Protestantenband. Kennelijk gedijt of gedijde de refocultuur als 
significant cultuurbepalend element alleen binnen een bredere 
orthodox-protestantse cultuur.

De Refoband is in feite een minderheidscultuur binnen de Pro-
testantenband – was dat althans. De refocultuur parasiteert, of 
aanmerkelijk vriendelijker gezegd, varieert sociologisch vanouds 
evenzeer op een vanzelfsprekend breed protestantisme als evange-
licals dat nu doen. Het piëtisme of de bevindelijkheid is vanouds 
een volstrekt gebruikelijke variant binnen het gereformeerde pro-
testantisme. Het kwam overal voor. Maar het komt vooral voor als 
er zoveel protestanten zijn dat ze zich de luxe kunnen veroorloven 
verschillende varianten te vormen binnen een toch in hoofdlijnen 
gedeelde cultuur. Dus alleen binnen een vanzelfsprekende protes-
tants-kerkelijke cultuur vind je veel refo’s.

Daarmee is een eerste deelverklaring voor de ligging van de 
Refoband gegeven. Tegelijk is het ook geen verklaring, want mijn 
stelling is nu juist dat je binnen de Protestantenband het bestaan 
van de Refoband of de refocultuur niet afzonderlijk hoeft te ver-
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klaren. Het is een variant die vanouds kan voorkomen binnen het 
orthodoxe gereformeerd protestantisme in Nederland en in het 
zuidelijke deel van de Protestantenband ook daadwerkelijk voor-
komt. Een dikke orthodoxe cultuur is kennelijk wel voorwaarde. 
En vooral een krachtige orthodoxe stroming in de hervormde kerk 
was althans in het verleden van levensbelang. 

De vraag is dan vervolgens niet waarom bevindelijkheid ergens 
wel voorkomt, maar waarom het verschijnsel in andere protestant-
se delen van Nederland grotendeels verdwenen is.

h et on tsta a n va n de r efoba n d

Ante quem
Wanneer ontstond de Refoband? Toen ik aan het onderzoek voor 
deze bijdrage begon, had ik eerlijk gezegd verwacht dat zich in de 
loop van de twintigste eeuw een duidelijke concentratie voltrok. 
Maar als we een kaartje van de sgp-stemmen in 1937 bekijken, dan 
zien we ongeveer het hedendaagse patroon (figuur 11).24

De sgp  deed in 1918 en 1922 voor het eerst mee aan de landelijke 
verkiezingen en had de eerste keer geen succes en de tweede keer 
wel, maar pas in 1925 was ze op volle sterkte en had ze kennelijk de 
potentiële achterban weten te bereiken. Het provinciale patroon 
van 1925 komt overeen met dat van 1937 en dus mogen we aanne-
men dat dat niet erg verschilde. In de bijgaande tabel van vijf geko-
zen jaren kunnen we zien dat grosso modo dezelfde vijf provincies 
bevindelijken bevatten (figuur 12). Zeeland gaat de hele eeuw aan 
kop, met rond de 8 procent. De andere vier provincies, Zuid-Hol-
land, Utrecht, Gelderland en Overijssel liggen tussen de 2 en de 4 
procent. Gelderland lijkt wat te stijgen, wat mogelijk duidt op een 
zekere concentratie in de eigenlijke Refogordel.

Overigens is de regionale relatieve spreiding, waar het mij nu 
om te doen is, iets heel anders dan het absolute aantal kiezers. 
 Fieret heeft laten zien dat al vanaf 1922 meer dan 40 procent van 
het electoraat in Zuid-Holland gesitueerd is en vanaf 1925 levert 
Zeeland zo tussen de 12 en 15 procent. Gelderland zit daar iets bo-
ven en Overijssel en Utrecht zitten constant onder 10 procent (fi-

24  Antonius Johannes Wichers, De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische 
bewustwording van de ‘overherigheid’ (Wageningen 1965), 154, 161, 162, 163.
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guur 13).25 Het verschil in bevolkingsomvang bepaalt hier het ver-
schil. Dit geldt alleen voor het interbellum, maar de wijzigingen 
na de Tweede Wereldoorlog zullen het beeld niet compleet over-
hoop halen.

Post quem
De Refoband bestond dus aan het begin van het interbellum in es-
sentie al. Laten we eerst eens naar de andere kant kijken. Er wordt 
weleens aangenomen dat de Refoband het product is van een hon-
derden jaren oude constellatie. Knippenberg neemt van de Protes-
tantenband bijvoorbeeld ook aan dat die al op een eeuwenoud pa-
troon teruggaat, waarbij hij dan uitgaat van de bekende mythische, 
maar nogal onhistorische driedeling in katholieken, orthodoxen 

25  W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch 
ideaal (Houten 1990), 57-61.

Figuur 11. De SGP-aanhang per 
landbouwgebied bij de Tweede 
Kamerverkiezingen 1937.
Bron: Wichers, De oude 
plattelandsbeschaving, 163.
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en vrijzinnigen.26 Je komt die driedeling ook wel tegen als die van 
roomsen, calvinisten en humanisten – niet alleen bij liberalen die 
graag een lange stamboom hebben (terwijl zij natuurlijk gewoon 
de voortzetting van de oude gereformeerde elite met andere in-
houden vormen), maar ook wel bij een orthodox voorman als Abra-
ham Kuyper, al was die in zijn formuleringen waarschijnlijk vaak 
voorzichtiger dan zijn verzuilde volgelingen in later dagen.27

26  Knippenberg, ‘De protestantenband’, 12. Knippenberg, De Religieuze 
Kaart, 1-5.

27  A. Kuyper, Ons Program. (Met bijlagen) (Amsterdam 1879), 16-18. De be-
hoedzaamheid bij Kuyper blijkt bijvoorbeeld uit een formulering waarin hij 
opmerkt dat de ‘libertijnse grondtoon’ na 1795 meer invloed kreeg, omdat toen 
de eenheid van de natie meer geconsolideerd werd: ‘Meer invloed ook, wijl reeds 
in de periode onzer republiek een machtige groep toen de weg op had gewild, 
die nu eerst, onder Fransche auspiciën, ongehinderd kon ingeslagen.’ ( 17) Van 
Rooden, Religieuze regimes, 185-188. Helaas geeft Van Rooden hier geen bewijs-
plaatsen, al klopt de teneur van zijn opmerkingen ongetwijfeld.

1925 1937 1981 2002 2003 2006 

Groningen 0,17 0,12 0,21 0,39 0,31 0,3
Friesland 0,40 0,47 0,78 0,57 0,45 0,4
Drenthe 0,27 0,20 0,31 0,38 0,28 0,3
Overijssel 1,98 2,13 2,80 2,38 2,21 2,2
Flevoland 0,64 2,25 2,12 2,1
Gelderland 2,27 3,24 3,37 3,27 2,94 3,0
Utrecht 3,74 3,37 2,97 2,28 2,05 2,0
N-Holland 0,46 0,40 0,44 0,26 0,21 0,2
Z-Holland 3,34 3,35 3,51 2,78 2,55 2,5
Zeeland 7,59 8,56 7,97 8,15 7,72 7,8
N-Brabant 0,58 0,51 0,48 0,42 0,36 0,4
Limburg 0,06 0,05 0,08 0,07 0,05 0,1

Nederland 1,86 1,94 1,97 1,72 1,56 1,56

1918 1922 1925 1929 1933 1937

Overijssel 23,3 6,5 6,9 7,3 7,4 7,1
Gelderland 5,7 10,6 13,2 15,4 15,5 17,2
Utrecht 7,7 7,4 10,4 10,2 9,8 9,7
Zuid-Holland 9,5 42,3 45,4 42,2 42,6 43,9
Zeeland 43,7 24,3 14,4 12,6 11,9 13,5

Figuur 12. De SGP-aanhang bij een aantal Tweede Kamerverkiezingen 1925-2003 (percentages).
Bron: www.nlverkiezingen.com – zelf bewerkt.

Figuur 13. De SGP-aanhang per provincie op de totale aanhang, 1918-1937 (percentages).
Bron: Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 60.
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Het is evident dat binnen de Refoband een cultus van de 
 zeventiende-eeuwse en ook wel achttiende-eeuwse Nadere Refor-
matie – van zogenaamde oude schrijvers – bestaat, maar wil dat ook 
zeggen dat de huidige bevindelijkheid een rechtstreekse nakome-
ling is? Dat lijkt me sterk. Uiteraard zal er een zekere ideologische 
continuïteit zijn. Bepaalde geschriftjes, van de Teellincks, à Brakel, 
Smijtegelt of Schortinghuis, zullen in allerlei tijden te koop zijn 
geweest en door bepaalde vromen steeds gelezen zijn. Maar was er 
ook een geografische continuïteit? Dat lijkt onwaarschijnlijk.

‘In analogie met de Reformatie lag het zwaartepunt van het op-
treden en de invloed van de Nadere Reformatie als beweging veelal 
in stedelijke centra,’ schrijven Graafland, Op ’t Hof en Van Lie-
burg.28 Op ’t Hof heeft betoogd dat de classis Schouwen-Duiveland 
de ‘kraamkamer’ was ‘waarin de Nadere Reformatie het levenslicht 
aanschouwde’.29 Maar ook dan gaat het niet allereerst om het plat-
teland. Willem Teellinck was predikant in Haamstede en Burgh, 
maar verwisselde die plaats al in 1613 voor Middelburg. En verder 
gaat het vooral om Zierikzee. Merk overigens op dat in het huidige 
Zeeland juist Schouwen-Duiveland niet in de eerste rijen der be-
vindelijken meedoet.

Als je nagaat waar bekende voorlieden van de Nadere Reforma-
tie in de zeventiende eeuw optraden, dan valt geen enkele over-
eenkomst met de huidige Refoband op. We treffen ze juist ook aan 
in de gebieden die nu buiten de gordel liggen, en vaak gaat het 
om steden: Amsterdam en in het Noorderkwartier Enkhuizen en 
Hoorn, in Gelderland juist Arnhem, in Friesland her en der een 
hele groep predikanten. De beweging was vooral in de provincies 
Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Friesland sterk ver-
tegenwoordigd, schrijft het al aangehaalde trio – en daarmee heb-
ben we al twee provincies, Noord-Holland en Friesland, te pakken 
die nu buiten de Refoband liggen. En bovendien voegen de heren 
daar aan toe: ‘In de achttiende eeuw heeft de Nadere Reformatie 
haar uitloop nergens zo krachtig gekend als in Groningen’.30 Mijn 

28  C. Graafland, W.J. op ’t Hof en F.A. van Lieburg, ‘Nadere Reformatie: op-
nieuw een poging tot begripsbepaling’, in: Documentatieblad Nadere Reformatie 19 
(1995), 105-184, 155.

29  W.J. op ’t Hof, ‘De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets’, in: 
A. Wiggers e.a. (red.), Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de 
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (Delft 1991), 37-82, 43.

30  Graafland, Op ’t Hof en Van Lieburg, ‘Nadere Reformatie’, 155-165, 163.
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misschien niet gefundeerde indruk is overigens wel dat je in de 
achttiende eeuw al veel meer bekende en vooraanstaande repre-
sentanten van de beweging tegenkomt op het platteland.

Niets wijst erop dat bijvoorbeeld juist de steden in of nabij de 
huidige Refoband extra piëtistisch zouden zijn geweest. Als je al 
op een punt continuïteit wilt zoeken, dan misschien in Utrecht 
waar na de komst van Voetius het zwaartepunt wordt gevonden. 
Het lijkt erop dat Utrecht de eeuwen door de rechtzinnigste the-
ologische faculteit van Nederland is gebleven en je zou misschien 
kunnen aannemen dat die centrale opleidingsplaats ongeveer hal-
verwege de Refoband van belang is geweest, maar dan eerder indi-
rect via de invloed op de vorming van de Protestantenband.31

Ik weet niet zeker of de ‘fijnen’ waar Agatha Deken en Elizabeth 
Wolff-Dekker in hun boeken over Sara Burgerhart en Abraham 
Blankaart nog weleens gewag van maken, in verband mogen wor-
den gebracht met het piëtisme. P. van der Vliet heeft laten zien dat 
het wel om drie verschillende types gaat. Maar het is op zich veel-
zeggend dat de dames deze vromen in stedelijke milieus situeren 
en schrijvend vanuit Noord-Holland ook konden veronderstellen 
dat hun lezers wisten waar ze op doelden.32

Het zou misschien heel aardig zijn om te kijken of er in bepaal-
de, nu bevindelijke regio’s een lange lijn terugloopt tot in de tijd 
van de Republiek, maar ik neem aan dat je dan alleen in Zeeland, 
Walcheren, misschien de kans loopt ook lange lijnen aan te tref-
fen. Op voorhand is er geen enkele reden om aan te nemen dat de 
huidige Refoband al eeuwenoud is. Het tegendeel lijkt waarschijn-
lijker.

de on t w i k k eli ng va n de r efoba n d

Voor het ontstaan van het huidige patroon van de Refoband zul-
len we in de negentiende eeuw moeten zoeken. Het lijkt me dat we 

31  Jacob van Sluis, ‘Hoger onderwijs in de regio. Het Athenaeum illustre te 
Deventer en de universiteit van Harderwijk in vergelijking met de Franeker aca-
demie’, in: E.H. Bary e.a. (red.), Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen 
als historische centra van kerkelijk leven. Zestiende verzameling bijdragen van de Vereni-
ging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (Delft 2006), 111-131, 128.

32  P. van der Vliet, Wolff & Dekens Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage 
tot de kennis van de Reformatorische Verlichting (Utrecht 1982), 254-257.
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vier ontwikkelingsstadia kunnen onderscheiden in de vormgeving 
van de Refoband: 1. een informeel, 2. een kerkelijk, 3. een politiek 
en 4. een maatschappelijk stadium.

Het informele stadium (1)
Als we weten dat het huidige patroon van de Refoband zich rond 
1925 al voordeed, ligt het voor de hand om te veronderstellen 
dat dat patroon zich ergens in de voorgaande decennia gevormd 
heeft.

We weten dat de orthodox-protestantse bevolkingsgroep in de 
tweede helft van de negentiende eeuw gevormd is, zoals Peter van 
Rooden onder meer betoogd heeft.33 In het ontstaan van de verzui-
ling zijn de jaren zeventig van de negentiende eeuw van essentieel 
belang. In 1870 is er nog bijna niets, in 1880 staan de belangrijkste 
steunpilaren van de latere, veronderstelde protestants-christelijke 
zuil overeind.

Het probleem met de bevindelijken is echter dat ze zich afzijdig 
hielden van het orthodoxe activisme en zich vanuit een zekere lij-
delijkheid en ook wel traditionaliteit juist afkerig betoonden van 
organisatie. Nog bijna een eeuw lang zouden de bevindelijken zich 
afzijdig houden van harde vormen van verzuiling. Ze leefden dan 
wel binnen de Protestantenband en hadden die als schild of voe-
dingsbodem ook wel nodig, maar de bevindelijken vormen zo’n 
kleine groep dat het allerminst gezegd is dat de huidige gedaante 
daarvan tegelijk ontstond.

Het lijkt aannemelijk dat her en der in Nederland al lange tijd 
bevindelijke subculturen, ook van oudere datum, misschien wel 
vanaf de achttiende eeuw, bestonden. Maar het huidige patroon 
moet zich toch al rond de eeuwwisseling op zijn laatst zijn gaan 
aftekenen.

De Veluwe volgens Sulman
Mijn aandacht voor dit onderwerp werd in het bijzonder getrok-
ken door persberichten over en recensies van de dissertatie van Ad 
Sulman over kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe.34 (Ik 

33  Van Rooden, Religieuze regimes, 169-199.
34  Adrianus Sulman, Geloven aan de zoom van de Veluwe. Een onderzoek naar de 

geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe in de negentiende eeuw 
(Kampen 2004).
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begrijp overigens nog steeds niet waarom de auteur de uitdruk-
king ‘zoom van de Veluwe’ in de titel gebruikt: de Veluwezoom 
ligt precies  diagonaal ten opzichte van het noordwestelijke gebied 
en ik zag al een recensent die in de war raakte.35) Daaruit kreeg je 
indruk dat er in de negentiende eeuw nog ‘geen sprake was van 
een overwegend bevindelijk gekleurd calvinisme’, om de laatste 
zin van de tekst op de achterzijde maar eens te citeren. Maar als 
je het boek leest, is de conclusie wat minder helder. In de Engels-
talige summary komt de auteur er ook niet echt uit: ‘Whether we 
can speak of pietistic slant cannot be said with certainty.’36

Sulman maakt wel overtuigend duidelijk dat het officiële ker-
kelijke leven niet door bevindelijkheid werd gekenmerkt. Lang 
heersten nog gewoonten – zondagsarbeid en -ontspanning bij-
voorbeeld – die nu in refokring niet gewoon zijn. En tot aan het 
eind van de eeuw zong men her en der onbekommerd uit de Evan-
gelische Gezangen.37 Maar tegelijk laat Sulman ook zien dat het ker-
kelijk leven in de negentiende eeuw wel overtuigend orthodox 
werd en dat kerkgangers in toenemende mate ook geen afwijken-
de leringen meer accepteerden. De verlichte predikanten van rond 
1800 verdwenen van het toneel.38

Sulman legt er niet veel nadruk op, maar je krijgt uit zijn studie 
wel degelijk de indruk dat er een misschien niet zo grote, informe-
le bevindelijke subcultuur bestond. ‘Zoveel is echter wel duidelijk 
dat geschriften van auteurs uit Nadere Reformatie-kringen tot de 
inboedel van menig huishouden behoorden en, naar aangenomen 
mag worden, ook werden gelezen’. Sulman weet verder ook niet 
precies of het geloofsleven door de Nadere Reformatie beïnvloed 
werd, ‘maar’ schrijft hij, ‘er zijn wel aanwijzingen dat dit plaats 
vond.’39

Sulman gaat wel uitvoerig in op wat de Barneveldse burge-
meester Carel August Nairac in 1878 in Een oud hoekje der Veluwe 
schreef, maar wat de man over het geestelijk leven meldt, slaat hij 

35  Dirk Jan Wolffram, Recensie van Sulman, Geloven, in: Bijdragen en Me-
dedelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 121 (2006), 526-528, 527. Hij 
schrijft abusievelijk over ‘de Veluwezoom tussen Hattem en Putten’.

36  Sulman, Geloven, 295.
37  Sulman, Geloven, 31-38, 90-93, 95-97, 104, 209.
38  Sulman, Geloven, 106-108, 108-118, 215-216.
39  Sulman, Geloven, 218, en verder 34, 105-106, 125, 151-154, 212.
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 uitgerekend over.40 Nairac vraagt zich af of het gevoel van afhanke-
lijkheid en dankbaarheid de Veluwenaar kerks maakte. En merkt 
dan op: ‘maar ... de preek van den eigen leraar vindt zelden genade, 
tenzij het leerstuk der eeuwige verkiezing, bijzondere verzoening, 
onmagt des harten tot geloof enz. boven twijfel worden gesteld.’ 
En iets verderop: ‘Godsdienstige vraagstukken houden hem vaak 
bezig; de alleen zuivere vader Hellenbroek is zijn vraagbaak. Zijn 
weleerwaarde staat met Brakell c.s. warm en gezellig op het plank-
je der voorvaderlijke boekerij, digt bij den huiselijken haard.’41 Eén 
zo’n getuigenis zegt niet alles en vooral niet over alle Veluwenaren 
– het is zeer denkbaar dat Nairac slechts zo af en toe iemand trof 
die zich in deze geest uitte –, maar het maakt wel degelijk waar-
schijnlijk dat er een informele bevindelijke cultuur van welke om-
vang dan ook bestond. Vergeet niet dat ook nu de bevindelijkheid 
nog steeds geen dominante meerderheidscultuur is.

Het kerkelijke stadium (2)
Het tweede stadium in de vorming van de Refobandcultuur speelt 
zich op kerkelijk niveau af. Sulman maakt het waarschijnlijk dat 
het meeste daarvan op de Veluwe pas in de jaren na 1900 plaats-
vond.42

Maar in de negentiende eeuw hebben zich vanaf de Afscheiding 
in 1834 natuurlijk al allerlei gemeenten gevormd – kruisgemeen-
ten, ledeboeriaanse gemeenten – die later tot de bevindelijkheid 
zouden behoren. Het lijkt erop dat een omvangrijk en herkenbaar 
kerkelijk patroon zich in de jaren rond 1900 aftekent. Je hebt al-
lereerst de vorming van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
1892, de oprichting van de Gereformeerde Bond in 1906 en de aan-
eensluiting van de Gereformeerde Gemeenten en de oud-gerefor-
meerden in 1907.43

40  Sulman, Geloven, 26-31.
41  [C.A. Nairac], Een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester 

(Barneveld 1878), 86. Het boekje is in facsimile opgenomen in: C.A. Nairac, Een 
historisch hoekje der Veluwe. Vier werken. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding 
voorzien door Mieke van Doorn en Bert Paasman (Barneveld 1974).

42  Sulman, Geloven, 223.
43  Zie voor handzame schematische overzichten: Janse, Bewaar het pand, 63; 

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilver-
sum 2005), 313; Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 
(Kampen 2006), 10, 694.
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Natuurlijk gaat het hier om merkpalen in een ontwikkeling die 
al gaande is. De Gereformeerde Bond was ook antirevolutionair 
gericht en zeker niet zonder meer unaniem bevindelijk. Maar er 
werd een niet-kuyperiaanse kerkelijke wereld geschapen waarbin-
nen bevindelijken konden gedijen en soms ook organisatorische 
invloed konden krijgen. Dat geldt dan met name voor de Neder-
landse Hervormde Kerk. Maar ik meen dat bijvoorbeeld het hele 
ontstaan van de gereformeerde groepering in de hervormde kerk, 
gemarkeerd door onder meer de verschijning van het Gereformeerd 
Weekblad in 1896, de oprichting van de Gereformeerde Theologen 
Studenten Vereniging Voetius in 1899 en de Gereformeerde Zen-
dingsbond (gzb) in 1901 historisch nogal in raadselen gehuld is. 
Na de grote verzuiling zie je voorzichtige hervormd-gereformeer-
de organisatievorming.44

Hier lag een voedingsbodem voor de bevindelijkheid. Maar het 
ging om aaneensluiting op het kerkelijk erf. Van verzuiling – die 
immers pas optreedt als kerkelijke of religieuze scheidslijnen op 
andere terreinen doorwerken – was nog geen sprake. Het gebeurt 
allemaal meer in de schaduw van de verzuiling en misschien ook 
wel onder de bescherming van de antirevolutionaire partijvor-
ming. Het gaat hier typisch om een cultuur die primair lokaal ge-
oriënteerd blijft.

Het politieke stadium (3)
Het derde stadium vormt dan de oprichting van de sgp  in 1918. 
De invoering van het algemeen kiesrecht in 1918 en 1922 maakt 
het mogelijk dat ook de bevindelijken zich politiek op nationaal 
niveau roeren. Ik heb het al over de sgp  gehad, maar lange tijd 
blijven deze partij en het partijorgaan De Banier – dat als dagblad 
overigens nooit meer dan ruim zevenduizend abonnees wist te 
boeken – in feite ook de enige nationale, niet-kerkelijke verzui-
lingsvorm van enige importantie.45

44  J. van der Graaf, Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gerefor-
meerde Bond, 1906-1951 (Kampen 1978). Th.L. Haitjema, De richtingen in de Neder-
landsche Hervormde Kerk (Wageningen [1934]), 200-225.

45  Janse, Bewaar het pand, 129.
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Het maatschappelijke stadium (4)
De Refogordel lijkt in de jaren dertig al wel te bestaan, maar hij 
lijkt niet als een nationaal verschijnsel op te vallen. In beschrijvin-
gen van delen van de Refoband in bijvoorbeeld het boek van Kruijt 
over de onkerkelijkheid uit 1933 kom je wel opmerkingen uit ker-
kelijke visitatieverslagen tegen over ‘eenzijdig subjectivisme’, ‘as-
cetisme’ en een ‘onschriftuurlijke lijdelijkheids- en onmachtsleer’, 
over lijdelijkheid, sterk zondebesef en avondmaalsmijding en zo 
meer, over sectarisme ook, maar de refocultuur is uiterlijk vooral 
een onderdeel van een bredere conservatieve cultuur, wat ook al 
blijkt uit een term als ‘hyper-orthodoxie’.46 Pas in de jaren zestig 
wordt dat anders, maar dat vooral omdat de omgeving snel veran-
dert. De beschermende Protestantenband stort ten dele in elkaar 
en verandert cultureel.

Kerkelijk zijn in de hervormde kerk de uiterlijke verschillen 
– bijbelvertaling, psalmberijming, gezang, kleding – geleidelijk 
ook steeds zichtbaarder geworden. Ineens zijn de bevindelijken 
een maatschappelijk afwijkend element geworden, wat tot uiting 
komt rond bijvoorbeeld polio-epidemieën en de weigering mee te 
gaan met de moderne, aanvankelijk unitaire televisiecultuur.

Rond 1970 begint dan de eigen reformatorische verzuiling. In 
april 1971 verschijnt het Reformatorisch Dagblad. Vele reformatori-
sche scholen zien het licht. Een keur aan eigen maatschappelijke 
organisaties wordt opgericht. De refoverzuiling is begonnen.47 
(Het zou overigens interessant zijn te onderzoeken welke rol bij 
de nationale reformatorische elitevorming de studentenvereni-
ging csfr, die al in 1951, dus heel vroeg, werd opgericht, heeft ge-
speeld.)

De Refoband wordt zichtbaar
Naarmate de dikke Protestantenband uitdunt, wordt de Refogor-
del daarbinnen steeds zichtbaarder. Dan ontstaan ook de eerste 
boeken over de zogenaamde zwartekousenkerken, zoals in 1968 
dat van Anne van der Meiden, die trouwens het geografische ele-
ment wel opmerkt, maar er geen uitgebreide aandacht aan be-

46  J.P. Kruijt, De onkerkelikheid in Nederland. Haar verbreiding en oorzaken. Proe-
ve ener sociografiese verklaring (Groningen/Batavia 1933), 93, 101, 133, 134, 145.

47  Janse, Bewaar het pand, 161-162.
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steedt. Hij heeft het over een ‘baan’ van zware gemeenten. Hij pikt 
er dan de Veluwe, de Lopikerwaard en de Alblasserwaard uit.48 
 Wichers maakt in 1965 al gewag van ‘een soort gordel’.49

v er k l a r i ngen

De hoofdvraag is simpel en helder: waarom ligt de Refoband daar en 
niet elders? De ene helft van het antwoord heb ik al gegeven: om-
dat je daar aan het begin van de twintigste eeuw nog geen grote on-
kerkelijkheid hebt en wel een brede protestantse cultuur. Ik weet 
dat met deze uitleg de vraag verschuift, want vervolgens moet je 
verklaren waarom de Protestantenband zich ten zuiden van Mep-
pel zo goed tot ver in de twintigste eeuw handhaafde. Die vraag ga 
ik nu niet beantwoorden, maar orthodoxie was een niet ongewoon 
verschijnsel.

De andere helft van de vraag moet nu aan de orde gesteld wor-
den. Waarom strekt de Refoband zich niet boven Staphorst uit, op 
sommige kleinere exclaves in bijvoorbeeld Friesland na? De drie 
noordelijke provincies zijn vanouds de meest gereformeerde en 
waarom is daar de bevindelijkheid, die er op zijn minst in delen 
tot in de negentiende eeuw moet hebben bestaan, verdwenen? En 
waarom valt Noord-Holland, de provincie die in feite al in 1806 en 
zeker in 1920 buiten de Protestantband viel, ook buiten de Refo-
band? Als mijn theorie over een noodzakelijke cultuur klopt, was 
daar ook geen refocultuur denkbaar, maar dat is misschien toch 
niet alles.

Merk op dat ik de vraag naar een verklaring alleen op macro-
niveau stel. Het gaat me om het feit dat de kans op een significante 
aanwezigheid van bevindelijkheid, de mogelijkheid dus, in een be-
paalde strook wel bestaat en in een andere niet. Ik begeef me niet 
op lokaal niveau, waarom in een plaats als Doornspijk wel bevin-
delijkheid is en in het in dezelfde regio gelegen Epe niet of minder, 
want dat is vaak contingent, hing af van predikers en zo meer en 
kan nooit algemeen verklaard worden.

48  Van der Meiden, De zwartekousenkerken, 203-208. Van der Meiden, Welza-
lig is het volk, 219-225.

49  Wichers, De oude plattelandsbeschaving, 162.
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t egen de k at holi ek en ?

Eerst wil ik ingaan op een verklaring die uitlegt waarom de Refo-
band daar ligt en niet verderop. Velen hebben de observatie gedaan 
dat de Refoband ongeveer aanligt tegen de oude bestandsgrens uit 
de jaren 1609-1621. Daarachter liggen de katholieke gebieden in 
Brabant en Twente. Het zou gaan om een frontgrens tegenover het 
katholicisme. De drie provincies in de noordelijke Refoband – en 
dus het midden van de Protestantenband – hebben van alle protes-
tantse gewesten de hoogste percentages katholieken. In Overijssel 
en Gelderland zijn die vooral, maar niet uitsluitend, aan de ‘bui-
tenkant’ gesitueerd, maar in Utrecht met zonder meer het grootste 
aantal katholieken wonen ze juist centraal in Nederland.

Knippenberg heeft min of meer spelenderwijs de vraag opge-
worpen ‘in hoeverre de “bevindelijke orthodoxe” en “niet-bevin-
delijke orthodoxe” kaarten beïnvloed zijn door de vestiging uit de 
Zuidelijke Nederlanden en door de nabijheid van de frontlijn tij-
dens het Twaalfjarig Bestand’. Maar in de volgende zin laat hij het 
onderscheid tussen bevindelijke en overige orthodoxie alweer val-
len door te constateren ‘dat veel van de orthodoxe woongebieden 
direct grenzen aan deze frontlijn’, maar dat geldt niet voor de ge-
hele Protestantenband, maar voor dat deel waarbinnen zich ook de 
Refogordel bevindt. Knippenberg vervolgt ietwat speculatief: ‘Was 
het de directe (katholieke) dreiging van buiten die een sterkere be-
leving van het geloof en een sterker vasthouden aan de geloofsleer 
in de hand gewerkt hebben? Waren het juist de vluchtelingen uit 
het Zuiden die het strengst in de leer waren? Er zijn aanwijzingen 
dat dit inderdaad het geval was.’50

Dat laatste kan men gevoeglijk geloven, maar zijn er aanwijzin-
gen dat die vluchtelingen zich meer vestigden langs de frontlijn 
dan elders? En zou er een direct verband zijn tussen meer strenge 
vormen van orthodoxie in de zeventiende eeuw en het voorkomen 
van bevindelijkheid nu? Het antwoord op die vragen moet toch eer-
der ontkennend zijn. Het probleem is hier dat mensen vaak te wei-
nig onderscheiden tussen de Protestantenband – van orthodoxe 
protestanten dus – die in feite vrijwel het gehele kerngebied van 
de oude Republiek op het Noorderkwartier na beslaat, en de nieu-

50  Knippenberg, De Religieuze Kaart, 247; zie ook 1, 17, 43.
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were Refoband – van het bevindelijke deel van de gereformeerde 
orthodoxie dus – daarbinnen. Oosterbeek schrijft Knippenberg op 
grond van deze lichte verwarring bijvoorbeeld een ‘romantische 
stelling’ toe.51

In de wandeling – zo werkt het menselijk geheugen nu eenmaal 
– wordt er vanuit de feitelijke frontlijn tussen katholiek en protes-
tant algauw gesuggereerd dat binnen de bevindelijkheid in de Re-
fogordel een soort frontmentaliteit heerste. Maar bewijs daarvoor 
is er in feite niet en zo’n lange mentale, ongeïnstitutionaliseerde 
persistentie van een geesteshouding is ook niet erg waarschijnlijk. 
Bovendien, als dat al voor de orthodoxe protestanten in het alge-
meen zou gelden, zou het dan ook opgaan voor de bevindelijken?

We hebben het hier over mensen die vanouds juist als nogal pas-
sief, lijdelijk, werden geschetst. Duidt dat op een frontmentaliteit? 
Men zou kunnen wijzen op het in bevindelijke kring virulente an-
tipapisme. De sgp  is jarenlang vooral bekend geweest om de kabi-
netsval van 1925 over het gezantschap bij het Vaticaan.52 Maar was 
dit antipapisme vooral tegen katholieken gericht? Ik denk dat het 
vooral ging om een tegenstelling met de arp.53 Het was gericht te-
gen de gedachte van de Antithese, waarbij orthodoxe protestanten 
en katholieken samen als geestverwanten tegenover niet-confessi-
onele partijen stonden. Het was een onderscheidingspunt ten op-
zichte van andere orthodoxe protestanten die te tolerant zouden 
zijn en te veel water bij de wijn zouden doen. Het was ook een sig-
naal dat men de verzuilde, pluriforme samenleving afwees en vast 
wilde houden aan de mythe van het gereformeerde Nederland.

Dat laatste wijst in een andere richting. Als er al sprake is van 
een frontmentaliteit, dan moeten we de andere kant op kijken. 
Men richt zich tegen dichterbij staande orthodoxe protestanten, 
maar men keert zich daarachter ook tegen de moderne en onkerke-
lijke protestanten. Als de Refoband een front heeft, dan moeten we 
naar het noordwesten kijken: het is het gebied dat zich keert tegen 
de moderniteit in verschillende gedaanten.

51  Oosterbeek, Gordel van God, 21.
52  G. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie. II. De geschiedenis van de 

kabinetsformaties 1925-1929 (Kampen 1980), 75-396.
53  Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij, 121-141.
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spi egel va n en a fw eer t egen de moder n i t ei t

We moeten onze blik dus niet naar het zuidoosten richten, maar 
die naar het noordwesten wenden. Waarom is de Refoband daar af-
wezig? We moeten dus vooral verklaren waarom in het noordelijk 
deel van het oude protestantse Nederland de bevindelijkheid als 
cultuurbepalende factor verdwenen is of niet voorkomt.

Overherigheid
In dit verband is het verstandig om aandacht te besteden aan A.J. 
Wichers die in 1965 in zijn boek over De oude plattelandsbeschaving 
de zogenaamde overherigheid als een belangrijke verklarende fac-
tor voor beschavingsgebieden opvoerde. Het gaat om een ingewik-
keld betoog dat ik zo snel niet kan doorgronden. Wichers meent 
dat de grens waar de feodaliteit vanuit het zuiden stopte, liep van 
onder het Noorderkwartier tot onder Friesland en Drenthe door. 
Vier noordelijke provincies zouden – met de broodnodige nuances 
– dus eeuwenlang meer vrije verhoudingen gekend hebben (figuur 
14).54

Het zou onjuist zijn om te doen alsof in dit model bevindelijk-
heid rechtstreeks uit oude feodaloïde verhoudingen verklaard zou 
moeten worden, want dan zou ongeveer heel Nederland op het 
noorden na bevindelijk moeten zijn. Wybren Verstegen heeft bij-
voorbeeld voor de Veluwe weleens uitgezocht dat meer feodale ge-
bieden juist minder bevindelijk waren dan minder feodale.55 Maar 
dat is dus het punt niet.

Of Wichers daar een verklaring voor biedt, weet ik niet, maar 
hij wijst wel op het afwijkende, moderne karakter van wat hij de 
Noordrand noemt: Noord-Holland, Friesland, Groningen en ook 
Drenthe.56 Waar de moderniteit heerst, is de bevindelijkheid afwe-
zig.

Het zou te ver voeren om een algehele typering van de moder-
niteit in de Noordrand te geven en dan ook nog eens een alomvat-

54  Wichers, De oude plattelandsbeschaving, 182-210, alsmede de grote kaart 
‘Het Nederlandse platteland in acht beschavingsgebieden’ achterin.

55  S.W. Verstegen, ‘Overherigheid en bevindelijkheid in het Veluwse verle-
den. Over de vermeende feodale wortels van een verzuilde samenleving’, Bijdra-
gen en mededelingen Gelre 81 (1991), 28-38.

56  Wichers, De oude plattelandsbeschaving, 134-139.
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tende verklaring te bieden. Vooral Noord-Holland en Friesland 
behoorden tijdens de Republiek al tot de gebieden met moderne 
economieën, die veel bijdroegen aan de welvaart en de inkom-
sten van de Republiek.57 Drie van de vier zijn de oude zeeprovin-
cies. Het waren ook de gebieden waar de moderne trekschuit voer 
(maar daar hoorde ook Zuid-Holland bij, moet ik eerlijkheidshalve 
opmerken).58

Maar het kan wel nuttig zijn om twee soorten moderniteit te 
onderscheiden: een materiële en een formele. De eerste wordt ver-
tegenwoordigd door onkerkelijkheid en vrijzinnigheid, de tweede 
door kuyperiaanse gereformeerdheid, het neocalvinisme.

Materiële moderniteit: onkerkelijkheid en vrijzinnigheid (1)
Het eerste wat opvalt, is dat het hier om de gebieden gaat waar de 
onkerkelijkheid het eerste toesloeg en waar het vroege socialisme 

57  Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van 
moderne economische groei (Amsterdam 1995), 73-75, 216.

58  Jan de Vries, Barges and Capitalism. Passenger Transportation in the Dutch 
Economy, 1632-1839 (Utrecht 1981), 26-42.

democratisch; niet overherig

overherig

o.i.v. plattelandse tweedeling

rooms-katholiek – overherig

geromaniseerd – overherig

O = overherigheidsgrens

W = weerstandsgrens (tegen feodalisering)

R = romaniseringsgrens

N R = nadere romaniseringsgrens

G = grondsoortengrens

L Z  = grens tussen land- en zeeprovincies

Figuur 14. Het Nederlandse platteland 
in acht beschavingsgebieden – met 
overherigheidsgrens.
Bron: Wichers, De oude plattelands-
beschaving, achterin.
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bloeide. Denk aan Domela Nieuwenhuis of Troelstra. Of socialis-
me onkerkelijkheid bevorderde of omgekeerd, is een andere vraag. 
De gedachte is verleidelijk dat socialisme en onkerkelijkheid spie-
gelbeeldig meteen een verklaring vormen voor de bevindelijkheid 
elders. Zowel socialisme als vroomheid kunnen fungeren als opi-
um van het volk. Het gaat om de tweede helft van de negentiende 
eeuw en dat is waarschijnlijk ook het tijdvak waarin de huidige 
Refoband in embryo gestalte kreeg.

Omgekeerd zou je misschien kunnen veronderstellen dat be-
vindelijkheid vooral een soort alternatieve spiegel voor onkerke-
lijkheid en socialisme is en mogelijk ook sociaal-economisch zich 
vanuit de armeren – eerder landarbeiders en keuterboertjes dan 
rijke boeren – ontwikkeld heeft.

De gedachte is verleidelijk, maar klopt ze ook? We weten dat de 
vroege onkerkelijkheid net als de bevindelijkheid vooral een plat-
telandsverschijnsel was. Als we het kaartje uit 1889 bekijken, zien 
we dat de vroege onkerkelijkheid met name in Friesland te vinden 
is en enigszins in Groningen (figuur 15). In 1930 zien we dat de hele 
Noordrand vooroploopt in het secularisatieproces (figuur 16). En 
dat blijft zo tot in recente tijden.

Wie het overzicht van Kruijt uit 1933 doorneemt, ziet dat officië-
le onkerkelijkheid – het formeel niet bij een kerk behoren – enorm 
klein is vergeleken met de werkelijke onkerksheid – het zelden of 
nooit bijwonen van de godsdienstoefening.59 De onkerkelijkheid 
in Noord-Holland, Friesland en Groningen bedroeg volgens de 
volkstelling van 1920 respectievelijk 17,01, 13,05 en 11,28 procent, 
maar de beschrijvingen maken duidelijk dat de werkelijke kerke-
lijke betrokkenheid dikwijls veel lager was.60 We mogen aannemen 
dat er op het platteland in de noordelijke provincies een enorme 
kaalslag heeft plaatsgevonden, waarbij Friesland onkerkelijker 
was dan Noord-Holland zonder Amsterdam.61 Bovendien was bin-
nen de kerken de vrijzinnigheid wijdverbreid en dat is ook geen 
goede voedingsbodem voor een bevindelijke subcultuur.

Het noorden gold in het interbellum bij uitstek als het gebied 
van de moderniteit. Een bekende indicatie vormt het aantal stem-

59  Kruijt, De onkerkelikheid, 9-10.
60  Kruijt, De onkerkelikheid, 39-98.
61  Kruijt, De onkerkelikheid, 75; zie ook 61.
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Figuur 17. Percentages Vrijzinng Democratische Bond 
bij de Tweede Verkamerkiezingen 1937 per landbouw-
gebied zonder de grootste steden.
Bron: Wichers, De oude plattelandsbeschaving, 168.

Figuur 15. Het percentage onkerkelijken in 1889 
per gemeente.
Bron: Knippenberg, De Religieuze Kaart van 
Nederland, 233.

Figuur 16. Het percentage onkerkelijken in 1930 per 
gemeente.
Bron: Knippenberg, De Religieuze Kaart van Neder-
land, 236.
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men dat uitgebracht is op de Vrijzinnig Democratische Bond (vdb) 
in 1937 (figuur 17).62 Ook daarbij gaat het niet om een ontzettend 
hoog aantal, maar om de richtinggevende mentaliteit in een regi-
onale cultuur. Het is het gebied waar altijd nog veel anijsblokjes 
voor in de melk verkocht worden: een laat aandenken aan wat vijf-
tig of zeventig jaar geleden modern, vooruitstrevend consump-
tiegedrag was, het nuttigen van anijsmelk. Kennelijk was in grote 
delen van de Nederlandse Hervormde Kerk geen voedingsbodem 
aanwezig om een eventueel kleine aanwezige bevindelijke cultuur 
verder te bevorderen.

Diversiteit
Toch is het aantal orthodoxe protestanten in het noorden niet 
eens zo laag. Maar door onkerkelijkheid, onkerksheid en vrijzin-
nigheid is er wel een situatie van religieuze – of misschien juister: 
levensbeschouwelijke – pluriformiteit en diversiteit geschapen. 
In Friesland en Groningen zijn vaak ook scherpe sociale en poli-
tieke tegenstellingen ontstaan. De oude eenheid van de cultuur 
verdwijnt daardoor in ieder geval, in veel sterkere mate dan in de 
plattelandsgemeenschappen uit de Refoband.

Dat punt is van belang, en we kunnen hier Noord-Holland 
erbij halen, dat al enkele eeuwen in feite buiten de Protestanten-
band valt. In orthodoxe kringen had men het in een meer oor-
spronkelijke, christelijke verlichtingsterminologie ook altijd over 
het ‘donkere Noord-Holland’.63 Daar gaat het minder om sociale 
tegenstellingen, maar vooral om de oude religieuze diversiteit. 
We zagen al dat het Noorderkwartier in feite al in 1809 buiten de 
brede Protestantenband viel. Hervormden vormden er toen am-
per een meerderheid. Het aantal katholieken in Noord-Holland 
was vanouds lager dan in de drie noordelijke Refobandprovincies 
en niet veel hoger dan in het zuidelijke deel van Holland, maar 
er woonden veel doopsgezinden en met name lutheranen – meer 
dan 10 procent.64 Kortom, de religieuze diversiteit was er groot.

62  Wichers, De oude plattelandsbeschaving, 169.
63  W.C. van Unnik, ‘Noord-Holland – (Het verwaarloosde pand)’, in: Woor-

den gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978) (Kampen 
1979), 137-171, 138. Het artikel verscheen oorspronkelijk in S.H.F.J. Berkelbach 
van der Sprenkel, N. Stufkens en H.C. Touw (red.), Kerke-werk. Beschrijvingen van 
den arbeid der Hervormde kerk in stad en land (Nijkerk [1939]).

64  Knippenberg, De Religieuze Kaart, 45-53, 125-138.
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Religieuze diversiteit of pluralisme leidt in moderne tijden al 
snel tot secularisering en ontkerkelijking. Durk Hak en Karin San-
ders hebben daar met name wat betreft het negentiende-eeuwse 
Friesland op gewezen.65 Ik vermoed dat de achterliggende gedach-
te is dat de eenheid en de absoluutheid van de heersende norm in 
een lokale gemeenschap doorbroken is. Kruijt deed bijvoorbeeld 
terloops de observatie dat waar veel doopsgezinden wonen – en 
deze drie gebieden vormen hun traditionele kernland – ook her-
vormden hun kinderen minder lieten dopen.66 De norm is dan 
kennelijk minder dominant. Ook een getalsmatig kleine groep 
kan de eenheid van de cultuur en de norm ondergraven.

Het opvallende is dat dit ook de provincies zijn waar je vanaf 
de negentiende eeuw allerlei niet-gereformeerde kerkelijke stro-
mingen ziet opkomen, baptisten, adventisten en zo meer.67 Je zou 
kunnen zeggen dat ze net als de bevindelijken parasiteren op de 
gevestigde kerkelijkheid, maar het verschil is dat er in het noorden 
geen algemene norm meer is en er dus ook religieuze diversiteit 
optreedt. Pluraliteit leidt tot onkerkelijkheid en die leidt weer tot 
verdere religieuze pluraliteit. De bevindelijken daarentegen ver-
tegenwoordigen vooral een strengere vorm van de lokaal absolute 
norm. Zij willen niet afwijken, maar alleen strenger zijn.

Formele moderniteit (2)
Een tweede punt is dat een behoorlijk deel van het orthodoxe pro-
testantisme in het noorden opgenomen is in de wereld van het 
neocalvinisme. En binnen het kuyperiaanse gereformeerdendom 
is bijvoorbeeld de bevindelijkheid die in de Afscheiding een rol 
speelde, onderdrukt en verdwenen. In de Gereformeerde Kerken is 
het vrome, afgescheiden piëtisme er immers tamelijk hardhandig 
uit getimmerd.68 Afgescheidenen die niet in de Doleantiestroming 

65  Durk Hak en Karin Sanders, ‘Kerkvorming en ontkerkelijking in de ne-
gentiende eeuw in Friesland’, Mens en maatschappij 71 (1996), 220-237.

66  Kruijt, De onkerkelikheid, 43, 44, 67.
67  Knippenberg, De Religieuze Kaart, 138-164.
68  H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland. I. 1892-1936, 30-39 

formuleert het verschil tussen de meer subjectieve en objectieve geloofservaring 
voorzichtiger, maar duidelijk is in ieder geval dat de meer bevindelijke oriënta-
tie onder druk van interne groepsprocessen op den duur grotendeels verdwenen 
is. Zie ook de bijdrage van Gert van Klinken in dit boek.
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werden opgenomen, vormden een deel van de Refoband.
De bevindelijken in de vorm van staatkundig-gereformeerden 

polemiseerden altijd sterk tegen de antirevolutionairen. Terwijl 
die in de zuidelijke Protestantenband, dus de Refoband, kennelijk 
een variant vormden binnen de Protestantenband, waren ze in het 
noorden vaak het enige alternatief naast vrijzinnigheid en onker-
kelijkheid.

Je kunt in het neocalvinisme een vorm van formele moderniteit 
zien. Inhoudelijk, materieel ging het natuurlijk om een vorm van 
antimoderniteit. Het was antimoderniteit in een modern jasje. 
Men ging de confrontatie met het moderne denken aan en pro-
beerde een alternatief te ontwikkelen. Dat was bij voorbaat een ver-
loren strijd. De bevindelijken moeten daar iets van gezien hebben 
en daarom keerden ze zich ertegen. Ze wisten dat je beter tegen 
de moderniteit kunt strijden door de inhoudelijke confrontatie te 
vermijden en je alleen innerlijk af te sluiten. Je kunt beter je eigen 
systematische wereldbeeld onbekommerd handhaven.

Formele traditionaliteit (3)
Dat is nog niet het hele verhaal. Naast de materiële en de formele 
moderniteit, kun je op dezelfde wijze ook een onderscheid maken 
tussen materiële en formele traditionaliteit.

De formele traditionaliteit zou je een onbewuste traditionali-
teit kunnen noemen. Dat vind je sterk in Drenthe – althans in de 
oude kern op het zand – de Achterhoek en bijvoorbeeld Twente, 
gebieden die soms nog verder van de moderniteit af lagen en bo-
vendien door de afsluiting van de staatsgrenzen in de laatste eeuw 
echt meer in de periferie lagen. Maar die vanzelfsprekende tradi-
tionaliteit dat de eenheid van de rurale cultuur handhaafde, was 
waarschijnlijk ook in de zuidelijke Protestantenband het domi-
nante patroon.

Materiële traditionaliteit (4)
De refocultuur vormde daarbinnen een uiting van materiële tradi-
tionaliteit. Men was zich ervan bewust en zette de traditionaliteit 
nog eens aan. Het ophouden met het zingen van Evangelische Gezan-
gen is een mooi voorbeeld: traditioneel zijn door te breken met wat 
men allang deed. Later ging men bewust niet mee met vanzelfspre-
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kende en noodzakelijke vernieuwingen: tot in het interbellum was 
het gebruik van de Statenvertaling een gedeelde ervaring binnen 
geheel protestants Nederland, maar als er een nieuwe, iets meer 
bijdetijdse vertaling beschikbaar is, gaat men de oude vertaling 
bewust op het schild heffen. Hetzelfde ziet men bij de psalmbe-
rijming. Men gooit als het ware doelbewust de kont tegen de krib. 
Het gaat om een reflectieve en actieve vorm van traditionaliteit. 
Evenals de neocalvinisten is men antimodern, maar men kiest een 
andere benadering.

Dit beeld van twee soorten moderniteit en twee soorten traditi-
onaliteit lijkt sterk op Wichers’ uiteindelijke indeling in vier of vijf 
beschavingsgebieden (figuur 18).69 

sta phor st a l s h et ei n de

Als ik dan niet begon in Staphorst, kan ik daar mooi eindigen. Je 
kunt de Refoband ook beter vanuit Zeeland bewandelen, want 
daar is de concentratie het grootst. Je kunt dus beter daar begin-
nen. En dan is Staphorst het einde. We zagen dat H.L. Mencken 
Dayton de ‘buckle’, de gesp van de Bible Belt noemde en zo kunnen 
we Staphorst de gesp van de Reforiem of -gordel noemen. De gesp 
hoef je je immers niet in het midden voor te stellen: als je een riem 
languit legt, en dat past goed bij de Refoband, zit de gesp aan het 
uiteinde.

In de zomer van 2006 deed zich in de Noordwest-Overijsselse 
plaats een prachtige botsing voor tussen twee soorten traditionali-
teit. Bennie Jolink zou met Normaal in september optreden in Stap-
horst en de plaatselijke sgp  was zo onverstandig de  burgemeester 
om een uiteraard onhaalbaar verbod te vragen.70

Normaal is een vertegenwoordiger van de oude plattelandscul-
tuur – en ook een representant van de emancipatie van het plat-
teland. Jolink kon het als kunstenaar in de grote stad niet redden.  

69  Wichers, De oude plattelandsbeschaving, 263. In de tekst onderscheidt Wi-
chers uiteindelijk vier gebieden, terwijl het bijbehorende kaartje er vijf toont. 
Wichers voegt de meer en sterk tradionele gebieden samen in de ‘Hollands-pro-
testante invloedssfeer’, het gebied waar dit artikel over gaat.

70  ‘sgp  wil verbod concert Normaal’, Reformatorisch Dagblad, 5 juli 2006. 
‘Tegen Normaal is normaal’, Reformatorisch Dagblad, 25 juli 2006.
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Zijn band weet op een opvallende wijze het wantrouwen tegen-
over rare stadse fratsen te verwoorden. Normaal is ook modern 
en zelfbewust: men laat zich niet meer kisten, maar kiest voor een 
voortzetting van de oude plattelandsbeschaving – en wat ruwheid 
hoort daar bij.71

De sgp  in Staphorst vertegenwoordigt een ander soort eman-
cipatie. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de partij het bur-
gerlijk beschavingsoffensief, dat aan het eind van de negentiende 
eeuw inzette, nog steeds wil voortzetten. Het gaat haar om disci-
pline, om hoogstaande waarden en ook wel normen, die van oor-
sprong meer bij de urbane samenleving hoorden en die op zich een 
positieve achtergrond hebben. Eigenlijk, kun je zeggen, legt de 
sgp  in Staphorst zich niet neer bij de vanzelfsprekende voortzet-
ting van de oude rurale cultuur, maar wil ze die opheffen. In die 
zin is ze moderner dan Normaal.

71  Jos Palm, Oerend hard. Het onmogelijke høkersleven van Ben Jolink (Amster-
dam 2005).

Figuur 18. Proefkaart beschavings-
kaarten naar enkele gegevens over 
godsdienstige keuze.
Bron: Wichers, De oude 
plattelandsbeschaving, 262.
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niet berekend
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Maar het ging hier uiteraard niet om een botsing tussen twee 
beschavingsgebieden, het ging hier om een tegenstelling binnen 
de eigen gemeenschap. Want Normaal trok natuurlijk wel bezoe-
kers uit Staphorst. Beide vormen van traditionaliteit zijn in de 
eigen gemeenschap vertegenwoordigd. In werkelijkheid gaat het 
om een en dezelfde cultuur, een mengsel van twee vormen van 
traditionaliteit, maar tegelijk ook om twee manieren waarop men 
toch modern wordt.

De strenge bevindelijke cultuur is nog steeds een onderdeel van 
een in hoge mate uniforme lokale cultuur, maar omdat de refocul-
tuur sinds 1970 aan het verzuilen is, is men ook minder afhankelijk 
van het dragende karakter van de omhelzende cultuur. Men kan 
er dus ook tegen ingaan. Maar de vanzelfsprekende plattelands-
traditionaliteit die Normaal representeert is ook niet lokaal meer, 
maar bekend door de nationale media. Kortom, beide soorten tra-
ditionaliteit zijn ook eigen trajecten naar een moderniteit gewor-
den, die de ‘traditionele’ moderniteit niet slaafs hoeft te volgen, 
maar eigen wegen kiest.

De Refoband werd zichtbaar door de afwijking van de moder-
niteit van de culturele revolutie van de jaren zestig, maar daarna 
werd een eigen weg naar moderniteit des te krachtiger ingezet.
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4  Welkom in de strijd

 Dynamiek en desintegratie van de bevindelijk  
 gereformeerde narratieve gemeenschap

 John Exalto

een na r r at i ev e gem eensch a p

De bevindelijk gereformeerden vormen een duidelijk herkenbare 
groepering in de Nederlandse samenleving. De reformatorische 
verzuiling gedurende de afgelopen decennia heeft daar niet wei-
nig aan bijgedragen. De bevindelijke groepscultuur is evenwel 
ouder dan deze vorm van georganiseerde godsdienstigheid. In dit 
artikel thematiseer ik de bevindelijk gereformeerden als een sepa-
rate narratieve gemeenschap. Ik doe een poging de dynamiek van 
deze narratieve gemeenschap in beeld te brengen. Daarmee hoop 
ik een bijdrage te leveren aan ons inzicht in het functioneren van 
de bevindelijke groepscultuur.

Een van de dragende elementen van het bevindelijk gerefor-
meerde geloof is de wedergeboorte of bekering. Over de invulling 
van die begrippen bestaan in de groepscultuur soms grondige me-
ningsverschillen, over de noodzaak van bekering zijn alle bevin-
delijk gereformeerden het eens. Wil een mens zeker zijn van zijn 
eeuwig heil, dan moet er een goddelijk wonder plaatsvinden. Dat 
wonder bestaat uit een persoonlijke (bevindelijke) schenking van 
de genade door de Heilige Geest. Bekering is niet het onderschrij-
ven van Bijbel en confessie, het is een ingrijpen van God. Bekering 
is geen eenmalig moment, het is een proces dat begint bij het eerste 
goddelijke ingrijpen en voortduurt totdat de mens sterft.

Want steeds weer moet God zelf eraan te pas komen om het ge-
loof te bevestigen. Het bevindelijke hart, schreef dominee Willem 
Cornelis Lamain (1904-1984), zit vol angst en zorgen. Het kent veel 
strijd over de vraag of God begonnen is of zij zelf begonnen is. Het 
wordt ook geplaagd door mensen die zeggen: u moet geloven. ‘De 
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Heere weet het dat ik wel zou willen geloven, maar ik kan maar 
niet geloven. Zodra als de Heere Zelf persoonlijk tot mij zeggen 
zal: “Ik ben uw heil!” dan zal ik het wel doen.’1 Het proceskarak-
ter van de bekering is typerend voor de bevindelijk gereformeerde 
groepscultuur. Er wordt veel over gesproken en geschreven. De 
communicatie over de bekering kunnen we de bevindelijk gerefor-
meerde narratieve gemeenschap noemen.

r eligi euze groepscu lt u u r

Het thema narrativiteit staat sinds het einde van de twintigste 
eeuw in verschillende disciplines sterk in de belangstelling. Vaak 
valt daarbij de term ‘narratieve identiteit’. Daarmee wordt bedoeld 
dat de identiteit van een individu of groep geconstrueerd wordt 
door verhalen. Door middel van verhalen definieert het individu of 
het collectief zichzelf, geeft het zichzelf betekenis, en legitimeert 
het zijn positie ten opzichte van de omringende wereld.2

Narrativiteit, opgevat als de praktijk van het vertellen van een 
verhaal, is een communicatieve handeling: er is een verteller, een 
luisteraar en een onderwerp waarover gesproken wordt. Narrati-
viteit vindt dus altijd plaats in een gemeenschap of een (groeps- 
of sub)cultuur. Niet alleen de individuele identiteit, ook de 
groepsidentiteit van een gemeenschap is narratief van aard. Zo’n 
gemeenschap is volgens de filosoof Richard Kearney in essentie 
een ‘verbeelde gemeenschap’, het is een narratieve constructie die 
telkens opnieuw wordt uitgevonden en geconstrueerd wanneer 
er een verhaal wordt verteld. Het verhaal vervult volgens Kearney 
een mimetische functie: het is een creatieve herschrijving van de 
werkelijkheid, een herschrijving waarin verborgen patronen en 
betekenissen aan het licht komen. Door de mimesis (nabootsing) 
via het verhaal krijgt het leven zin en samenhang. De mimesis is 
deel van een circulaire beweging die elk mensenleven kenmerkt: 
eerst is er de werkelijkheid, vervolgens wordt deze begrepen in 
het verhaal, en na het verhaal keren verteller en luisteraar terug 
naar die werkelijkheid. Door het verhaal wordt de werkelijkheid 

1  W.C. Lamain, Uit het Overjordaanse (tweede druk; Kampen 1999 [1983]), 
216.

2  Vgl. Maureen Whitebrook, Identity, Narrative, and Politics (London 2001).
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 vervolgens anders bezien: het verhaal heeft een ethische functie 
omdat het een beroep doet op het handelen van mensen.3

Bovengenoemde ideeën kunnen ook op religieuze groepscul-
turen toegepast worden. Een bruikbaar handvat daartoe biedt het 
basale model over het functioneren van religie, zoals dat door de 
godsdienstsocioloog Andrew M. Greeley is ontwikkeld. Greeley 
beschouwt elke religieuze gemeenschap als een ‘story-telling com-
munity’, die zich volgens een vijfstappenplan verwerkelijkt. (1) Re-
ligie begint met ervaring die de hoop vernieuwt. (2) De ervaring 
wordt gecodeerd in symbolen en (3) via de symbolen met anderen 
gedeeld in verhalen. (4) Deze verhalen constitueren een ‘story-tel-
ling community’ en (5) de vertelgemeenschap neemt de verhalen 
op in haar gemeenschappelijke rituelen. Dit vijfstappenplan is een 
circulair proces. Wat Greeley een ‘story-telling community’ noemt, 
omschrijf ik als ‘narratieve gemeenschap’.4

Volgens Greeley is de gemeenschap geen passieve grootheid: als 
drager van een traditie heeft zij een kritische functie; zij toetst de 
verhalen op hun validiteit voor de groepscultuur en corrigeert zo 
nodig een verteller wiens verhaal niet (geheel) correleert met de ge-
meenschap en haar traditie. Zij leert hem zijn ervaring te verwoor-
den met behulp van de symbolen van de gemeenschap. De kriti-
sche functie wordt uitgeoefend door de theologische bovenbouw. 
De volkse onderbouw voedt met zijn verhalen de bovenbouw. 
Beide zijn nodig voor een goed functioneren van de narratieve ge-
meenschap.5 In de loop van mijn verhaal zal ik de toepasbaarheid 
van de inzichten van Kearney en Greeley op de bevindelijk gere-
formeerde narratieve gemeenschap toetsen. Ook zal ik nagaan in 
hoeverre hun modellen voor deze onderzoekspopulatie aangevuld 
dienen te worden met andere mechanismen dan wel op welke pun-
ten deze narratieve gemeenschap afwijkt van de genoemde model-
len.

3  Richard Kearney, On Stories (London 2002).
4  Voor zover ik heb kunnen traceren is de term ‘narratieve gemeenschap’ 

niet eerder analytisch toegepast op een religieuze groepscultuur. D. Bruce 
Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative. Spiritual Autobiography in Early 
Modern England (Oxford 2005) gebruikt de term ‘narrative community’, maar 
problematiseert dat begrip niet.

5  Andrew M. Greeley, Religion as Poetry (New Brunswick, nj  1995), 23-56.
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h et on tsta a n va n de pi ët ist isch e 
bek er i ngsmor fol ogi e

De oorsprong van de bevindelijk gereformeerde groepscultuur is 
niet eenduidig. Institutioneel is zij in haar huidige vorm niet ou-
der dan een eeuw; ideologisch reikt zij echter veel verder terug. 
Het bevindelijke bekeringsverhaal zoals dat in de negentiende en 
twintigste eeuw gangbaar was, kent een aantal elementen die in de 
piëtistische traditie voordien niet op die wijze geformuleerd wer-
den. Voor een belangrijk deel is zij echter sterk geworteld in die-
zelfde traditie. Dat historische proces verdient enige toelichting.

De narratieve structuur van het bevindelijke bekeringsverhaal 
reikt ten minste terug tot het vroegmoderne Engelse puritanisme. 
De puriteinse leidslieden brachten door middel van prediking, 
pastoraat en devotionalia voortdurend de noodzaak van wederge-
boorte onder de aandacht en waarschuwden daarbij voor het gevaar 
van zelfbedrog. Deze oproep ging gepaard met een aansporing tot 
een nauwgezet zelfonderzoek. Om dat zelfonderzoek gestalte te 
geven ontwikkelden zij een reeks kenmerken, waaraan de ziel de 
authenticiteit van haar wedergeboorte kon toetsen. Behalve deze 
kritische functie hadden de kenmerken ook een pastoraal motief: 
individuen konden op deze manier hun spirituele ervaringen zin-
vol duiden. De kenmerken waren de symbolen van de puriteinse 
narratieve gemeenschap. Groepsleden konden met behulp van de 
symbolen de mimesis gestalte geven en zo hun narratieve identi-
teit zin en samenhang verlenen.

In de reeks kenmerken was vaak een zekere chronologie inge-
bouwd van de verschillende stadia die de wedergeboren ziel ach-
tereenvolgens doorliep: de heilsorde of ordo salutis, bestaande uit 
de volgende elementen: verkiezing, roeping, wedergeboorte, be-
kering, geloof, rechtvaardiging, heiliging en – na het sterven – de 
verheerlijking. In het Engelse puritanisme werden deze kenmer-
ken aan het begin van de zeventiende eeuw geboekstaafd; de ge-
noemde heilsorde werd door verschillende puriteinse leidslieden 
uitgebreid met tussenfasen en ‘voorbereidende’ stadia.6

6  Edmund S. Morgan, Visible Saints. The History of a Puritan Idea (New York 
1963); Mark R. Shaw, ‘Drama in the Meeting House. The Concept of Conversion 
in the Theology of William Perkins’, The Westminster Theological Journal 45 (1983), 
41-72; Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative, 35-38.
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Het zelfonderzoek was de puriteinse equivalent van de biecht. 
Om deze praktijk structureel gestalte te geven, stimuleerden pre-
dikanten het bijhouden van een spiritueel dagboek. Belangrijker 
evenwel was een ander element, dat de kern vormde van de pu-
riteinse narratieve gemeenschap. Dat was het afleggen van een 
persoonlijk getuigenis over de geestelijke toestand van de ziel; in 
sommige puriteinse gemeenschappen gold een dergelijk getuige-
nis als eis voor toetreding. Deze praktijk raakte in de jaren dertig 
en veertig van de zeventiende eeuw onder Engelse en Noord-Ame-
rikaanse puriteinen ingeburgerd en hing samen met een transfor-
matie in de kerkbeschouwing. Millennialistische utopieën speel-
den hierin een belangrijke rol en dat leidde ertoe dat de puriteinen 
gingen streven naar een ‘gerealiseerde ecclesiologie’: de zichtbare 
kerk diende een afspiegeling te zijn van de onzichtbare kerk. Het 
belangrijkste middel daartoe was het vragen van een persoonlijk 
geestelijk getuigenis bij toetreding.

Hieruit is de traditie van de schriftelijke spirituele autobiogra-
fie ontstaan, een genre dat ons – met alle verschillen tussen schrift 
en oraliteit – enig inzicht in de puriteinse narratieve praktijk ver-
schaft. Scribenten beschreven hun ervaringen in termen van de voor 
het zelfonderzoek aangereikte kenmerken en internaliseerden de 
puriteinse ‘golden chain’ of ‘bekeringsmorfologie’, de opeenvol-
gende stadia van de wedergeboorte.7 Sommigen internaliseerden 
de gehele morfologie, anderen namen slechts enkele stadia daar-
van over.8 De autobiografieën vormen de gefossiliseerde neerslag 
van het orale verkeer. Het orale verkeer is uit de aard der zaak veel 
dynamischer dan de schriftelijke neerslag. De verhalen weerspie-
gelden de theologie en de prediking van de lokale pastor.

In het achttiende-eeuwse Angelsaksische puritanisme werden 
de grenzen van lokale narratieve gemeenschappen doorbroken. 
Lokale religieuze groepsculturen gingen nadrukkelijk deel uitma-

7  Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative, 48-50, 53; Patricia Cald-
well, The Puritan Conversion Narrative. The Beginnings of American Expression (Cam-
bridge 1983).

8  Vgl. Tom Webster, ‘Writing to Redundancy. Approaches to Spiritual 
Journals and Early Modern Spirituality’, The Historical Journal 39 (1996), 33-56; 
Crawford Gribben, ‘Lay Conversion and Calvinist Doctrine during the English 
Commonwealth’ in: Deryk W. Lovegrove (ed.), The Rise of the Laity in Evangelical 
Protestantism (London/New York 2002), 36-46.
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ken van één grote internationale evangelicale opwekkingsgemeen-
schap. De vorm veranderde echter niet de inhoud van de orale en 
schriftelijke communicatie: verhalen over de wedergeboorte ble-
ven de kern van de narratieve gemeenschap uitmaken. Zo schreef 
een anonymus, die participeerde in een methodistische opwek-
king: ‘Nothing I can say makes so much impression on myself or 
others, as thus repeating my own conversion’.9 De verhalen wer-
den dus vaak opnieuw verteld. Deze vertelcultuur leidde volgens 
de historicus Bruce Hindmarsh tot ‘mimetic conversion’: anderen 
werden erdoor gestimuleerd ook hun verhaal te vertellen. Vooral 
de bekeringsgeschiedenissen van de opwekkingspredikers hadden 
grote mimetische kracht: volgelingen modelleerden hun bekering 
naar het voorbeeld van de leider. Daarbij namen ze – evenals veel 
zeventiende-eeuwse puriteinen – lang niet altijd de in de puri-
teinse traditie ontwikkelde bekeringsmorfologie met alle opeen-
volgende stadia over.10

In het Duitse piëtisme werd pas aan het begin van de achttiende 
eeuw een bekeringsmorfologie geïntroduceerd. In deze periode 
leidde de piëtistische aandacht voor het innerlijk tot een ‘begees-
terde’ of ‘enthousiaste’ houding met een sterk maatschappijkriti-
sche inslag. August Hermann Francke (1663-1727) wilde het pië-
tisme bij de gezagsdragers echter niet in diskrediet brengen. Om 
het piëtistische zelf te disciplineren introduceerde hij een norma-
tieve morfologie met de kenmerkende Bußkampf (de boetvaardige 
zielenstrijd waarin de ziel zichzelf als zondaar leert kennen en om 
genade gaat vragen).11

Puriteinse en piëtistische narratieve gemeenschappen centreer-
den zich rond vertelde bekeringsverhalen. De organisatievorm 
en het moment van ontstaan van deze gemeenschappen was af-
hankelijk van bestaande kerkstructuren en lokale omstandighe-
den. De inhoud en vormgeving van de vertelde bekeringsverha-
len was evenmin uniform. In de ene groepscultuur ontbrak een 
 uitgewerkte morfologie, in de andere was deze wel aanwezig maar 

9  Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative, 127.
10  Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative, 156-159; Caldwell, The 

Puritan Conversion Narrative, 163-166.
11  Ryoko Mori, Begeisterung und Ernüchterung in christlichter Vollkommenheit. 

Pietistische Selbst- und Weltwahrnehmungen im ausgehenden 17. Jahrhundert (Halle/
Tübingen 2004), 2, 22-24, 83-90.
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kon zij, afhankelijk van de theologische traditie en de identiteit 
van de lokale pastor, allerlei variaties vertonen.

In een narratieve gemeenschap modelleren nieuwelingen zich 
gewoonlijk naar het verhaal van de gevestigden, degenen die op 
grond van hun verhaal autoriteit bezitten. Dit orale verkeer stimu-
leert het op schrift stellen van de bekering. Daarnaast vindt ‘mime-
tic conversion’ plaats via schriftelijke media. Devotionalia en spiri-
tuele autobiografieën boden de lezer een model van bekering, dat 
op verschillende wijzen toegeëigend kon worden: als een compleet 
normatief model dan wel door er partieel gebruik van te maken.12 
Vooral via de autobiografieën ontwikkelde zich een bekeringsweg 
met diverse stadia die veel nieuwe vertellers of beschrijvers benut-
ten om hun eigen verhaal te structureren.13 De dynamiek van de 
narratieve gemeenschap werd dus zowel door oraliteit als schrift 
gestimuleerd.

De verklaring voor de opkomst van de piëtistische bekerings-
morfologie is tweevoudig. De historici Bruce Hindmarsh en Ryoko 
Mori schrijven deze innovatie voor respectievelijk het Engelse pu-
ritanisme en het Duitse piëtisme toe aan ‘de ontdekking van het 
zelf’. De psychische binnenwereld werd in deze religieuze culturen 
serieuzer genomen dan voorheen; de processen in die binnenwe-
reld werden geregistreerd en geduid. Gevoelens en emoties kregen 
een grotere waardering. Hindmarsh en Mori wijzen er beiden op 
dat hier sprake was van een specifieke ontdekking van het zelf; niet 
het autonome individu werd ontdekt, maar het innerlijk in rela-
tie tot God. De ‘oude Adam’ is immers zondig en de ‘nieuwe mens’ 
is niet het resultaat van autonoom menselijk handelen, maar is te 
danken aan de inwerking van de Geest.14

In het Nederlandse gereformeerde piëtisme kwam de beke-
ringsmorfologie eerst in de achttiende eeuw tot ontplooiing. In 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw voltrok zich een pro-
ces van toenemende introspectie. In diezelfde tijd vond er een 
omslag plaats van een wettisch-puriteins naar een zogenoemd 

12  F.A. van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende 
eeuw (Kampen 1991), 197-198; John Exalto, Wandelende bijbels. Piëtistische leescul-
tuur in Nederland 1830-1960 (Zoetermeer 2006).

13  Vgl. Gribben, ‘Lay Conversion and Calvinist Doctrine’.
14  Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative; Mori, Begeisterung und 

Ernüchterung.
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evangelisch-emotioneel piëtisme. De subjectiviteit en bijgevolg 
de emoties werden verzelfstandigd, het conventikelwezen maakte 
belangrijke groei door en de buitenwereld raakte uit het vizier. Dit 
leidde tot een ‘verhoogd zelfbewustzijn’.15 De spirituele autobio-
grafie kwam in het Nederlandse piëtisme rond 1720 tot volwaar-
dige ontwikkeling. Het is veelzeggend dat de theologische discus-
sies over de geloofszekerheid precies in dit decennium intensiever 
dan ooit tevoren werden gevoerd.16 Het is wel duidelijk dat er een 
directe relatie bestaat tussen deze theologische discussies, de nor-
matieve bekeringsmorfologie en de ontwikkeling van de piëtisti-
sche subcultuur.

De ontdekking van het zelf hing samen met een proces dat in 
de loop van de zeventiende eeuw op gang kwam en zich in de acht-
tiende eeuw voltrok: de samenleving raakte in toenemende mate 
gekerstend en steeds meer mensen werden lid van de gerefor-
meerde kerk. Vooral de piëtisten stelden toen een vraag die in de 
zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw nog nauwelijks 
speelde: hoe kunnen in een grotendeels christelijke samenleving, 
waarin bijna iedereen tot een kerk behoort, de ware gelovigen on-
derscheiden worden van de naamchristenen? Het werkte toen niet 
meer om uit uiterlijke kenmerken zoals een vrome levenswandel 
zijn heil af te leiden (het syllogismus practicus), omdat in een burger-
lijk-gereformeerde samenleving achter een vroom kleed een hypo-
criet kon schuilen. Vandaar dat het syllogismus mysticus zijn intrede 
deed: uit een verinnerlijkte heilsorde kon men bepalen of men het 
eeuwig heil deelachtig was.17

15  L.F. Groenendijk, ‘De spirituele (auto)biografie als bron voor onze ken-
nis van de religieuze opvoeding en ontwikkeling van Nederlandse piëtisten’ in: 
L.F. Groenendijk en J.C. Sturm (red.), Leren geloven in de lage landen. Facetten van de 
geschiedenis van de religieuze opvoeding (Amsterdam 1993), 57-90, aldaar 61; vgl. ook 
Van Lieburg, Levens van vromen, 181; L.F. Groenendijk, ‘Continuïteit en verande-
ring in de Nederlandse piëtistische pedagogiek’ in: B. Spiecker (red.), Thema’s 
uit de wijsgerige en historische pedagogiek (Amersfoort/Leuven 1989), 137-142; John 
Exalto, ‘Gekerm, gekrijt, geween. Emotie en lichaamstaal in het Nederlandse 
piëtisme’, Documentatieblad Nadere Reformatie 27 (2003), 51-79.

16  C. Graafland, De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbe-
schouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie (Wage-
ningen 1961); A. Moerkerken, ‘Inleiding’ in: Alexander Comrie, Het oprecht geloof. 
Verklaring van Zondag 7 van de Heidelbergse catechismus (Houten 1998), 9-17.

17  Vgl. voor een dogmenhistorische benadering: C. Graafland, ‘Van 
 syllogismus practicus naar syllogismus mysticus’ in: W. Balke, C. Graafland en 
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de dy na mi ek va n de pi ët ist isch e na r r at i ev e 
gem eensch a p

De piëtistische narratieve gemeenschap beschouw ik in navolging 
van Fred van Lieburg als een communicatief kruispunt tussen 
theologie, prediking en ervaring (bevinding). De drie elementen 
beïnvloeden elkaar wederzijds, zoals duidelijk blijkt uit de zojuist 
genoemde ontwikkelingen rond 1720.18 De idee van een communi-
catief kruispunt sluit aan bij Greeley’s interferentie tussen boven-
bouw en onderbouw. De narratieve gemeenschap kreeg op lokaal 
of regionaal niveau gestalte in de prediking, op de conventikels 
en via informele contacten. Voor een juist begrip van het functio-
neren van dit communicatieve kruispunt is dus lokaal-historisch 
onderzoek nodig. Een uniforme narratieve gemeenschap op natio-
nale schaal heeft namelijk nooit bestaan; het Nederlandse piëtisme 
werd gevormd door talloze lokale groepsculturen die elk een eigen 
variant van het piëtistische bekeringsverhaal vertegenwoordig-
den. Juist die varianten zijn betekenisvol omdat ze ons inzicht ver-
schaffen in de narratieve praktijk.19 Lokaal onderzoek moet echter 
toekomstmuziek heten en daarom beperk ik mij tot het traceren 
van een algemeen beeld van de ontwikkelingen.

De theologische ontwikkelingen die via prediking en leescul-
tuur hun invloed in de narratieve gemeenschap deden gelden, 
zijn door C. Graafland in gezaghebbende dogmenhistorische stu-
dies geanalyseerd. Volgens Graafland is er bij de zestiende-eeuwse 
reformator Johannes Calvijn geen uitgewerkte heilsorde aan te 
treffen; wedergeboorte, geloof en zekerheid waren onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Spoedig na Calvijn veranderde dat. In 

H. Harkema (red.), Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme (Amster-
dam 1976), 105-122.

18  Fred van Lieburg, ‘De verbale traditie van een piëtistische geloofserva-
ring. De rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie’, Tijdschrift voor sociale 
en economische geschiedenis 1-4 (2004), 66-85; idem, ‘Reformed doctrine and pie-
tist conversion. The historical interplay of theology, communication and expe-
rience’, in: Jan N. Bremmer e.a. (eds.), Paradigms, poetics and politics of conversion 
(Leuven 2006), 133-148.

19  Zie voor een eerste intrigerende verkenning J.P. Zwemer, ‘Een klein 
wolkje in het noordwesten’, in: F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden. Bevindelijk 
gereformeerden in de negentiende eeuw (Kampen 1994), 107-133.
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de zeventiende-eeuwse gereformeerde theologie werd de scholas-
tiek geïntroduceerd, de academische methode die de verschillende 
dogmatische loci op rationele wijze uiteenrafelde. De scholastieke 
methode, bedoeld voor de academie, drong in de loop der tijd via 
de kansel door in de geloofsbeleving. Op de kansel leidde dit tot 
een kenmerkenprediking, in de geloofsbeleving tot een norma-
tieve bekeringsweg, een ‘bekeringssysteem’ (aldus Graafland) dat 
in niets meer leek op Calvijns uitgangspunten. Wedergeboorte, ge-
loof en zekerheid werden de drie hoofdstadia die het begin, mid-
den en einde van de bekeringsweg markeerden.

Een belangrijke figuur in deze ontwikkeling was de gerefor-
meerde predikant Alexander Comrie (1706-1774), die in zijn predi-
king de scholastiek een zwaar accent gaf. Comrie was beducht voor 
elke vorm van ‘remonstrantisme’ en lokaliseerde de zogenaamde 
‘eerste’ rechtvaardiging daarom in de eeuwigheid. In de tijd wordt 
de mens dan door de wedergeboorte ‘levendgemaakt’ zonder dat 
hij nog bewust gerechtvaardigd is. De ‘hebbelijkheid’ (habitus) van 
het geloof is dan al aanwezig, de ‘dadelijkheid’ (actus) komt later 
tot ontwikkeling. Daarmee bracht hij een scholastiek onderscheid 
onder het gewone volk. Volgens Comrie was de ‘levendmaking’ 
het fundamentele beginpunt van het geloof; de in het hart ervaren 
geloofszekerheid rekende hij tot het ‘welwezen’, dat niet noodza-
kelijk was om zich zalig te weten. Comrie’s theologie heeft in de 
negentiende en twintigste eeuw grote invloed uitgeoefend.

Een smalstroom in het gereformeerde piëtisme rekende de ze-
kerheid tot het wezen en eigenlijke begin van het geloof. Een be-
langrijk representant van deze visie was Theodorus van der Groe 
(1705-1784). Dit was een reformatorisch beginsel, aldus Graafland, 
maar het kreeg bij Van der Groe een negatieve uitwerking door 
zijn voortdurend fulmineren tegen alle voorafgaande geestelijke 
ervaringen, die niet overbodig maar wel onvoldoende waren. 
Graafland heeft de hiervoor geschetste ontwikkeling als verval ge-
interpreteerd.20 Anderen hebben daar genuanceerder over 

20  Zie vooral Graafland, De zekerheid van het geloof; idem, Van Calvijn tot 
Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het gereformeerd protes-
tantisme (’s-Gravenhage 1987); idem, ‘Gereformeerde scholastiek (vi). De invloed 
van de scholastiek op de Nadere Reformatie (1)’, Theologia Reformata 30 (1987), 
109-131.
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 geoordeeld.21 Wie Comrie in het licht van de narratieve gemeen-
schap beoordeelt, dient Graaflands analyse ook te nuanceren. 
Comrie hanteerde het onderscheid tussen habitus en actus om een 
oplossing te vinden voor problemen in de praktijk rond de bevin-
ding. Met dat aan de scholastiek ontleende onderscheid had hij een 
primair pastoraal oogmerk: hij wilde de vele onverzekerde gelovi-
gen helpen hun positie op de heilsweg te bepalen en hen verder 
leiden op de weg naar de bewuste geloofszekerheid.

In het kader van de narratieve gemeenschap is het niet zozeer 
de vraag of de uitbreiding van de heilsorde conform Calvijn was, 
maar of deze oplossing in de praktijk ‘werkte’. Dat lijkt allerwe-
gen het geval te zijn geweest. Calvijn had wedergeboorte, geloof 
en zekerheid in één greep bijeengehouden, in de praktijk bleek dit 
echter voor velen onhaalbaar. De greep van Calvijn ging boven de 
macht van de piëtist. Hij kon zich Christus niet zomaar met volle 
zekerheid toe-eigenen. Hij bespeurde wel de werking van de Geest 
in zijn hart, hij kende wel een ‘hongeren en dorsten’ naar Chris-
tus, maar hij moest in eigen beleving eerst meer leren sterven aan 
zichzelf en meer gaven van de Geest ontvangen vooraleer hij wer-
kelijk zeker was van zijn heil. Deze volgordelijke heilsbeleving ac-
cordeerde met de piëtistische visie op het aardse leven: dat is een 
moeilijke en zware pelgrimage door een dorre woestijn van zonde 
en dood, waarin slechts zo nu en dan een openbaring van de Geest 
een rustpunt biedt.

 

21  Dat geldt o.a. voor de visie op de scholastiek, het onderscheid tussen ha-
bitus en actus en de Comrie-interpretatie. Zie res Willem J. van Asselt en Eef Dek-
ker (red.), Reformation and Scholasticism. An Ecumenical Enterprise (Grand Rapids, 
mi  2001); Maarten Wisse, ‘Habitus fidei. An Essay on the History of a Concept’, 
Scottish Journal of Theology 56 (2003), 172-189; Joel R. Beeke, Assurance of Faith. Cal-
vin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation (New York 1991). Volgens 
Graafland, ‘Gereformeerde scholastiek (vi)’, 130, reserveerden de scholastieke 
theologen vóór Comrie ‘hun speculatieve theologoumena’ voor hun academi-
sche werken. Volgens Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative, 37-38, 
echter werd reeds William Perkins’ A Golden Chaine (1591) vanuit pastorale over-
wegingen geschreven: ‘Perkins proposed and outlined a distinctive and lucid 
Puritan form of “narrative identity”: if a believer could discern these stages in 
her life, correlating outward and inward experience, then she would possess a 
well-ordered and integrated sense of herself – who she was, where she had come 
from, and where she was going.’
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Intussen werd de piëtistische heilsweg een lange route, zoals blijkt 
uit Graaflands analyse van dertig spirituele autobiografieën uit 
het negentiende-eeuwse piëtisme. Na voorafgaande ‘overtuigin-
gen’ volgt een schokkende bekeringservaring, de wedergeboorte 
in engere zin. Daarna komt er door een openbaring van Jezus 
zicht op de verlossing, maar ‘zien is nog geen hebben’, want eerst 
moet de ‘afsnijding’ (de rechtvaardiging) plaatsvinden. Dit is een 
visueel-dramatisch moment waarin de ziel volledig voor rekening 

 geoordeeld.21 Wie Comrie in het licht van de narratieve gemeen-
schap beoordeelt, dient Graaflands analyse ook te nuanceren. 
Comrie hanteerde het onderscheid tussen habitus en actus om een 
oplossing te vinden voor problemen in de praktijk rond de bevin-
ding. Met dat aan de scholastiek ontleende onderscheid had hij een 
primair pastoraal oogmerk: hij wilde de vele onverzekerde gelovi-
gen helpen hun positie op de heilsweg te bepalen en hen verder 
leiden op de weg naar de bewuste geloofszekerheid.

In het kader van de narratieve gemeenschap is het niet zozeer 
de vraag of de uitbreiding van de heilsorde conform Calvijn was, 
maar of deze oplossing in de praktijk ‘werkte’. Dat lijkt allerwe-
gen het geval te zijn geweest. Calvijn had wedergeboorte, geloof 
en zekerheid in één greep bijeengehouden, in de praktijk bleek dit 
echter voor velen onhaalbaar. De greep van Calvijn ging boven de 
macht van de piëtist. Hij kon zich Christus niet zomaar met volle 
zekerheid toe-eigenen. Hij bespeurde wel de werking van de Geest 
in zijn hart, hij kende wel een ‘hongeren en dorsten’ naar Chris-
tus, maar hij moest in eigen beleving eerst meer leren sterven aan 
zichzelf en meer gaven van de Geest ontvangen vooraleer hij wer-
kelijk zeker was van zijn heil. Deze volgordelijke heilsbeleving ac-
cordeerde met de piëtistische visie op het aardse leven: dat is een 
moeilijke en zware pelgrimage door een dorre woestijn van zonde 
en dood, waarin slechts zo nu en dan een openbaring van de Geest 
een rustpunt biedt.

 

21  Dat geldt o.a. voor de visie op de scholastiek, het onderscheid tussen ha-
bitus en actus en de Comrie-interpretatie. Zie res Willem J. van Asselt en Eef Dek-
ker (red.), Reformation and Scholasticism. An Ecumenical Enterprise (Grand Rapids, 
mi  2001); Maarten Wisse, ‘Habitus fidei. An Essay on the History of a Concept’, 
Scottish Journal of Theology 56 (2003), 172-189; Joel R. Beeke, Assurance of Faith. Cal-
vin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation (New York 1991). Volgens 
Graafland, ‘Gereformeerde scholastiek (vi)’, 130, reserveerden de scholastieke 
theologen vóór Comrie ‘hun speculatieve theologoumena’ voor hun academi-
sche werken. Volgens Hindmarsh, The Evangelical Conversion Narrative, 37-38, 
echter werd reeds William Perkins’ A Golden Chaine (1591) vanuit pastorale over-
wegingen geschreven: ‘Perkins proposed and outlined a distinctive and lucid 
Puritan form of “narrative identity”: if a believer could discern these stages in 
her life, correlating outward and inward experience, then she would possess a 
well-ordered and integrated sense of herself – who she was, where she had come 
from, and where she was going.’

Tot de bevindelijke narratieve gemeenschap behoren lekentheologen die 
van tijd tot tijd de rol van Luther aannemen en publiekelijk hun kerkge-
meenschap of de gereformeerde gezindte als geheel oproepen terug te 
keren naar de ‘oorspronkelijke’ geloofsopvatting en prediking van de (Na-
dere) Reformatie. De schriftelijke traditie fungeert dan als een grabbelton 
waaruit ieder citaten kan opdelven om zijn vermeende zuivere visie te 
staven, terwijl de mondelinge ‘gezelschapstheologie’ in diskrediet wordt 
gebracht. Sommigen geven hun boodschap ook weer in schematische vor-
men, zoals P.F. van der Meer in zijn zelf uitgegeven boek Geloofszekerheid: 
ineens en voor altijd! (Kootwijkerbroek 1999). Hierboven één van de meer 
eenvoudige schema’s uit de losbladige bijlagen, niet voor niets gemaakt 
op Hervormingsdag (31 oktober). Collectie Fred van Lieburg.
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van Jezus komt en zijn zonden vergeven worden: hier wordt de 
geloofszekerheid ontvangen. Dan leert de ziel Jezus bevindelijk 
kennen. Daarna volgt de bevindelijke kennis van de Vader en de 
Heilige Geest, soms gevolgd door de bevinding van de verkiezing. 
De heilsorde loopt vanaf de ‘afsnijding’ parallel aan de heilshisto-
rie (de val in het paradijs, de adventstijd, de bevindelijke inleving 
van de kernmomenten van Jezus’ aardse leven: geboorte, lijden, 
sterven, opstanding, hemelvaart, en ten slotte de uitstorting van 
de Heilige Geest).22

Graafland schrijft deze lange heilsroute toe aan de invloed van 
de scholastiek, die via de prediking in de geloofsbeleving is door-
gedrongen. Dat leidde tot ‘een theologisch objectiverende stilering 
van de piëtistische geloofsweg’, die in de narratieve gemeenschap 
verstandelijk werd toegeëigend en vervolgens beleefd diende te 
worden. De ‘bevindelijke scholastiek’ functioneerde als een nor-
matieve bekeringsweg: zo en niet anders werd een mens bekeerd. 
Het gevolg hiervan is, meent Graafland, dat bepaalde aspecten van 
dit grondpatroon als cliché in de spirituele autobiografieën zijn 
aan te treffen: die aspecten zijn opgeschreven omdat ze volgens de 
normatieve weg heilsnoodzakelijk waren, maar je kunt je afvragen 
of het subject ze werkelijk heeft beleefd. Hoewel Graafland aan-
geeft dat de praktijk ook weleens de ‘voorgeprogrammeerde beke-
ringsweg’ doorbrak, overweegt in zijn analyse het modelmatige en 
rechtlijnige. Zo werkt de narratieve gemeenschap echter niet. Al-
lereerst is die gemeenschap een communicatief kruispunt en geen 
eenrichtingsverkeer van de academie via de kansel naar de ziel. 
Vervolgens gaat een in de narratieve gemeenschap participerend 
subject in eigen beleving geen rechtlijnige weg. De lexicograaf van 
de twintigste-eeuwse Tale Kanaäns heeft dat kernachtig samenge-
vat:

Naar het oordeel van de piëtist kan er geen sprake zijn van een 
systematische weg der bekering o.a. omdat iedere ziel zijn ei-
gen, van anderen verschillende weg bewandelt. Aan Gods kant 
bestaat er een vaste orde, waaraan iedere ziel onderworpen is. 
Slechts tijdens momenten van hoge begenadiging mag een ziel 

22  C. Graafland, ‘De theologie van het conventikel’ in: Van Lieburg, De stille 
luyden, 33-65.
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iets van die orde aanschouwen. Voor het overige wordt de in-
druk gewekt dat hij een weg van concentrische cirkels gaat. Dit 
nu is de praktijk van het geestelijke leven.23

Openbaringen van de Geest wisselen zich af met momenten van 
geestelijke dorheid. In de ‘drie stukken’ (ellende, verlossing, dank-
baarheid) raakt de piëtist nooit uitgeleerd, hij moet dagelijks be-
keerd worden en voert tot zijn dood de strijd tegen de driehoofdi-
ge vijand (duivel, wereld, zondig zelf ). Daarom zeiden doorgeleide 
christenen tegen jongelingen in de genade en beginnelingen op de 
weg: welkom in de strijd!24 Die strijd is een indicatie van de echt-
heid van de bevindelijke bekering. Het is een ongunstig teken, zei 
dominee Elias Fransen (1827-1898), als de duivel zich stilhoudt. 
Gods volk is aan veel strijd en ongeloof onderworpen; als daar niet 
veel over geklaagd en gesproken wordt, is er sprake van geestelijke 
dorheid.25

Door ‘oefeningen’ (meditatieve momenten waarop de ziel van 
zichzelf ontledigd wordt en er plaats komt voor de werking van 
de Geest) wordt de piëtist verder geleid op de weg van het heil en 
ontvangt hij ‘nadere weldaden’. Maar pas achteraf, niet zelden als 
hij zijn verhaal aan anderen vertelt, bemerkt hij dat hij zo’n nadere 
weldaad heeft ontvangen. Omdat hij een weg van concentrische 
cirkels bewandelt, kan hij ook niets aanvangen met een verstande-
lijk toegeëigende ‘voorgeprogrammeerde bekeringsweg’.

h et v er h a a l va n joh a n n es h a rtog

De dynamiek van de piëtistische narratieve gemeenschap laat 
zich goed illustreren aan de hand van de casus Johannes Hartog 
(1840-1916) uit Spakenburg. Hartog leefde als een eerzaam burger. 
Hij was een ijverige visser, een trouwe echtgenoot en een goede kerk-
ganger. Hij sprak toen in zijn ‘waanwijsheid’ – zoals hij het na zijn 
bekering typeerde – over de dominee van Spakenburg ‘dat hij den 

23  C. van de Ketterij, De weg in woorden. Een systematische beschrijving van pië-
tistisch woordgebruik na 1900 (Assen 1972), 326.

24  Van de Ketterij, De weg in woorden, 291, 308-309, 312.
25  Elias Fransen, Enige brieven van een kruisgezant (Barneveld 1993), 73.
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raad Gods tot zondaren niet recht verkondigde’.26 Hartog wist beter 
hoe de heilsweg verliep, ook al was hij niet bekeerd. Met de opvolger 
van de desbetreffende predikant kon Hartog het beter vinden.

In 1866 brak echter een cholera-epidemie uit. Een existentiële 
doodsangst maakte zich van Hartog meester dat ook hij door de 
cholera getroffen was. Wekenlang lag de visser op bed in de veron-
derstelling dat de dood spoedig zijn intrede zou doen. Zijn ‘waan-
wijsheid’ was op slag verdwenen. De theorie gaf hem in de worste-
ling met God en met zichzelf geen enkel houvast:

Vroeger in mijn waanwijsheid durfde ik over de waarheid en 
over de bekeering te praten, maar ik wist er niets van. O, ik heb 
wel eens gezegd, wat ben ik toch blind en ongelukkig; ik wist 
nergens van, maar o, als Gods wet op het gemoed gebonden 
wordt in al haar eischen, dan vergaat het verstand van den ver-
standige en de wijsheid van den wijze wordt te niet gedaan, dan 
wordt een tijger in de zonde een lam.27

Hij leerde zichzelf als een zondaar kennen en meende dat er voor 
hem geen behoud meer mogelijk was. Hij vreesde voor de toorn 
van God. Ik had, schrijft hij, vaak genoeg gehoord en gelezen 
dat Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, 
‘maar nu zag ik mij tegen een Heilig en Rechtvaardig God, die den 
schuldige geenszins onschuldig houdt’.28 De dominee kwam op 
bezoek en vertelde Hartog dat er ook voor hem nog genade was. 
Het leek of de Spakenburgse visser deze woorden voor het eerst 
in zijn leven hoorde. Een belangrijk keerpunt vond plaats tijdens 
een preek, toen hem het geloof in Gods beloften werd geschonken. 
Hartog meende nu bekeerd te zijn en vertelde dat ook op enkele 
conventikels in Spakenburg.

Nadat Hartog ergens zijn verhaal had verteld, begon zijn tante 
Hendrikje Poort te vertellen ‘hoe zij haar zelve had verloren en 
leeren verliezen, maar hoe zij toen den Heere Jezus had gevonden 
als haar algenoegzame en bereidwillige Zaligmaker’. Toen Hartog 

26  Johannes Hartog, Voor den grootste der zondaren. Schets van de bekeeringsge-
schiedenis van Johannes Hartog te Spakenburg, die de Heere met hem gehouden heeft in de 
jaren 1866 en 1867, door hem zelven in 1877 beschreven (Ouddorp [ca. 1931]), 3.

27  Hartog, Voor den grootste der zondaren, 11.
28  Hartog, Voor den grootste der zondaren, 13.
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dat hoorde, berouwde het hem dat hij zijn ‘bekering’ had verteld, 
want hij had wel de waarheid lief, maar hij kende niet de liefde 
tot Jezus. De volgende ochtend spoedde hij zich naar de dominee 
en vertelde hem dat hij de mensen bedrogen had. ‘Toen stond de 
Dominé op en gaf mij de hand en zeide tegen mij: welkom in den 
strijd, gij hebt daarvoor den Heere te danken, dat Hij u dat heeft 
geopenbaard. Gij hadt jaren kunnen leven zonder daar uw gemis 
van te weten.’ 29 Enkele maanden later ontving Hartog, wederom 
tijdens een preek, het geloof in Jezus als zijn persoonlijke Zalig-
maker. Ook dat zal Hartog wel op de frequent door hem bezochte 
conventikels verteld hebben.

Johannes Hartog participeerde na zijn bekering in een narratie-
ve gemeenschap: hij bezocht conventikels, vertelde zijn verhaal en 
luisterde naar de verhalen van anderen. De verhalen in deze nar-
ratieve gemeenschap gingen over de werking van God in de ziel. 
Het verhaal van tante Hendrikje was anders dan dat van Hartog: 
zij kon meer vertellen. Hartog voelde zich daardoor gecorrigeerd, 
want hij had niet beleefd wat zij vertelde. De corrigerende werking 
van tantes verhaal wijst erop dat in de Spakenburgse narratieve ge-
meenschap een verhaal aan bepaalde criteria moest voldoen, wilde 
het geaccepteerd worden. De dominee was op de bewuste avond 
niet aanwezig, maar participeerde wel in de narratieve gemeen-
schap. Hij wees Hartogs verhaal niet af. Door de corrigerende wer-
king van tantes verhaal kwam Hartog tot de ontdekking dat hij iets 
miste. Hij was volgens de dominee wel een volwaardig participant 
in de narratieve gemeenschap, maar de pastor schaarde hem onder 
de beginnelingen, onder degenen die nog niet zover geleid zijn als 
anderen. Naast corrigerend effect heeft de narratieve gemeenschap 
dus ook bemoedigende en opbouwende werking: Hartog bevond 
zich volgens de dominee wel op de weg van het heil, maar hij had 
pas enkele schreden op dat pad gezet.

De term ‘welkom in de strijd’ geeft de dynamiek van de piëtis-
tische narratieve gemeenschap treffend weer. Die term maakt dui-
delijk dat de bevindelijke bekering geen statisch model is maar een 
weg met hoogten en dieptes. Die strijd wordt wel vergeleken met 
de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Luisteren we naar een 
preek van dominee Lamain:

29  Hartog, Voor den grootste der zondaren, 17-18.
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U zou denken: toen dat volk uit Egypte geleid is, nu rennen ze zo 
naar het beloofde land. Nu zijn ze uit Egypte, nu zijn ze bekeerd 
en nu zijn de moeilijkheden weg. Maar toen ze uit Egypte uit-
geleid zijn, toen zijn de moeilijkheden pas begonnen. Daarom 
zeiden die ouden, als een mens eens door mocht breken en dus 
vrijmoedigheid kreeg om bij dat volk te komen, dat ze eens wat 
konden vertellen, dan zeiden die ouden: welkom in de strijd. En 
dan dachten zij dat ze er al door waren. Dan dachten ze: nu ben 
ik bekeerd. Ja, och ja mensen, ze zijn bekeerd geworden door 
God om ónbekeerd te worden. Dat is Gods weg met zijn volk.30

De modelmatigheid die Graafland in de negentiende-eeuwse spi-
rituele autobiografieën getraceerd heeft, hangt ten dele samen met 
zijn bronnenkeuze. Dat zijn immers vrijwel allemaal ‘afgeronde’ 
verhalen, waarin de kernmomenten van de piëtistische heilsweg 
doorlopen zijn. De autobiografieën vormen de gefossiliseerde 
neerslag van het orale verkeer. In preken en brieven komt de dyna-
miek van de narratieve gemeenschap vaak sterker tot uitdrukking, 
en dat zal vooral voor de gesprekken op de conventikels gegolden 
hebben.31 Beginnelingen spreken op conventikels over hun erva-
ringen en ontvangen van gevestigden leiding. Zij weten evenmin 
als Hartog zelf de weg.

de desi n t egr at i e va n de pi ët ist isch e na r r at i ev e 
gem eensch a p

‘Niemand meet zijn wegje af bij het mijne,’ schreef de bevinde-
lijke landarbeider Johannes van Vuuren (1856-1932) in 1924, want 
‘zooveel waarachtige bekeeringen, zooveel verschillende toelei-
dingen’.32 Hij was zich er kennelijk van bewust dat zijn verhaal als 
model voor anderen kon gaan functioneren en dat was niet zijn be-
doeling. Toch waren er vele piëtisten die hun weg afmaten aan het 
gesproken of geschreven verhaal van de gevestigden – ‘mimetic 

30  W.C. Lamain, Pleisterplaatsen i (Barneveld 2001), 71.
31  Vgl. hierover ook Exalto, Wandelende bijbels.
32  Johannes van Vuuren, Laatste woord van een vader aan zijn kinderen. Levens-

geschiedenis van Johannes van Vuuren, geboren te Haaften en overleden te Utrecht op 19 
mei 1932 in den ouderdom van 75 jaren (Gorinchem 1976), 57.
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conversion’ dus. Er bestond immers, zoals Graafland constateerde, 
een normatieve bekeringsweg. Beter gezegd: er bestonden ver-
schillende bekeringsmorfologieën. In de narratieve gemeenschap 
functioneerden zij op onderscheiden wijze. De op Comrie geënte 
visie was pastoraal en opbouwend: levendgemaakte zielen werden 
naar Christus verwezen. In de op Van der Groe geënte visie stond 
de ‘afsnijding’ centraal: alle voorafgaande ervaringen waren niet 
overbodig maar ongenoegzaam ter zaligheid. Deze visie was ook 
primair pastoraal, maar minder opbouwend omdat de norm hoog 
lag.33

Wie de piëtistische bekeringsweg met de diverse stadia en 
kruispunten in de context van de narratieve gemeenschap situ-
eert, komt tot een andere beoordeling dan Graafland. Volgens 
het model van Greeley zijn de stadia de symbolen van de nar-
ratieve gemeenschap waardoor het subject zijn ervaringen kan 
formuleren conform het grote, normatieve verhaal van de nar-
ratieve gemeenschap. Deze symbolen verschaffen het subject een 
narratieve identiteit en helpen hem zijn plaats te bepalen op de 
bekeringsweg. Zo kan hij verder geleid worden op de weg van 
het heil, want de symbolen maken communicatie met gelijkge-
zinden mogelijk. In de piëtistische narratieve gemeenschap zijn 
er altijd beginnelingen en gevestigden. De gevestigden toetsen 
en corrigeren het verhaal van de beginnelingen. Dit is de laatste 
fase in Greeley’s model: de gemeenschappelijke rituelen. Dit ri-
tueel vindt op twee momenten plaats: tijdens de kerkdienst als 
de predikant de heilsweg ontvouwt waaraan het subject zich kan 
spiegelen (waarover in pastorale nazorg verder gesproken kan 
worden) en tijdens het conventikel als de participanten het di-
recte gesprek aangaan.

De normatieve bekeringsweg werd in de prediking en op het 
conventikel echter zelden volledig geëxpliciteerd. Die weg is na-
melijk geen rationeel construct, maar een belevingscategorie, die 
zich in de praktijk van het leven openbaart. Het bereiken van een 
nieuw kruispunt is allerminst vanzelfsprekend omdat het de Hei-
lige Geest vrijstaat deze al of niet te schenken. Het passeren van een 
nieuw kruispunt is een godsgeschenk. De  bekeringsmorfologie 

33  Vgl. John Exalto en Fred van Lieburg (red.), Neerlands laatste ziener. Leven, 
werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784) (Rotterdam 2007).
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functioneert dan ook niet als dwingend model, maar als exempel 
van Gods weg met zijn volk. Er zijn immers vele toeleidingen: de 
een beleeft lang en diep zijn zondaar zijn, de ander is in de bevin-
ding spoedig met Christus verenigd, een derde maakt de vierschaar 
nooit mee. Fundamenteel in de narratieve gemeenschap is de volg-
ordelijkheid van de inleving van het zondaar zijn en de ervaring 
van genade, waarvan trap en mate ondergeschikt zijn; dit conform 
de bevindelijk-chronologische interpretatie van de drieslag van de 
Heidelbergse Catechismus (ellende, verlossing, dankbaarheid).34

Bepaalde conventikels werden bevolkt door strenge ‘keurmees-
ters’ voor wie (een variant van) de piëtistische bekeringsweg als 
dwingend systeem functioneerde. Piëtistische predikanten hebben 
zich regelmatig in negatieve zin over een dergelijke ‘systeembeke-
ring’ en over zulke keurmeesters uitgelaten. Een ‘modelbekering’ 
doet onrecht aan de werking van de Geest, aldus dominee F. Mal-
lan (1923), een belangrijk gezagsdrager binnen de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland:

Volgens een bepaald schema moet dan de weldaad van de recht-
vaardigmaking worden doorleefd. En wat met dat schema niet 
overeenkomt, kan geen goedkeuring wegdragen. Dat heeft niet 
alleen veel twist en verdeeldheid in Gods kerk teweeggebracht, 
maar ook vele zielen jarenlang in duisternis en verwarring doen 
verkeren. Echter is het te vrezen van degenen die altijd naar een 
bepaalde maatstaf te werk gaan, dat zij zelf niets weten van het 
eenvoudige van het werk Gods.35

Volgens Gijsbertus van Reenen (1864-1935), predikant van de Ge-
reformeerde Gemeenten, waren de conventikels van zijn tijd vaak 
een wedstrijd in het vertellen van de mooiste bekeringsgeschiede-
nis, terwijl het een wedstrijd in ootmoed diende te zijn. En als er 
mensen waren die niet zo ‘mooi’ konden vertellen hoe ze bekeerd 
waren, werden ze door de keurmeesters afgewezen. ‘O, die keur-

34  Vgl. W. Verboom, Een oude drieslag als theologisch paradigma in de twintigste 
eeuw (Leiden 2002).

35  Geciteerd door K. van der Zwaag, Afwachten of verwachten? De toe-eigening 
des heils in historisch en theologisch perspectief (Heerenveen 2003), 821.
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meesters doen zoveel kwaad, en gaan zelf zo in het donker.’36 Het 
bevragen van iemands geestelijke staat achtte Egbert van Meer 
(1891-1954), hervormd predikant te Utrecht, een goede zaak. Die 
beproeving mocht echter niet eindeloos worden voortgezet en in 
een pijnbank ontaarden. Van Meer kende kennelijk kritische erva-
ringsdeskundigen, want hij schreef dat er keurmeesters waren die 
altijd maar weer met een bedenkelijk gezicht aan beginnelingen 
vroegen: ‘Beeldt gij u maar niet in, dat de Heere naar u omzag? 
Hebt gij wel kennis aan dit en hebt gij dat wel doorgemaakt?’ Zijn 
oordeel over zulke keurmeesters was uitgesproken negatief: zij 
bekleden zichzelf met geestelijk gezag en stellen zich aan als pro-
feten van de Allerhoogste, maar in werkelijkheid zijn het onbarm-
hartige handlangers van de satan die het beginnende werk van de 
Geest vertrappen.37

‘Ik ontmoet er die het altijd over hun bijzondere rechtvaardig-
making hebben en over hun ervaring en nooit over Jezus’, ver-
zuchtte dominee Van Reenen. De onderscheiden stadia van het ge-
loof waren voor hem ook normatief, maar functioneerden vooral 
als een pastorale prikkel om beginnelingen tot Jezus te leiden.38 
Mallan, Van Meer en Van Reenen konden zich grotendeels in de 
visie van Comrie vinden. Degenen die zich op Van der Groe’s visie 
beriepen oordeelden vaak negatiever over alle aan de rechtvaar-
diging voorafgaande ervaringen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
Johannes Hermanus Koster (1881-1949), hervormd predikant te 
Montfoort. In zijn gemeente ontmoette hij veel mensen die sterk 
met deze voorafgaande ervaringen bezig waren zonder door te 
breken tot de rechtvaardiging. Koster kon zich daar niet mee ver-
enigen. Hij vond dat iemand die zich op zulke ervaringen beriep, 
nog niet aan zichzelf gestorven was. Het sterven aan het eigen ik 
opdat Christus gestalte in de ziel kan krijgen was voor hem het 
fundamentele beginpunt van het geloof. Dat stervensproces dien-
de volgens hem het hele leven in beslag te nemen. Voorafgaande 
ervaringen schreef hij niet weg, maar waren onvoldoende. Vele 
zielen zitten daardoor verstrikt in ‘wat zogenaamd gekend moet 

36  Geciteerd door Van der Zwaag, Afwachten of verwachten, 620.
37  H. Hille, Een parel in de kroon van de levensvorst. Uit het leven en werk van ds. 

E. van Meer (Houten 2001), 116-117, 123-124.
38  Vgl. Van der Zwaag, Afwachten of verwachten, 618-621.
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worden’. Mensen die dat niet goed kunnen vertellen worden door 
de keurmeesters afgewezen. Koster had grote achting voor de pu-
riteinse schrijvers Thomas Hooker (1586-1647) en Thomas Shepard 
(1605-1649), maar zelf had hij de door hen beschreven zaken die 
een wedergeboren ziel beleeft volgens een geheel andere volgorde 
leren kennen.39

Koster was het dus niet geheel eens met de aanhangers van de 
op Comrie geënte visie, een visie die in zijn ogen de niet-verzeker-
de zielen te veel in hun toestand liet berusten. In zijn formulerin-
gen is echter wel een zekere overeenkomst met die visie: Koster 
zegt namelijk dat wie met Christus verenigd is, het wezen der zaak 
ontvangen heeft, maar zich dat nog niet bewust is. Het bewust-
zijn wordt door opeenvolgende ‘weldaden’ van de Heilige Geest 
geschonken. Het ‘ingewikkelde’ geloof wordt ‘uitgewikkeld’. Zo 
groeit het kleingeloof tot bevestigd geloof, en dat gebeurt altijd 
in een weg van sterven aan het eigen ik.40 Piëtistische predikanten 
waarschuwden dus tegen het misbruik van de bekeringsweg als 
een geestelijke dressuur. Die predikanten vroegen zich af wat der-
gelijke keurmeesters zelf van de bekering kenden. Bevinding laat 
zich moeilijk in een straf model onderbrengen; er zijn vele wegen 
die tot zekerheid leiden. Dat maakt ook de dynamiek van de nar-
ratieve gemeenschap van het gereformeerde piëtisme uit.

Dominee A. Moerkerken (1947), leidsman van de Gereformeerde 
Gemeenten, heeft in 1979 een theologische verantwoording gepu-
bliceerd van de stadia van het geestelijke leven.41 Hiermee plaatst 
hij zich in een oude puriteins-piëtistische traditie. In vergelijking 
met voorgaande generaties predikanten is er echter wel sprake 
van een tendens tot uniformering van de bevinding. Niet elke do-
minee heeft hem dat in dank afgenomen. Mallan bijvoorbeeld is 
een overtuigd voorstander van de stadia, maar vindt Moerkerkens 
visie te ‘gestaltelijk’, er wordt te veel waarde toegekend aan de 
ervaringen voorafgaande aan de rechtvaardiging, waardoor het 
risico aanwezig is dat de zekerheid niet meer als eis gesteld wordt 

39  P. Mourits en H. Natzijl, Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Levensschets en 
brieven van ds. J. H. Koster (1881-1949) (Houten 2006), 100, 124, 185.

40  Mourits en Natzijl, Deze ellendige riep, 128-131.
41  A. Moerkerken, Genadeleven en genadeverbond (Oosterend 1979), herdrukt 

als Bethel en Pniël. Standen in het genadeleven (Houten 1997) en Genadeleven en gena-
deverbond (Houten 2004).
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en dat een ziel met de ‘levendmaking’ tevreden is.42 In diezelfde 
publicatie nam Moerkerken een verdediging van eerder door de 
Gereformeerde Gemeenten aanvaarde ‘leeruitspraken’ op waar-
mee hij de eigen identiteit van zijn kerkverband wilde beklemto-
nen. De historici Jan Zwemer en Ton van der Schans zien dit als 
een uiting van ‘dogmatisering’.43 Hoewel die tendens aanwezig is, 
dient bedacht te worden dat wat Moerkerken formuleerde geheel 
conform de traditie van de Gereformeerde Gemeenten is.

Veelzeggend is evenwel de uniformeringstendens juist in 
1979. De stroom spirituele autobiografieën is aan het begin van de 
twintigste eeuw opgedroogd.44 Dat wijst op een geleidelijke ver-
mindering van de piëtistische narratieve identiteit. Juist sinds de 
verzuiling wordt er veel geklaagd over weinig ‘doorbrekend werk’ 
van de Geest. De reformatorische verzuiling die in de jaren twin-
tig op gang kwam en zich in de jaren zeventig in versneld tempo 
voortzette, markeert een belangrijke verandering in de narratieve 
gemeenschap. De verzuiling was een reactie op de seculariserende 
werking van het moderniseringsproces. Deze overlevingsstrategie 
is tegelijk een product van dat moderniseringsproces. De zuil is een 
wereldlijke constructie die zich volgens de socioloog Wim H. Dek-
ker tussen God en de ziel heeft gedrongen. De zuil leidt tot institu-
tionalisering van de groepscultuur. Er worden gedragscodes ont-
wikkeld die het leven uniformeren en een roldefiniërend karakter 
dragen. De groepsidentiteit gaat op deze wijze de geloofsidentiteit 
overheersen. De gedragscodes zijn niet nieuw, maar werken door 
hun vastlegging en herhaling uniformering in de hand en krijgen 
een steeds algemener en formeler karakter. Wanneer iemand zich 
conformeert aan zijn roldefinitie, verdwijnt de noodzaak van ge-
loofsverantwoording. Je kunt dus volgens de gedragscode een pië-
tist zijn zonder innerlijke doorleving.45

42  Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de 
Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen 1992), 109.

43  Zwemer, In conflict met de cultuur; A.A. van der Schans, ‘Een merkwaar-
dige paradox? Maatschappelijke samenwerking en kerkelijke verdeeldheid bij 
bevindelijk gereformeerden’ in: A. van de Beek e.a., Het brood dat wij breken. Om 
de eenheid van een verdeelde kerk (Zoetermeer 1996), 111-133.

44  Vgl. F.A. van Lieburg, ‘Bevindelijke bekering: recente geschiedenissen’ 
in: H.C. Stoffels (red.), Bevindelijk gereformeerden (Amsterdam 1993), 61-78.

45  Wim H. Dekker, ‘Verzuiling als veruitwendiging van de godsdienst’, 
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De verzuilingsdynamiek heeft geleid tot een desintegratie van 
de narratieve gemeenschap omdat roldefinities de noodzaak van 
bevinding zijn gaan overheersen. Op de klacht dat er weinig door-
brekend werk te vinden is, zijn in de tweede helft van de twintigste 
eeuw twee reacties gekomen. De eerste reactie is die van evangeli-
calisering, dat wil zeggen een wending tot de Engelstalige evan-
gelicale traditie. De tweede reactie is die van musealisering. Veel 
participanten belijden zelf geen deel te hebben aan de waarheid 
en worden daarin gevoed door een door reformatorische uitgevers 
geïnitieerde commercialisering van het piëtistische erfgoed: oude 
bekeringsgeschiedenissen worden op grote schaal in fraaie banden 
heruitgegeven, het tijdschrift Oude Paden zingt de lofzang op ‘het 
oude volk’ en kinderboeken beschrijven in geromantiseerde vorm 
het leven van de oudvaders. Hier heeft de verzuiling in de woorden 
van Dekker tot veruitwendiging van de godsdienst geleid.

Een groepscultuur die haar identiteit wil vasthouden, heeft 
volgens Richard Kearney een kern van herinneringen nodig die 
haar aan haar oorsprong herinneren. Deze herinneringen vinden 
hun neerslag in narratieve vorm. Dit is echter onvoldoende om 
de narratieve gemeenschap in stand te houden: elke participant 
dient een eigen narratieve identiteit te construeren, want zonder 
mimesis heeft het leven zin noch samenhang. Voor continuering 
van een narratieve gemeenschap zijn dus nieuwe verhalen nodig.46 
Aan zulke verhalen ontbreekt het de bevindelijk gereformeerden. 
Volgens Andrew Greeley dient er in een ‘story-telling community’ 
altijd een lage en een hoge traditie te zijn, een volkse onderbouw 
en een theologische bovenbouw. Als een van beide ontbreekt, des-
integreert de narratieve gemeenschap. De bovenbouw toetst de 
verhalen van de onderbouw en stelt vast of deze conform de tra-
ditie zijn. De onderbouw voedt de bovenbouw en corrigeert zijn 
rationele inslag. Zonder bovenbouw heeft de narratieve gemeen-
schap geen identiteit en structuur, zonder onderbouw heeft zij 
geen voedingsbodem.47 De evangelicalisering betwist de boven-
bouw haar gezag, de musealisering ontneemt de onderbouw haar 
zeggingskracht.

Wapenveld 46 (1996), 99-106.
46  Kearney, On Stories, 80-81.
47  Greeley, Religion as Poetry, 42, 49.
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Op dit punt staat, als ik het goed zie, momenteel de bevinde-
lijk gereformeerde narratieve gemeenschap. Natuurlijk zijn er nog 
talloze piëtisten die de mimesis op de klassieke wijze weten vorm 
te geven en voor wie bevinding geen groepscode maar een bele-
vingscategorie is.48 Zij schragen echter slechts een deel van en niet 
de gehele narratieve gemeenschap. Bovendien wordt hun positie 
door andere leden van de bevindelijk-gereformeerde groepscul-
tuur betwist.

conclusi e

In de loop van de zeventiende eeuw kreeg de West-Europese sa-
menleving een steeds duidelijker burgerlijk-christelijk karakter. 
In reactie op dit proces ontwikkelden puriteinse en piëtistische 
leiders een bekeringsmorfologie, aan de hand waarvan christenen 
de kwaliteit van hun bekering konden afmeten. De morfologie 
werd in het Nederlandse piëtisme overgenomen en onderging in 
de negentiende en twintigste eeuw verschillende uitbreidingen. 
Evenmin als in het vroegmoderne puritanisme was er altijd sprake 
van een vastliggende normatieve heilsroute. Dit varieerde per tijd, 
plaats en persoon.

De subjectief toegeëigende bekeringsmorfologie vormde het 
centrale thema van de piëtistische narratieve gemeenschap. Deze 
narratieve gemeenschap is vanuit etnologisch perspectief tot hal-
verwege de twintigste eeuw – voor zover de bronnen ons daarover 
inlichten – een geloofwaardige en goed functionerende groeps-
cultuur geweest. Zij voldoet aan de door Kearney en Greeley ge-
schetste mechanismen van narrativiteit. De piëtistische groeps-
cultuur was een ‘verbeelde gemeenschap’ die geconstrueerd werd 
op het moment dat er verhalen over de leidingen van God met de 
zielen van de participanten verteld werden. De verhalen vervulden 
een dubbele mimetische functie. In de eerste plaats is het verhaal 
zélf mimesis, aangezien innerlijke ervaringen in talige symbolen 
vervat werden. In de tweede plaats leidden de verhalen van de 

48  Vgl. Nicolette Hijweege, Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een 
psychologische studie (Kampen 2004). Hijweege plaatst haar bevindingen onvol-
doende in een historisch ontwikkelingsproces, waardoor een relatief statisch 
beeld van de bevindelijke bekering ontstaat.
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 gevestigden tot mimesis door de beginnelingen; zij namen die ver-
halen over en adapteerden ze aan hun eigen leven. Daarmee ver-
schaften de participanten hun leven binnen de piëtistische groeps-
cultuur zin en samenhang.

Het circulaire vijfstappenplan van Greeley is tamelijk exact op 
de piëtistische narratieve gemeenschap toepasbaar. Participanten 
codeerden hun ervaring in de symbolen van de narratieve gemeen-
schap, de standen, stadia of kenmerken. Zij deelden deze ervarin-
gen middels de symbolen met hun groepsgenoten en droegen op 
die wijze bij aan de gemeenschappelijke rituelen van de vertelge-
meenschap. Ook het circulaire karakter van de narratieve gemeen-
schap is van toepassing op het piëtisme.

Op enkele punten verdienen de modellen van Kearney en 
 Greeley aanvulling. Beide modellen gaan uit van een goed func-
tionerende narratieve gemeenschap, zonder veel aandacht te schen-
ken aan desintegrerende factoren. Ook lijken zij ervan uit te gaan 
dat er één type verhaal wordt verteld. In de piëtistische narratieve 
gemeenschap worden echter verschillende verhalen verteld: er 
zijn verhalen met meer of minder kruispunten (zie Hartog en zijn 
tante), verhalen waarin verschillende waarde wordt toegekend aan 
kruispunten voorafgaande aan de rechtvaardiging (het op Comrie 
of Van der Groe geënte vertoog) en individuele, niet-canonieke ver-
halen die door de narratieve gemeenschap zijn afgewezen. Deze 
gelaagdheid van verhalen verdient nader onderzoek.

Speciale aandacht verdient de rol van de geestelijke keurmees-
ter. In het licht van Greeley’s model lijkt hij tot de theologische 
bovenbouw gerekend te moeten worden, aangezien hij verhalen 
toetst en eventueel corrigeert. Met evenveel recht kan hij echter tot 
de volkse onderbouw gerekend worden, aangezien hij zelf ook ver-
halenverteller kan zijn. Zijn verhaal als gevestigde autoriteit kan 
op zijn beurt de theologische bovenbouw corrigeren. Het creatieve 
proces tussen bovenbouw en onderbouw laat zich goed typeren 
aan de hand van het communicatieve kruispunt dat zo kenmer-
kend is voor de piëtistische narratieve gemeenschap. Want vanuit 
etnologisch perspectief is deze narratieve gemeenschap niet het 
resultaat van eenrichtingsverkeer van de academie via de preek-
stoel naar de ziel. Het is een communicatief kruispunt tussen the-
ologie, prediking en ervaring. De academie en preekstoel dan wel 
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de religieuze leiders of de keurmeesters vormen de theologische 
bovenbouw die de vertelde verhalen toetst op hun validiteit voor 
de groepscultuur, terwijl de volkse onderbouw deze bovenbouw 
met haar verhalen voedt.

Op twee niveaus zijn er problemen in het functioneren van de 
narratieve gemeenschap ontstaan, die tot haar desintegratie heb-
ben geleid. Ten eerste zijn dat de keurmeesters die de volkse onder-
bouw een al te stringent keurslijf oplegden. Over deze keurmees-
ters werd vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw geklaagd, 
hoewel de klachten er voordien ook geweest kunnen zijn. Door 
hun geestelijke dressuur zijn vele piëtisten verstrikt geraakt in 
‘wat zogenaamd gekend moet worden’. Het risico daarvan kan ge-
weest zijn dat mensen vertelden wat zij niet werkelijk beleefd had-
den. Wanneer dit zich lange tijd continueert, verliest de narratieve 
gemeenschap haar vitaliteit. Ten tweede heeft de verzuilingsdyna-
miek de narratieve dynamiek geminimaliseerd. Groepsidentitei-
ten hebben geloofsidentiteiten overbodig gemaakt. Juist in deze 
fase van de ontwikkeling zijn de stadia opnieuw geformuleerd, 
maar blijken zij onvoldoende voedingsbodem te hebben in de to-
tale volkse onderbouw. Bovenbouw en onderbouw interfereren 
onvoldoende.

Tegen deze achtergrond bezien is de reformatorische verzui-
ling geen culminatie van een historisch proces, maar een breuk 
met het verleden, juist door de gevolgen die zij voor de narratieve 
gemeenschap heeft gehad. De bevindelijk gereformeerde narra-
tieve gemeenschap verdient op lokaal en regionaal niveau diep-
gaander bestudering teneinde de hier gepresenteerde bevindin-
gen nauwgezetter en grondiger te kunnen onderbouwen dan wel 
te nuanceren of te corrigeren. Bovendien vormt de ‘refozuil’ zelf 
ook een narratieve gemeenschap met een eigen dynamiek en eigen 
verhalen.
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5  Geestelijke keurmeesterij en  
 Tale Kanaäns

 De marginalisering van bevindelijke toetsingspraktijken

 Jan Zwemer

toetsi ng va n a n der m a ns gel oof

Na de roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink uit 2005 en 
de verfilming ervan, zal ‘geestelijke keurmeesterij’ wellicht een be-
langrijke plaats innemen in het beeld dat de gemiddelde Neder-
lander heeft van de bevindelijk gereformeerden. In boek en film 
komt een fragment voor waarin de voorganger voor het front van 
de groep toehoorders de hoofdfiguur scherp ondervraagt: ‘Hebt gij 
werkelijk de Christus gezien?’ Hoewel Siebelink als historische 
bron volstrekt onbetrouwbaar is1 en hij in elk geval een extreme 
(rand)groep in bevindelijk-gereformeerd Nederland beschrijft, 
komt het toetsen van andermans geloofsondervinding inderdaad 
voor in bevindelijk-gereformeerde kring.

Er bestaan vele tientallen beschrijvingen van deze toetsing en 
die maken duidelijk dat zij, anders dan in de roman, niet altijd 
vrijwillig plaatsvindt.2 Evenmin heeft zij altijd het idealiter ge-

1  Zie o.a. J.P. Zwemer, ‘Knielen op een bed violen en het bevindelijke “erf-
goed”’, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 17 (2006), 
21-23; W.B. Kranendonk, ‘Siebelink draagt bij aan karikatuur van calvinisten’, 
Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2005. Binnenkort verschijnt: Fred van Lie-
burg, Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen (Amsterdam 
2008).

2  ‘Veel mensen… zeggen: Ga eerst maar eens vertellen hoe het is begonnen,’ 
aldus een anonieme vrouw die deze vraagstelling afwijst, in Gertjan van Dijk, 
Het geloof der vaderen. De denkwereld van de bevindelijk gereformeerden (Nijmegen 
1996), 43. Vgl. Willem Aantjes in Reformatorisch Dagblad, 12 december 1997. In 
Van Dijk, Het geloof der vaderen, 62, stelt H. Florijn: ‘Je zou zelfs kunnen spreken 
van de terreur van de geestelijke mens’, waarna Van Dijk schrijft: ‘Eén verkeerd 
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wenste effect: het verder brengen van de ander op de weg van het 
geloof en/of in de richting van geloofszekerheid. Een constante in 
de beschrijvingen is dat degene die toetst, beschikt over een gees-
telijk gezag dat door anderen erkend wordt – hoewel niet iedereen 
van wie hij of zij de geloofsondervinding toetst, ook daadwerkelijk 
dat gezag erkent. De benaming ‘geestelijke keurmeesterij’ wordt 
wel gebruikt door critici van de bevindelijk-gereformeerde vorm 

woord, één verkeerde handeling kan al leiden tot twijfel aan de “echtheid” van 
de religieuze ervaringen.’ Een vrijwillige toetsing wordt o.a. beschreven in J. 
van Dam, Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk. Deel II (Sint-Philipsland 
1983), 64, 65.

5  Geestelijke keurmeesterij en  
 Tale Kanaäns

 De marginalisering van bevindelijke toetsingspraktijken

 Jan Zwemer

toetsi ng va n a n der m a ns gel oof

Na de roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink uit 2005 en 
de verfilming ervan, zal ‘geestelijke keurmeesterij’ wellicht een be-
langrijke plaats innemen in het beeld dat de gemiddelde Neder-
lander heeft van de bevindelijk gereformeerden. In boek en film 
komt een fragment voor waarin de voorganger voor het front van 
de groep toehoorders de hoofdfiguur scherp ondervraagt: ‘Hebt gij 
werkelijk de Christus gezien?’ Hoewel Siebelink als historische 
bron volstrekt onbetrouwbaar is1 en hij in elk geval een extreme 
(rand)groep in bevindelijk-gereformeerd Nederland beschrijft, 
komt het toetsen van andermans geloofsondervinding inderdaad 
voor in bevindelijk-gereformeerde kring.

Er bestaan vele tientallen beschrijvingen van deze toetsing en 
die maken duidelijk dat zij, anders dan in de roman, niet altijd 
vrijwillig plaatsvindt.2 Evenmin heeft zij altijd het idealiter ge-

1  Zie o.a. J.P. Zwemer, ‘Knielen op een bed violen en het bevindelijke “erf-
goed”’, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 17 (2006), 
21-23; W.B. Kranendonk, ‘Siebelink draagt bij aan karikatuur van calvinisten’, 
Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2005. Binnenkort verschijnt: Fred van Lie-
burg, Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen (Amsterdam 
2008).

2  ‘Veel mensen… zeggen: Ga eerst maar eens vertellen hoe het is begonnen,’ 
aldus een anonieme vrouw die deze vraagstelling afwijst, in Gertjan van Dijk, 
Het geloof der vaderen. De denkwereld van de bevindelijk gereformeerden (Nijmegen 
1996), 43. Vgl. Willem Aantjes in Reformatorisch Dagblad, 12 december 1997. In 
Van Dijk, Het geloof der vaderen, 62, stelt H. Florijn: ‘Je zou zelfs kunnen spreken 
van de terreur van de geestelijke mens’, waarna Van Dijk schrijft: ‘Eén verkeerd 

Jan Siebelink (1906-1971), bloemenkweker in Velp, vader van schrijver Jan 
Siebelink wiens autobiografisch geïnspireerde roman  uit 2005 een onge-
kend verkoopsucces werd. Hierin wordt beschreven hoe de hoofdpersoon 
Hans Sievez (tot op zekere hoogte te identificeren met de genoemde bloe-
mist) onder invloed kwam van volgelingen van ‘dominee Poort’ (Jan Pie-
ter Paauwe (1872-1956), gewezen predikant van de hervormde gemeente 
te Bennekom). Deze broeders kwamen regelmatig op de kwekerij om met 
hem te spreken in de Tale Kanaäns en om ‘oude schrijvers’ aan hem te 
slijten. Onder een appelboom beleefde Hans Sievez een hemels visioen. 
Kort daarna werd hij op een Veluwse boerendeel door een ‘vierschaar’ van 
geestelijke keurmeesters ondervraagd over zijn bekering. Foto Boekhan-
del Jansen & de Feijter te Velp.
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van toetsing – overigens komt het toetsen van andermans geloofs-
ondervinding ook voor bij andere christelijke stromingen. Hoewel 
‘geestelijke keurmeesterij’ nogal afkeurend klinkt, wordt de term 
hier vooral gebruikt vanwege de duidelijkheid ervan en omdat hij 
aandacht vraagt voor het geestelijke gezag van degene die toetst – 
die gezagspositie is mijns inziens een centraal gegeven.

De meeste beschrijvingen van het verschijnsel in bevindelijk ge-
reformeerde kring vinden we in autobiografische lectuur: het zijn 
vaak korte fragmenten en ze hebben meestal een sterk subjectief 
karakter. Systematisch onderzoek ernaar is op die basis nooit ge-
daan en zulk onderzoek zou ook allerlei moeilijkheden met zich 
meebrengen op het gebied van perspectief, vertekening, uiteen-
lopende vertelkaders enzovoort. De ideeën van wat de juiste ge-
loofsondervinding hoort te zijn, kunnen bijvoorbeeld uiteenlopen 
bij degene die toetst en degene die getoetst wordt. Wat de laatste 
als een negatieve benadering ervaart, kan door de eerste dan ook 
positief bedoeld zijn: namelijk om de ander van een ongewenste 
ondervindingsvariant áf te brengen teneinde plaats te maken voor 
een geloofsondervinding die wél juist geacht wordt.

In dit artikel vraag ik me af of de geestelijke keurmeesterij tijdens 
de twintigste eeuw misschien anders is gaan functioneren. Aan 
het eind van die eeuw lijkt ze een kleinere rol te spelen in de be-
vindelijk gereformeerde cultuur dan voorheen en dat geldt in nog 
sterkere mate voor het piëtistisch idioom, de Tale Kanaäns. Die 
ontwikkeling moet te maken hebben met de centralisatie in kerk-
genootschappen en de ontwikkeling van denominatiegebonden 
leerstukken in de loop van de eeuw. Ik probeer wat grote lijnen te 
schetsen, gebruik een ander type bronnen dan de fragmentarische 
autobiografische gegevens en hoop zo een kader aan te geven voor 
eventueel nader onderzoek.

oor sprong en r el at i e m et de ta le k a na ä ns

De onderlinge toetsing van het geloofsleven bij de twintigste-eeuw-
se bevindelijk gereformeerden is historisch bepaald. In deze kring 
is er in de eerste plaats een sterke waardering voor de ‘separerende’ 
prediking in de gereformeerde volkskerk van de zeventiende en 
achttiende eeuw, een kerk met zowel gelovigen als onverschilligen 
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onder de toehoorders.3 Een effect van dit type prediking was dat 
de kerkbezoekers aangezet werden tot een zoektocht naar geloofs-
zekerheid, die nog gestimuleerd werd door de loskoppeling van de 
habitus (hebbelijkheid) en actus (dadelijkheid) van het geloof door 
de theoloog Comrie. Daardoor kon het geloof niet meer worden af-
geleid uit een goede levenswandel. De geloofsondervinding kreeg 
ruim baan, de blik werd naar binnen verlegd. Publicerende en veel-
gelezen predikanten als Witsius,4 Smytegelt en Van der Groe5 in-
troduceerden een gedetailleerde kenmerkenleer: kenmerken op 
het gebied van de levensstijl – gewaad, gelaat en gepraat – én ten 
aanzien van het komen tot geloof door het doorlopen van de ver-
schillende stadia van de heilsorde. In Smytegelts prekenbundel 
Het gekrookte riet worden zo’n driehonderd kenmerken genoemd 
waaruit de ‘kleingelovige’ kan afleiden of hij al dan niet het ware 
geloof bezit.

In de tweede plaats zijn de bevindelijken de erfgenamen van 
de cultuur van de gezelschappen uit de negentiende en de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Zij bestonden uit mensen die de Ne-
derlandse Hervormde Kerk verlaten hadden, een kerk waarin de 
ambtsdragers zich niet meer bezighielden met de vragen rondom 
het uitverkoren zijn van de individuele kerkleden. Die vragen leef-
den echter wel en de beantwoording ervan werd vervolgens door 
ánderen naar zich toe getrokken: de leider(s) van de gezelschap-
pen en anderen die door hun geestelijk leven bij de groepsleden in 
hoog aanzien stonden.6

Volgens de taalkundige C. van de Ketterij, die in 1932 geboren 
werd en opgroeide in een bevindelijk milieu, zijn het toetsen van 
de geloofsondervinding en het desbetreffende taalgebruik daar 

3  F.A. van Lieburg, ‘Slotbeschouwing’ in: F.A. van Lieburg (red.) De stille luy-
den. Bevindelijk gereformeerden in de negentiende eeuw (Kampen 1994), 135-160, 152.

4  Geestelijke printen van een onwedergeborene op zijn best en een wedergeborene 
op zijn slechtst.

5  Toetssteen der ware en valse genade.
6  Volgens Van Hall, in een brief aan Budding, beperkte een van de twee rich-

tingen binnen de Afscheiding, die ‘der oude vroomen’, zich tot ‘het bevindelijke 
werk en valt in een uiterste van roemen op menschen en veel liefdelooze veroor-
deeling van menschen’, aangehaald in H. Reenders, ‘Albertus C. van Raalte, als 
leider van de Overijsselse Afgescheidenen 1836-1846’ in: F. Peereboom, H. Hille 
en H. Reenders (red.), De Afscheiding in Overijssel (Kampen 1984), 98-197, 126.
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sterk met elkaar verweven: ‘Het taalgebruik zal openbaar maken 
wie wedergeboren is. … Het verbale handelen in de Tale Kanaäns is 
… het meest essentiële kenmerk van de wedergeborene.’ Dat komt 
doordat het gebruik van de Tale Kanaäns, het specifieke woord-
gebruik van de bevindelijken over hun geloofsondervinding, ‘een 
goddelijke gave’ is en daarom een sacraal karakter heeft. Vanwege 
de geestelijke oorsprong ervan is dat wat gezegd wordt amper te 
scheiden van dat waar de woorden naar verwijzen: de stadia op de 
bekeringsweg. Woorden en zaken worden bijna identiek.7

Van de Ketterij benadrukt in zijn dissertatie De weg in woorden 
uit 1972 dat het keuren van andermans geloofsondervinding een 
ongelijke gezagsrelatie veronderstelt. De toetsing omschrijft hij 
als volgt: ‘Wanneer iemand binnen deze kring zich aan een ver-
keerd woordgebruik bezondigt, zal hem in het gunstigste geval 
onervarenheid, onwetendheid verweten worden. Bij herhaling zal 
hem aangezegd worden dat hij dwaalt: zijn ervaring was niet van 
goddelijke oorsprong. Zijn staat zal niet erkend worden en hij zal 
buiten deze gemeenschap komen te staan tenzij hij zijn woorden 
herroept.’ Deze discriminatie op grond van een bepaald taalge-
bruik vond in deze groep opmerkelijk ‘bewust en onomwonden’ 
plaats, aldus de taalkundige.8

7  Die constatering herinnert sterk aan wat Kolakowski enkele jaren eerder 
schreef over de zeventiende-eeuwse volgelingen van De Labadie: ‘Het zichtbare 
en het onzichtbare element van het godsdienstig leven lopen door elkaar heen 
en hebben zich volledig met elkaar geïdentificeerd.’ Op grond van een radicale 
uitleg van de uitverkiezingsleer gingen zij ervan uit dat een ware gelovige her-
kenbaar is in ál wat hij doet. Uiterlijkheden zagen zij dan ook als kentekenen 
van genade. Ook voor kleinigheden golden in hun hiërarchisch gestructureerde 
gemeente dus strenge regels. Met andere woorden: het verschil tussen hoofd- en 
bijzaken was bij de Labadisten opgeheven, L. Kolakowski Chrétiens sans église. La 
conscience religieuse et le lien confessionel au XVIIme siècle (Parijs 1969), 746 (hiërar-
chie), 763, 764 (herkenbaarheid), 775 (zichtbare en onzichtbare); Een van de ach-
tergronden was vermoedelijk de doorwerking van de filosofie van Thomas van 
Aquino met het aristotelische onderscheid tussen wezen en eigenschappen. Het 
wezen van iets is alleen via het constateren van de eigenschappen kenbaar. Ook 
in het piëtisme en het puritanisme was er trouwens weinig aandacht voor het 
verschil tussen hoofd- en bijzaken.

8  C. van de Ketterij, De weg in woorden. Een systematische beschrijving van pië-
tistisch woordgebruik na 1900 (Assen 1972), 13-16, 52; vgl. over deze ‘discriminatie’ 
de woorden van een geïnterviewde uit Tholen in een televisie-uitzending over 
de bevindelijkheid in 1974: Toen hij als tienjarige bepaalde vragen ging stellen, 
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Het oordelen over de geestelijke staat van een ander aan de hand 
van zijn verwoorden van de geloofsondervinding, houdt volgens 
Van de Ketterij tevens de groep zuiver. Door de afval als gevolg van 
het rigoureuze oordeel blijft óók de Tale Kanaäns zuiver. Van de 
Ketterij is van mening dat ‘een bepaald quantum uitdrukkings-
middelen zich gedurende tientallen jaren onveranderd heeft kun-
nen handhaven’. Hij gebruikte de tegenwoordige tijd, maar had in 
1972 zelf al geruime tijd afstand genomen van dit milieu. Zou het 
kunnen dat de ‘grote afvalligheid’ die hij constateerde, toch duidt 
op een veranderende situatie? Met andere woorden: was de stati-
sche situatie die hij beschrijft misschien beperkt tot één groep (de 
rechterflank van de bevindelijkheid) en had deze situatie ergens in 
het derde kwart van de twintigste eeuw opgehouden te bestaan? 
En als geestelijke keurmeesterij en Tale Kanaäns dan toch voor ver-
andering vatbare verschijnselen waren, zijn er dan ook sporen te 
vinden van de opkomst ervan?

geest eli j k e k eu r m eest er i j a l s nov u m ?

Een in dit opzicht interessante, maar helaas niet volledig duidelijke 
bron is de brochure Eene overdenking van het hedendaagsch Christen-
dom naar aanleiding van Hosea 9 vers 12 uit 1908. Ze is van de hand van 
Pieter Baaijens, ouderling in de Ledeboeriaanse gemeente – vanaf 
1907 een Gereformeerde Gemeente – van Middelburg. Baaijens 
sympathiseerde met de oud-gereformeerden die niet met de ver-
eniging tussen Ledeboerianen en Kruisgemeenten waren meege-
gaan. Mogelijk was hij tevens een van de gemeenteleden die de in 
1907 aangetreden predikant, de uit gezelschapsleven en Kruisge-
meenten9 afkomstige dominee J.R. van Oordt, waarschuwden 
toen hij een tijdlang, zoals hij het zelf noemt,  ‘opgeblazen’ was 
‘met hetgeen ik had’ en zijn kennis te hoog aansloeg.10 In de bro-

ging dat door voor een bewijs dat hij ‘werelds’ was. ‘Als je het geloof zou hebben, 
zou je die vragen op een andere manier stellen.’

9  Ook wel ‘Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis’. In de Christelijke Encyclope-
die (Kampen 2005) is het lemma met die titel door mij geschreven. Zonder mijn 
medeweten heeft de redactie dit lemma echter op onoordeelkundige wijze be-
werkt, zodat in de tekst ervan ten onrechte de nadruk ligt op de periode vóór de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw.

10  ‘Brief J.R. van Oordt te Middelburg aan J. van de Velde te Tholen, 1909’ 
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chure bestrijdt Baaijens het verschijnsel van de ‘farizeeërs’, een 
groep niet nader gedefinieerde mensen in eigen kring die wettisch, 
onbekeerd en onverdraagzaam door het leven gaan.

Deze lieden, of een deel van hen, worden in diverse fragmen-
ten van de brochure tevens afgeschilderd als personen die graag 
anderen een bezoek brengen om hen naar hun geestelijk leven te 
vragen. Baaijens noemt in zijn allegorische beschrijving de plaats 
waar dit gebeurt een ‘slachtbank’: de gelovige wordt er gevraagd 
naar zijn ‘sieraden en geld’. ‘Die man zegt dat hij zijn geld niet mag 
verkwisten, noch zijn sieraden weggeven, want het behoort alles 
aan een ander die ze hem geschonken heeft, ... doch die landloo-
per ... begint hem geheel te plunderen, ja ... had hem doodgesla-
gen als hij niet een geruisch had gehoord, dat hem deed vluchten.’ 
Dit fragment en ook het vervolg, waarin het slachtoffer naar huis 
terugkeert en zich door God laat onderwijzen, lijken helemaal 
over het geestelijke leven te gaan. De sieraden en het geld staan 
waarschijnlijk voor de vruchten van het geloof, zoals de geloofs-
zekerheid. Daarop is de tegenstander uit eigen kring jaloers en die 
probeert hij dus ook van de ander af te nemen.11

Verwarrend is echter dat in dit deel van de tekst dezelfde ‘land-
lopers’ lijken te verwijzen naar de Kruisgemeenten, de in Baaijens’ 
ogen aan de Ledeboerianen opgedrongen partner.12 Maar in een 
tweede fragment is weer sprake van de ‘vijanden’ die proberen de 
gelovigen hun eigendom te ontnemen, terwijl een derde passage 
nog eens dezelfden ten tonele voert als ze binnenkomen ‘om alles 
te doorzien’ en zo mogelijk ‘de rijke en beste goederen te stelen’. 
Het is de haat van de farizeeër tegen de tollenaar, aldus Baaijens, die 
ook nog spreekt van een ‘zoeken’ om ‘alle geheimen te weten’.13 Al 
met al blijft onzeker welk type situaties de auteur op het oog heeft.

In elk geval lijkt het niet onmogelijk dat Baaijens een botsing 
heeft gehad met dominee Van Oordt, die placht te benadrukken 
dat bekering pas volgt na de ervaring helemaal ‘uitgeledigd’ en 

in: A. Ros (red.) De gedachtenis des rechtvaardigen. Uit het leven en werk van ds. J. R. van 
Oordt (Barneveld 2003), 147.

11  P. Baaijens, Eene overdenking van het hedendaagsch Christendom naar aanlei-
ding van Hosea 9 vers 12 (Middelburg 1908), 11-13.

12  De gemeente Middelburg met de in 1902 overleden dominee D. Janse 
was lang het hart geweest van de Ledeboeriaanse identiteit.

13  Baaijens, Eene overdenking, 10 (geheimen), 21 (stelen), 26 (eigendom).
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‘tegenstrevig’ te zijn. In de Ledeboeriaanse gemeente van Mid-
delburg hadden vóór de komst van Van Oordt de voorgangers 
D. Janse en P. Ingelse gepreekt, die veeleer het leven in ootmoed 
en afhankelijkheid van God ná de bekering benadrukten dan de 
onzekere fase vóór de bekering zoals in het gezelschapsleven ge-
woon was. Baaijens moet zich verwant gevoeld hebben met hun 
prediking – zeker die van Ingelse is christocentrisch te noemen 
– en begrepen hebben dat zij zuiverder gereformeerd was dan die 
in de Kruisgemeenten.14 Zijn felle protest tegen de vereniging 
van 1907 én tegen de vijanden in eigen kring die in gesprekken de 
gelovigen hun zekerheid wilden ontnemen zou, zij het met enige 
slagen om de arm, uitgelegd kunnen worden als een verzet tegen 
het insluipen van praktijken uit de Kruisgemeenten en het ge-
zelschapsleven in het nieuwe kerkverband van de Gereformeerde 
Gemeenten.

z wa r e k r i t i ek va n bi n n en u i t op k eu r m eest er i j

Midden in het tweede kwart van de twintigste eeuw werd in het 
hart van bevindelijk Nederland, eveneens door een Ledeboeriaan, 
scherpe kritiek geuit op het verschijnsel van de geestelijke keur-
meesterij. Ook dit gebeurde zonder dat er concrete personen ge-
noemd werden en in een boekje dat helemaal als allegorie opge-
steld is. De vijf zalen van Bethesda van de vrije oefenaar Pleun Kleijn 
uit Rotterdam verscheen in 1931 en schetst het bevindelijk gerefor-
meerde geloofsleven van een groot aantal mensen in zijn omge-
ving. Kleijn geeft blijk van een sterk psychologisch inzicht en heeft 
een kritische maar opbouwende instelling.15 De schrijver werd ge-
boren in 1869, overleed in 1949 en was in bevindelijk  Nederland 
een onverdacht figuur met heel wat gezag.

Een van de steeds terugkerende thema’s bij Kleijn is dat veel be-

14  Ingelse was in 1905 overleden en Baaijens had zijn plaats ingenomen 
als gezaghebbend ouderling – Van Oordt had hem in 1907 dus in feite van zijn 
plaats verdrongen. Van D. Janse zijn geen gedrukte preken bewaard gebleven.

15  K. van der Zwaag suggereert in Afwachten of verwachten? De toe-eigening 
des heils in historisch en theologisch perspectief (Heerenveen 2003), 593, dat Kleijn in 
De vijf zalen van Bethesda een beschrijving van de bekeringsweg tekent op dezelf-
de manier als veel autobiografieën dat doen. Van der Zwaag miskent hier m.i. 
het allegorische karakter van De vijf zalen van Bethesda.
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vindelijk gereformeerden ná hun bekeringservaring ‘de eerste lief-
de verlaten’, dus niet meer ongecompliceerd uit de verzoening van 
hun schuld in Christus leven. ‘Vaak ontbreekt het juiste zicht op de 
heiligmaking, alsof ook die genadeweldaad niet in Christus ligt.’16 
Onder degenen die aan dit euvel lijden voert Kleijn niet minder 
dan vier geestelijke keurmeesters ten tonele die andermans geeste-
lijk leven scherp afkeuren zonder dat het de geloofsopbouw dient. 
Nee, deze vier keurmeesters keuren ook af wat bij het ware geloofs-
leven hoort en doen ‘veel zielen een molensteen om den hals’.

Anders dan de ‘vijanden’ die Baaijens ten tonele voert, zijn de 
geestelijke keurmeesters die Kleijn bedoelt zelf wel bekeerd. Maar 
in de optiek van Kleijn zijn ze jaloers op mensen die, anders dan 
zijzelf, nog wel ongecompliceerd ‘uit de eerste liefde’ leven. Zijzelf 
zijn het gaan zoeken in kennis: kennis over de bevinding, dus over 
de geloofservaringen van zichzelf en anderen. Die kennis hebben 
zij onder andere verzameld door het lezen van stichtelijke boeken. 
De valse geestelijke keurmeesters stellen zich op als leden van de 
inner circle van bekeerden tegenover elke bevindelijke die zij ont-
moeten. Wat zij van zo’n geloofsgenoot horen en meemaken, doet 
hen geloven dat die mensen nog onbekeerd zijn. Kleijns oordeel 
over deze keurmeesters luidt onomwonden: geestelijke hoog-
moed, ontstaan door geestelijke armoede.17

Daarnaast onderscheidt Kleijn nog een tweede type oordelen, 
dat minder ver gaat. Het gebeurt niet per se vanuit de veronder-
stelling tot de inner circle van bekeerden te behoren maar kan daar 
wel mee samengaan. Het is het oordelen dat altijd op de loer ligt 
waar liggingsverschillen zijn: bevindelijk gereformeerden die de 
wet een te grote plaats toekennen – en dat is altijd zowel bíj de 
bekering als bij het leven ná de bekering – hebben nu eenmaal de 
neiging om mensen die eenvoudiger geloven en die zonder zo’n 

16  F. van Holten, Pleun Kleijn. De lekentheoloog uit de Sionstraat (Kampen 
1999), 126; het verlaten van de eerste liefde is ook het onderwerp van de medita-
tie over Romeinen 7, die als een soort toelichting aan de allegorie in de brochure 
is toegevoegd.

17  P. Kleijn, Onderscheidene gangen des Geestelijken levens van des Heeren volk 
voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda (Nieuw-Beijerland 1931), 62-66, waarbij de 
auteur een personage de ook door Baaijens gebruikte tekst uit Hosea in de mond 
legt: ‘Wee hunner als Ik van hen geweken zal zijn’. Het is niet waarschijnlijk dat 
Kleijn Baaijens gekend heeft.
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heel nauw geweten leven, af te keuren.18 Psychologisch natuurlijk 
heel verklaarbaar en Kleijn vat het dan ook minder ernstig op. Dit 
is ook niet zozeer geestelijke hoogmoed, men gaat juist gebukt on-
der ‘de wet’ en verwacht een bepaald gevoel van schuld.19 Zonde is 
dan vooral zonde in abstracte zin; de nauwgezetheid verwijst naar 
iets geestelijks en heeft dus een tekenkarakter. Nauwgezet leven is 
een signaal dat afgegeven wordt, een signaal van een bepaalde visie 
op geloofsondervinding (‘ligging’) en die variant wordt ook voor 
anderen als maatgevend gezien.

ov erga ngsper iode

Van de Ketterij’s beschrijving van geestelijke keurmeesterij zoals 
die aan het begin van dit artikel aangehaald is, lijkt nog het meest 
op de variant die voortkomt uit geestelijke hoogmoed uit de be-
schrijving van Kleijn. In het bijzonder de stelligheid en het rigou-
reuze effect van het oordeel stemmen overeen. De door Van de Ket-
terij veronderstelde statische situatie aangaande geestelijk gezag, 
Tale Kanaäns en toetsing van geloofsondervinding wordt door het 
beeld dat Kleijn schetst zeker niet tegengesproken – eerder beves-
tigd.

Maar was die situatie ook nog zo statisch in het derde kwart van 
de twintigste eeuw? Van de Ketterij kwam uit de uiterste rechter-
vleugel van de bevindelijkheid waar gemeenten in zijn tijd blijk-
baar nog zuiver werden gehouden, in meer gematigde kringen 
werd dat waarschijnlijk in mindere mate gedaan. Was dat mis-
schien zelfs de dieper liggende oorzaak van de breuk tussen de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, waar Van de Ketterij 
bij hoorde, en de synodale Gereformeerde Gemeenten in 1953? Of 
was het verschil in waardering van ‘zuiverheid’ een gevolg van die 
breuk? In elk geval trof Van de Ketterij in het synodale kerkblad De 

18  O.a. Kleijn, De vijf zalen van Bethesda, 74; dit zou ook weleens precies het 
verschil tussen Van Oordt en Baaijens geweest kunnen zijn.

19  Dezelfde combinatie van gevoel en wettische inslag noemt Balke als hij 
beschrijft wie het voorwerp zijn van het oordelen: groepen met een van de meer-
derheid van de gemeente afwijkende levensstijl, karakters met niet dezelfde ‘ge-
voelsmatige en daarmee gepaard gaande wettische instelling als men zelf heeft’. 
W. Balke, S. Meyers en M.J.G. van der Velden, De eigen wijs: afkomst en toekomst der 
gereformeerd-hervormden (Wageningen 1966), 80. 
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Saambinder na de jaren vijftig minder ‘piëtistisch idioom’ aan dan 
in de eerste helft van de twintigste eeuw. Een verminderde relevan-
tie ervan gold al helemaal voor de jongere generatie uit de midden-
groep en linkervleugel. In 1970 constateerde de fysicus W.E. van 
den Brom op grond van jarenlange ervaring in het hervormd ker-
kelijk jeugdwerk en in kringen van de csfr, dat ‘velen’ onder de 
bevindelijk gereformeerden de ‘lading’ van dit idioom niet meer 
verstonden. De Tale Kanaäns kampte dus met een teruglopend 
aanbod én met minder vraag.20

De leerconflicten van de jaren veertig en vijftig en de inflatie 
van de Tale Kanaäns zullen dus op een of andere manier met elkaar 
verband gehouden hebben. Van den Brom geeft het voorbeeld van 
een heftige discussie die hij meemaakte over de volgorde van ‘sta-
ten’ en ‘standen’. Gevraagd om de omstreden begrippen helder te 
definiëren, bleek geen van de discussianten daartoe in staat te zijn. 
De vraag is natuurlijk of het geven van een definitie ook paste in de 
code rondom het gebruik van de Tale Kanaäns: het laat zich den-
ken dat degene die dit voorstelde op de twee anderen niet bepaald 
een goede indruk heeft gemaakt. Op de lange termijn gezien zal 
het taalveld dat gebruikt werd om de geloofsondervinding mee uit 
te drukken, meer en meer elementen in zich opgenomen hebben 
die ontleend waren aan de dogmatische geschriften van het eigen 
kerkgenootschap.

Van den Brom lijkt dus een overgangssituatie te beschrijven. In 
plaats van de Tale Kanaäns komen andere onderscheidingscriteria: 
in conflictsituaties, schrijft hij, begint men het wezenlijke te mas-
keren door kwesties van secundaire aard op te werpen en dááraan 
wordt dan de ander getoetst. Het onderscheid tussen bijzaken 
en hoofdzaken wordt dus opgeheven, terwijl de gezaghebbende 
positie van predikanten, ouderlingen en erkende bekeerden met 
veel geloofsondervinding overeind blijft. In de middengroep der 
bevindelijkheid lijkt men dus iets te zoeken, laten we zeggen een 
nieuw evenwicht, nu de Tale Kanaäns geen ankerplaats meer is.

Waarschijnlijk in verband met dit zoekproces neigde men ertoe 
om de normen voor het dagelijks leven gedetailleerder te gaan stel-
len. Dat is althans het geval in De Saambinder en in synodale uitspra-

20  W.E. van den Brom, ‘De mens in de gereformeerde gezindte (een soci-
aal-psychologische schets)’, Wapenveld 20 (1970), nr. 3/4, 56-59.
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ken van de Gereformeerde Gemeenten in het laatste kwart van de 
twintigste eeuw. In de traditionele situatie oriënteerden de bevin-
delijk gereformeerden zich qua leefstijl in de eerste plaats lokaal.21 
Wat de plaatselijke geestelijke leiders, meestal de kerkenraads-
leden, als leefstijl uitdroegen, gold voor de hele gemeente. Als er 
toetsing was, dan vond die plaats binnen de plaatselijke gemeente 
– voorbeelden daarvan zijn er te over – en de criteria varieerden per 
regio en per kerkverband. Zo fungeerde de groep lokale geestelijke 
leiders als buffer voor de verschillen per regio; de kerkverbanden 
hadden een decentrale structuur.

Er was op allerlei fronten dus sprake van een overgangssituatie 
in het derde kwart van de twintigste eeuw. De status van de Tale 
Kanaäns en de geldigheid van geestelijk gezag die Van de Ketterij 
nog persoonlijk meegemaakt had, was aan het verdwijnen of werd 
teruggedrongen naar kleine groepen, naar de rechtervleugel van 
bevindelijk Nederland. In het vierde kwart van de twintigste eeuw 
ontstond echter een nieuwe situatie door de toenadering van een 
deel van de middengroep (de synodale Gereformeerde Gemeenten) 
tot de rechtervleugel van bevindelijk gereformeerd Nederland.

21  Zo had sobere kledij in bepaalde gemeenschappen een maatschappij-
kritische functie; men droeg in perioden van welvaart bijv. ouderwetse kleren 
uit weerzin tegen de nieuwe mode die als luxe beschouwd werd. Wat oorspron-
kelijk protestgedrag was, kon in de loop der jaren gemakkelijk veranderen in 
een groepskenmerk. Het regiogebonden karakter van een en ander zien we aan 
de situatie in Midden-Zeeland: daar bestond door het algemeen dragen van de 
streekdracht amper een traditie van sobere en donkere kledij. Bij het verdwijnen 
van de streekdracht vanaf het midden van de twintigste eeuw koos een deel van 
de vrouwen in bevindelijke kring voor het dragen van dezelfde kledij als de ove-
rige streekbewoners. Kledingvoorschriften doken pas later op toen de refozuil 
geconstrueerd werd (vooral op scholen). In het orthodox-protestantse Midden-
Zeeland kwamen op het platteland bijna geen snorren voor toen die in de eer-
ste decennia van de twintigste eeuw in de mode kwamen. Het taboe op snor-
ren zoals bevindelijken dat o.a. in Zuid-Holland kenden, was er dan ook amper 
bekend. Toen de snorren omstreeks 1965 weer in de mode kwamen, werkte het 
oude taboe in Zuid-Holland nog door, in Midden-Zeeland veel minder. Vgl. 
J. van Dam, Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk III (Sint-Philipsland 
1986), 156 en Idem IV (Sint-Philipsland 1990), 88, 143, 166. 
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m a rgi na liser i ng en nosta l gi e

In de door Kleijn in 1931 beschreven situatie ontstond het oordeel 
van de keurmeesters dus naar aanleiding van geestelijke gesprek-
ken óf – heel anders – naar aanleiding van de uítstraling van de an-
der die niet ‘nauwgezet’ of nederig genoeg door het leven ging. We 
moeten echter niet vergeten dat Kleijn met name patronen en oor-
zakelijke verbanden wilde weergeven en dat hij daarom schetsma-
tig te werk ging. Niet al zijn figuren zijn even goed ‘uitgebouwd’ 
en het is dus mogelijk dat in de werkelijkheid die hij waarnam de 
twee typen geestelijke keurmeesterij méér door elkaar heen gelo-
pen hebben dan uit mijn analyse van Kleijns boekje blijkt. Met an-
dere woorden: misschien werden veel bevindelijk gereformeerden 
in het begin en het midden van de twintigste eeuw bij het verwoor-
den van hun geloofsondervinding tevens óók wel gekeurd op hun 
niet-verbale uitstraling.

Dat laatste lijkt in elk geval sterk aanwezig in de huidige Gere-
formeerde Gemeenten gezien de visie van de gezaghebbende do-
minee A. Moerkerken over het toenemend gebruik van het Heilig 
Avondmaal. In 1999 schreef Moerkerken: ‘Als wij soms aan de tafel 
staan en een toeloop zien van mensen van wie wij nimmer hoor-
den hoe zij zondaar voor God zijn geworden, soms ook in kleding 
die niet past bij de heiligheid van Gods inzettingen en de schrik 
slaat ons wellicht om het hart omdat wij vrezen omdat sommigen 
of velen doorbreken op valse gronden’. Het dragen van bepaalde 
kleding is dus een teken dat verwijst naar de bekering en van die 
kleding wordt verwacht dat deze sober of stemmig is. Zo niet, dan 
is het oordeel geveld.22 Natuurlijk is een toetsing aan de hand van 

22  De Saambinder, 14 oktober 1999 (citaat Moerkerken); J. Tennekens, ‘De 
“oud-gereformeerden”’, Mens en maatschappij 44 (1969), 365-385, aldaar 378, 
merkte al in 1969 op dat ‘een bekeerde [zich] minder [kan] veroorloven dan een 
onbekeerde. Men is toch wel eens lid van een muziekvereniging. Maar een mens, 
die het werkelijk ernstig meent, houdt zich daarmee niet o Niet omdat het nu 
direct zondig is, maar omdat hij betere dingen heeft te doen.’ De moeite die men 
heeft om zulke geboden te koppelen aan duidelijke (bijbelse) normen duidt er 
al op dat hier wat anders aan de hand is: het doorschijnen van de sacrale werke-
lijkheid (bekeerd zijn) in het gewone leven in de vorm van (ken)tekenen. Vgl. C. 
Kot die in zijn autobiografische De markering ontbreekt (Utrecht 1987) spreekt van 
‘subjectieve, waarschijnlijk nooit uitgesproken beoordelings- en veroordelings-
criteria’. Van der Laarse merkt op: ‘Hoe hoger de grenzen tussen het heilige en 
het profane worden opgetrokken, des te meer raakt de moraal verwijderd van de 
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iemands uitstraling ook gemakkelijker (en vlugger) te realiseren 
dan aan de hand van het eveneens genoemde ‘horen’ – dat laatste 
veronderstelt een gesprek. In het citaat proeven we dus ook iets 
van de positie van Moerkerken die predikant was in de grote ge-
meente van Gouda en die ook het avondmaal moest bedienen in 
vacante gemeenten waar hij de mensen niet kende. Het ‘horen’ van 
de avondmaalgangers was dan sowieso onmogelijk, het ‘zien’ daar-
entegen was bij de bediening van de tafel onvermijdelijk.

Uit het artikel en ook uit een gelijktijdig verschenen artikel van 
dominee C.A. van Dieren, blijkt in elk geval de eis dat een bekeerde 
als boetvaardige aan het avondmaal moet deelnemen. De kennis 
over de juiste gemoedsgesteldheid voorafgaand aan de bekering 
krijgt men aangereikt in de preek, dit bij gebrek aan ‘mensen die 
leesbare brieven van Christus zijn’. Ware gelovigen die als zodanig 
duidelijk kenbaar zijn, zijn er in veel bevindelijke milieus ‘nauwe-
lijks meer’: ook Moerkerken refereert dus aan een soort ‘oersitu-
atie’ waarin alles nog ‘goed’ was. ‘Nostalgie’ constateerde ook John 
Exalto ‘op de drempel van de eenentwintigste eeuw’: men is het 
erover eens dat de wereld van de ‘oude vromen’ ‘voorgoed verleden 
tijd’ is geworden.23

Die nostalgie zal dan toch vooral de manier betreffen waarop de 
geloofsondervindingen uitgedrukt worden en het is de vraag of 
die nostalgie ook algemeen gedeeld wordt. Uit het proefschrift van 
Nicolette Hijweege blijkt dat de geloofsondervinding met als be-
ginpunt het onbekeerd zijn en als eindpunt de status van bekeer-
ling, gewoon is blijven doorgaan in de midden- en rechtergroep 
van de bevindelijkheid. Hijweege, die onderzoek deed in het mid-
den van de jaren negentig, benadrukt de opbouwende begeleiding 
door anderen zoals familieleden en veel minder de rol van predi-
kanten, terwijl geestelijke keurmeesterij bijna ontbreekt.24 Die 

realiteit van het dagelijks leven.’ R. van der Laarse, Bevoogding en bevinding. Heren 
en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, 1780-1930 (Den Haag 1989), 31. 

23  De Saambinder, 14 oktober 1999 (citaat Van Dieren); John Exalto, ‘“In U 
gloort na de beeltnis van Calvijn”. Over de bevindelijk gereformeerde helden-
cultus’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7 (2004), 35-41.

24  Nicolette Hijweege, Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psycho-
logische studie (Kampen 2004), 270, 271 (opbouwende begeleiding); Hijweege 
citeert mij overigens verkeerd in noot 242 op 315: de ‘beleving van een schoks-
gewijze bekering, in overgangen met langdurige tussenpozen’ was juist niét 
gebruikelijk in Zeeland.
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is blijkbaar naar de achtergrond verdwenen, samen met de Tale 
 Kanaäns. Zeker dat laatste was te verwachten: dertig jaar eerder 
werd het terugdringen ervan al geconstateerd en gezien de onver-
anderlijkheid die de Tale Kanaäns in principe kenmerkte, is het 
niet zo verwonderlijk dat daarop het bijna-verdwijnen gevolgd is: 
het was een samenhangend geheel, ‘alles of niets’.

Blijkbaar is er een verschil tussen de ideologische toplaag van 
de bevindelijken en de massa. De toplaag wil terug naar vroeger 
en praktiseert nog wel de éne vorm van keurmeesterij zoals het 
Saambinder-citaat over de kleding bij het avondmaal suggereert: 
het oordeel van de ene ‘ligging’ over de andere. Meer in het alge-
meen geldt dat de desbetreffende predikanten het gezag dat ze 
krachtens hun ambt hebben, willen koppelen aan geestelijk gezag. 
Geestelijke keurmeesterij is in het geordende kerkelijke leven ge-
incorporeerd, de toetsing ondergebracht bij een van de ambtsdra-
gers, de predikant.25 De kerkleden echter profiteren voor hun per-
soonlijk geloof van geestelijke begeleiders uit hun eigen omgeving 
en dan is de kans op problemen op dit vlak blijkbaar lang niet zo 
groot.

Ook aan de uiterste rechterzijde van de bevindelijkheid veran-
derde er iets in de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Nog steeds geldt het woordgebruik er als toetsingscriterium voor 
de echtheid van geloofsondervindingen, maar dat is niet langer 
specifiek de Tale Kanaäns. Op de vraag waaraan je kunt merken of 
iemand wedergeboren is, antwoordde een lid van de Gereformeer-
de Gemeenten in Nederland in 2005: ‘Dat hoor je aan de manier 
waarop iemand praat. De wederom geborene kan dingen vertel-
len die je als gewoon sterveling niet kunt weten’. In plaats van een 
vast corpus van uitdrukkingen wordt blijkbaar teruggegrepen op 
de geloofsondervinding zelf – waarvan wel in een gesprek reken-
schap gegeven wordt.26 Een kleine tien jaar daarvoor stelde H. Flo-
rijn, eveneens lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 
dat het gebruik van de Tale Kanaäns ‘tegenwoordig niet echt een 

25  ‘In de praktijk is de dominee de hoogste autoriteit als het gaat om de 
vraag of de zielservaring van een “gewone kerkganger” voldoende authentiek is 
om als een “ademtocht van de Allerhoogste” aangeduid te kunnen worden’, Van 
Dijk, Het geloof der vaderen, 61.

26  R. Muilwijk, in: W. Oosterbeek, Gordel van God. Een voettocht langs ’s Heeren 
wegen (Wormer 2006), 104.
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voorwaarde meer [is] om herkend en erkend te worden als bekeerd 
mens’. Het gebruik ervan ondersteunt volgens hem echter nog 
steeds de getuigenis dat de gebruiker bekeerd is: ‘Hoewel het niet 
altijd meer begrepen wordt, wekt dat taalgebruik nog wel vertrou-
wen’.27 Uiterlijke kenmerken, niet het minst het kleedgedrag, wor-
den meegewogen in het oordeel over iemands al dan niet bekeerde 
staat.28 Net als in de synodale Gereformeerde Gemeenten grijpt 
men in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland dus terug naar 
vroeger (een terminologie die vertrouwen wekt) en wordt iemands 
uitstraling gezien als teken van het veranderde innerlijk – en dat in 
verbinding met een groepscode.

on t w i k k eli ngen ron d h et ja a r 20 0 0

Moerkerken vertegenwoordigt niet zomaar de wettische groepe-
ring uit de beschrijving van Pleun Kleijn uit 1931, de zogenaamde 
‘doodbrakenden’. Zijn leervariant benadrukt ‘het plaatsmakende 
werk’ tússen het ingestort krijgen van de genade en het krijgen van 
de volle geloofszekerheid in Christus. Dat tussentraject staat in het 
teken van de wet, waarin de persoon in kwestie ‘ontdekt’ en ver-
volgens ‘afgesneden’ moet worden. Dit tussentraject betekent dat 
er in de gemeente een derde groep onderscheiden wordt náást de 
gearriveerde gelovigen en de duidelijk onbekeerden. ‘Zij leven niet 
meer in het duister, doch ook nog niet in het licht.’29

Critici van deze leervariant vinden dat hier een nieuwe categorie 
gemeenteleden ‘uitgevonden’ wordt en vanuit een gereformeerd 
dogmatisch oogpunt is dat misschien ook zo. Maar sociologisch 
gezien is het eerder zo dat hierdoor een categorie gemeenteleden 
opgewaardeerd wordt. De mensen van het tussentraject waren er 
denkelijk ook in de traditionele situatie30 en krijgen nu alleen een 

27  Aangehaald in Van Dijk, Het geloof der vaderen, 59.
28  H. Florijn, aangehaald in idem, 59, 60, 62.
29  A. Moerkerken, Genadeleven en genadeverbond (Oosterend 1979), 27.
30  ‘Onbekeerd, maar toch vroom’, zo onderscheidde Woelderink in 1940 

een mogelijk met hen vergelijkbare categorie gemeenteleden. ‘Om hun onbe-
keerdheid worden ze in eredienst en gesprek “onder het oordeel gelegd”, maar 
anderzijds worden ze om hun vroomheid en trouw aan de Waarheid gevleid 
wanneer aan de orde komt de goddeloosheid van de omringende wereld’, aldus 
geparafraseerd in Tennekes, ‘De “oud-gereformeerden”’.
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andere duiding. Een soort verlegenheidsoplossing: de mensen van 
het tussentraject schuiven op in de waardering van de geestelijke 
leiders omdat er zo weinig ‘leesbare brieven van Christus’ meer 
zijn, dus mensen die wérkelijk in het geloofslicht leven.31

Maar wie bepaalt dat laatste? De toplaag die de eigen leervari-
ant als criterium neemt en diskwalificeert wie daarvan afwijkt? De 
herkenbaarheid uit vroeger dagen waarvan de toplaag de verering 
propageert, is behalve legitieme nostalgie misschien óók wel ide-
ologie, of duidelijker gezegd: een machtsmiddel. En er kunnen 
méér van dit soort vragen gesteld worden: zijn de mensen van het 
tussentraject misschien ook makkelijk te binden aan de geestelijke 
leiders? Daar zijn argumenten voor, zoals een criticus het uitdruk-
te: in deze leervariant is er nog ‘een aparte bevinding nodig’ die aan 
de geloofszekerheid in Christus voorafgaat. ‘En wat die bijzondere 
bevinding is, vertellen de dominees – want die kunnen het weten – 
vanaf de kansel en op huisbezoek.’32

Zou het ook niet in het belang zijn van degenen die zich als toet-
sers opwerpen om een dosis onzekerheid te handhaven ten aanzien 
van wat de gewenste geloofsondervinding plus uitstraling is? Aan 
die ervaring van onzekerheid bij de groepsleden ontlenen zij im-
mers een deel van hun geestelijk gezag. Het keurmeesterschap is 
in feite ondenkbaar zonder die onzekerheid en in de traditionele 
situatie werd die bijvoorbeeld bevorderd door niet-uitgewerkte 
noties van de leer der uitverkiezing die met enige regelmaat in de 
prediking of in de geestelijke gesprekken opgenomen werden. La-
ter werd door de komst van diverse denominaties met eigen leer en 
leefregels én door de centralisatie binnen sommige van die deno-
minaties, de norm duidelijker zodat speelruimte voor het oordelen 

31  Een lid van de gereformeerde gemeente te Aagtekerke schreef mij in 
1993: ‘De groep die zich niet bij Gods volk durven voegen en ook niet in de we-
reld zich thuis voelt is niet gering. Deze groep heeft praktisch geen aandacht 
maar is toch van zodanige omvang dat hier niet aan voorbij kan worden gegaan. 
Hebben bijna alle kenmerken van de bekeerden buiten de Avondmaalsgang 
om. Predikanten beoordelen deze groep vrijwel neutraal, om niet in conflict 
te komen met de bekeerden. De omvang van deze groep is wel het grootst in 
die gemeenten waar de Avondmaalsmijding het grootst is. Er is een toename: 
het geestelijk klimaat verandert, er vinden geen bekeringen meer plaats. Door 
predikanten wordt deze groep ook wel gebruikt bij gebrek aan bekeerlingen als 
[bewijs van] een zeker beslag dat nog van hun prediking uitgaat.’

32  H.J. Hegger, Vader, ik klaag u aan (Kampen 2003), 60.
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afnam. Om toch die ruimte te handhaven – en dat heeft iets van een 
paradox – nam de gedetailleerdheid inzake leer en leven verder 
toe. Er moest immers iets overblijven waaraan een keurmeester, 
nu meestal een ambtsdrager, de juiste geloofsondervinding kan 
onderscheiden en wel op zo’n manier dat de finesses van het ge-
hanteerde criterium voor de gemeenteleden ongrijpbaar blijven.

Tegelijkertijd maakt de onzekerheid die de mensen van het tus-
sentraject ervaren hen tot onvaste partijgangers in de strijd tussen 
de leervarianten. Hun autoriteit is gebaseerd op het aanhangen 
van zo’n variant, die van ‘het plaatsmakende werk’, maar hun te-
genstanders erkennen vanuit de gereformeerde traditie die variant 
nu juist niét als bindend voor allen.33 ‘Liggingsverschillen’ zijn in 
elk geval tussen 1953 en de jaren zeventig geaccepteerd geweest in 
de Gereformeerde Gemeenten en onder meer op die basis wordt er 
nog steeds weerstand geboden aan de druk om te conformeren aan 
de leervariant van Moerkerken met zijn pretentie van algemeen-
geldigheid. Een deel van de achterban is ook veel te mondig gewor-
den, ‘geëmancipeerd’, om zich te laten gezeggen.

v r agen di e r est er en

Kortom: in elk geval de middengroep van de bevindelijk gerefor-
meerden is al minstens een halve eeuw in beweging op het vlak van 
de leer, de basis van geestelijk gezag, de verwoording van de ge-
loofsondervinding en de normenwereld. Hierbij gaat het om een 
complexe ontwikkeling, waarin zich steeds ook regionale variaties 
laten onderscheiden en van een lineaire ontwikkeling is geen spra-
ke. In veel publicaties, ook in die van mezelf, heeft de leer een pro-

33  Bij een dergelijke verhouding stelde Van Ruler de kennistheoretische 
vraag ‘hoe zij met hun onwedergeboren bewustzijn de geestelijke staat van de 
geestelijke mens kunnen herkennen en erkennen’. Volgens hem ‘pleegt men 
[daarover] niet na te denken’. A.A. van Ruler, ‘Ultra-gereformeerd en vrijzin-
nig’, Wapenveld 21 (1971) nr. 2, 13-52, aldaar 33. Een vergelijkbaar geval deed zich 
voor toen C.S.L. Janse, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, in 1998 
opdracht gaf om de laatste zin te laten verwijderen uit een interviewartikel met 
G. van Leijenhorst. In deze laatste regel sprak de zwaar zieke Van L., een ex-lid 
van de Gereformeerde Gemeenten, zijn vaste hoop uit op de hemel als zijn eind-
bestemming. Blijkbaar deelde Janse die verwachting niet. Enerzijds, anderzijds. 
Toch een rechte koers varen. Afscheid C.S. L. Janse (Apeldoorn 2003), 12.
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minente plaats gekregen – een kerkhistorische invalshoek lag voor 
de hand en sluit ook aan bij de strijd tussen de leervarianten die 
zoveel belangstelling trekt. Dit artikel wil een pleidooi zijn voor 
een ander soort geschiedschrijving waarbij de leerstellige ontwik-
kelingen niet op de voorgrond staan, maar de achtergrond vormen, 
het decor. Op de voorgrond zou moeten staan de bevindelijk gere-
formeerde gemeente in zijn diverse verschijningsvormen, de aard 
van de gezagsverhoudingen binnen die gemeenten of groepen én 
wat daaraan in de loop van de twintigste eeuw veranderd is.

De vragen die daarbij horen zijn onder meer de volgende. Was 
de ‘oer’-situatie, met het gezag van de ware gelovigen dat geen 
tegenspraak duldde en met de algemeen geldende codes, wel zo 
statisch als Van de Ketterij suggereert? Was ook de begin-twintig-
ste-eeuwse gezelschapscultuur niet volop in beweging, zich hier 
aanpassend aan meer gereformeerde vormen van geloofsondervin-
ding en gemeentestructuur en dáár juist terrein winnend daarop? 
Wat was op dat punt het verschil tussen Ledeboerianen en Kruis-
gemeenten? Sinds wanneer werd in de diverse denominaties het 
geestelijk gezag verambtelijkt? Wat was daarbij de rol van de be-
tere geletterdheid van de bevindelijken vergeleken met de negen-
tiende eeuw, waardoor tussenpersonen steeds meer gemist konden 
worden als bemiddelaars tussen de oude schrijvers en het heden? 
En parallel daarmee: speelde het algemeen volgen van middelbaar 
onderwijs sinds de jaren zestig een rol bij de verdere inflatie van 
geestelijk gezag en Tale Kanaäns? En kan het functieverlies van de 
Tale Kanaäns ook historisch beschreven worden – Van de Ketterij 
opnieuw, maar dan anders?

Naar mijn mening zou er ook een aparte studie moeten komen 
naar de bewustwording van de rechtervleugel in de jaren vijftig en 
zestig met niet alleen het ontstaan van de Gereformeerde Gemeen-
ten in Nederland (ggn) , maar ook het ontluiken van de mini-zuil 
daaromheen op de rechterflank, de radicale eindtijdverwachting 
en de bloei van de vrije gemeenten en sektes. Veel daarvan is nog 
onbeschreven, zoals de groepen of sektes rondom illustere voor-
gangers als J.C. Hooykaas, D. Rustige en H.J.C.H. Zwijnenburg en 
de relatie die er te leggen is met de opkomst van de Boerenpartij. 
Hoe was het wél in het milieu dat Jan Siebelink geprobeerd heeft 
te beschrijven?
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Verder kan de uiterlijke herkenbaarheid als uitgangspunt voor 
onderzoek genomen worden, in het bijzonder de manier waarop 
deze in de loop der jaren gefunctioneerd heeft in bevindelijke 
kring. Dat kan heel verschillend zijn geweest, variërend van bij-
komstigheid tot voorwaarde om een plaats in de kerngroep van 
een gemeente of in een gemeente überhaupt in te mogen nemen. 
Was uiterlijke herkenbaarheid misschien voor de één een zaak van 
normen en waarden, maar voor de ander een geestelijk gegeven, 
voortvloeiend uit een sacrale werkelijkheid? Op wat voor manier 
heeft die bijzondere rol van uiterlijke herkenbaarheid de plek van 
bevindelijk gereformeerden in hun woon- en werkomgeving be-
invloed? In dat verband dient zich ook de vraag aan naar het ont-
staan van de ‘refozuil’: door wat voor ontwikkelingen werd die 
voorbereid vóór 1970 – denk aan de constatering van Van de Brom 
dat voorheen secundaire criteria zich destijds naar voren hebben 
gedrongen met het verdwijnen van de Tale Kanaäns.

De vraag naar ontstaan en grondslag van de zuil is tevens een 
vraag naar de relatie met de buitenwereld. Wordt communicatie 
met buitenstaanders niet ook altijd vertroebeld door de geldigheid 
van codes waarvan de buitenwereld de geestelijke achtergrond ab-
soluut niet vermag te peilen? Is er wel een gesprek mogelijk wan-
neer de één uitgaat van een rangorde tussen hoofdzaken en bij-
zaken, terwijl de ander gewend is om ook bijzaken te duiden als 
tekenen waar een geestelijke werkelijkheid doorheen schijnt? Wat 
gebeurt er in feite wanneer binnen de groep divergentie optreedt 
naar aanleiding van bijzaken die het ene deel wel en het andere 
deel níét als bijzaken wenst te beschouwen? En zo zijn er nog wel 
meer vraagstellingen te bedenken. Maar misschien gaat de belang-
rijkste vraag daar wel aan vooraf: wie durft de uitdaging van dit 
type onderzoek aan?
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6  Tussen de vuren

 Christelijke gereformeerden tussen ontzuiling, refozuil en  
 evangelische beweging

 Bart Wallet

‘t ussch en de v u r en ’

Het was om ongerust van te worden. De bedreigingen leken zich 
op te stapelen voor het kleine kerkverband van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken in het begin van de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw. De grote broer, de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland, had volgens de predikant Marinus Drayer ‘de oude weer-
stand’ tegen ‘de golf van vrijzinnigheid die over kerkelijk Neder-
land is gespoeld’ opgegeven. Dit liet niet na ook de christelijke 
gereformeerden te beïnvloeden, want – zo stelde de prominente 
predikant Jan Hendrik Velema enkele jaren later – ‘als het regent 
in de Geref. Kerken, drupt het in de Chr. Geref. Kerken’.1 Dray-
er, telg uit een oud afgescheiden predikantengeslacht, zag echter 
nog twee bedreigingen voor zijn kerkverband opdoemen. ‘En in-
tussen vinden sekte en reactie een gunstige voedingsbodem om 
parasiterend en manipulerend hun slag te slaan.’2 De predikant 
doelde met deze bedekte, maar weinig vleiende bewoordingen op 
de opkomst van respectievelijk de evangelische beweging en de re-
formatorische zuil, die beide aantrekkingskracht uitoefenden op 
delen van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Het waren ontwikkelingen die veel christelijke gereformeerden 
verontrustten. Het snelle uiteenvallen van de kuyperiaanse neoge-
reformeerde zuil sinds de jaren zestig creëerde een nieuw krach-
tenveld, waarbinnen ook zij zich opnieuw dienden te positione-

1  J.H. Velema, Verrechtsing? Over de situatie in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken Anno Domini 1985 (Hilversum 1985), 15.

2  M. Drayer, ‘Het jaar 1980’, in: M. Drayer, H. van der Schaaf en J.H. Velema 
(red.), Jaarboek 1981 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (Dordrecht 
1981), 185-212, aldaar 186.
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ren. Vanouds hadden zij, hoewel zij zich kerkelijk distantieerden 
van Kuyper, binnen de politiek, het onderwijs en de vakbond volop 
geparticipeerd in deze zuil. Schuchtere pogingen hier en daar om 
eigen organisaties te vestigen, zoals een enkele school (bijv. te En-
schede en Sliedrecht) en een studentenvereniging (cgs), waren 
nauwelijks succesvol te noemen. Een minderheid was echter in de 
loop van de eeuw georiënteerd geraakt op de bescheiden opbouw 
van een netwerk van organisaties rond de Gereformeerde Gemeen-
ten van de predikant Gerrit Hendrik Kersten. Deze minderheid in 
het kerkverband, door Jan Zwemer getaxeerd op minder dan 30 
procent in 1952, was actief in de Staatkundig Gereformeerde Partij 
en zond indien mogelijk de kinderen naar een zogenaamde Gere-
formeerde-Gemeenteschool.3

Ondanks de verschillende keuzes qua maatschappelijke parti-
cipatie was er veel dat de christelijke gereformeerden samenbond. 
Zij onderscheidden zich op theologisch vlak door een verbonds-
visie, die de drieverbondenleer werd genoemd, waarmee zij zich 
distantieerden van zowel de neogereformeerden als de bevindelijk 
gereformeerden rond Kersten. Dit werd op de eigen theologische 
opleiding, sinds 1919 in Apeldoorn gevestigd,4 uitgebouwd en 
doorgegeven aan de nieuwe generatie predikanten door met name 
de hoogleraar J.J. van der Schuit. Vanaf de synode van 1947, waar-
op onder de indruk van het recente oorlogsverleden een wending 
naar meer openheid werd gemaakt, werd deze positie zelfbewust 
vertaald in een bemiddelende centrumpositie binnen de gerefor-
meerde gezindte.5 Om deze positie te karakteriseren werd de zin-
snede ‘tusschen de vuren’ gebruikt.

3  Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de 
Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen 1992), 121.

4  W. van ’t Spijker, ‘Enkele hoofdlijnen van de geschiedenis van de Chris-
telijke Gereformeerde Kerken sinds 1892’, in: idem, J.N. Noorlandt, H. van der 
Schaaf (red.), Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Ge-
reformeerde Kerken (Kampen 1992), 9-132, aldaar, 45-46.

5  J.H. Velema, ‘Verhouding tot andere kerken’, in: M. Drayer, W. van ’t 
Spijker, J.H. Velema, En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken sinds 1892 (Kampen 1982), 135-146, aldaar, 139-140. De openheid 
van 1947 kan verklaard worden uit de nadruk die er in de opbouwjaren na de 
oorlog werd gelegd op de ‘volksgemeenschap’ en op gezamenlijkheid. Zie daar-
voor: Martin Bossenbroek, De meelstree Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoor-
log (Amsterdam 2001).
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Deze frase werd een travelling concept in de naoorlogse geschie-
denis van het kerkverband. Het was een identiteitspolitiek concept 
dat telkens opnieuw omgeduid werd al naar gelang de maatschap-
pelijke en kerkelijke context. In eerste aanleg werd het door de auc-
tor intellectualis, de al genoemde Velema, geschapen om de positie 
van de christelijke gereformeerden ten aanzien van de scheuring 
in de Gereformeerde Kerken in 1944 te duiden. Tijdens een lezing 
in november 1945 voor predikanten uit het noorden des lands 
plaatste hij zijn kerkverband tussen de vuren van de synodaal ge-
reformeerden en de gereformeerden (vrijgemaakt). Tekenend voor 
het zelfbewustzijn waarmee dat gebeurde, is hoe hij zijn collega’s 
toevoegde: ‘We behoeven ons als Chr. Geref. Kerk niet te schamen 
voor ons standpunt. We moeten ons wel schamen dat we het zoo 
weinig hartstochtelijk en verantwoord verdedigd hebben’.6

In tweede aanleg, en dat in toenemende mate, werd de frase ech-
ter gebruikt om de positie tussen de Gereformeerde Kerken en de 
Gereformeerde Gemeenten te karakteriseren.7 Intern gebeurde 
dat om de eigenheid te karakteriseren, waarbij zowel neogerefor-
meerd optimisme als bevindelijk negativisme werd afgewezen. 
Extern werd het echter gebruikt om contacten naar beide zijden 
aan te knopen en zelfs voor het ideaal om de hele breedte van de ge-
reformeerde gezindte bijeen te brengen in één nationale gerefor-
meerde kerk. Niet toevallig waren de christelijke gereformeerde 
deputaten Eenheid een drijvende kracht achter de oprichting van 
het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) in 1963 en 
was hun hoogleraar W. Kremer de eerste voorzitter van haar voor-
loper, het Gereformeerd Convent.8

6  J.H. Velema, Tusschen de Vuren. De positie van de Christelijk[e] Gereformeerde 
Kerk ten aanzien van het conflict in de Gereformeerde Kerken (Rotterdam z.j.), 61. Zie 
voor de achtergrond van deze rede: idem, De kerk centraal. Zestig jaar in dienst 
van de kerken (Heerenveen 2000), 96-105. Het concept ‘tusschen de vuren’ valt te 
interpreteren als een kerkpolitieke toepassing van het concept juste milieu, dat 
sinds de napoleontische periode een beproefde strategie vormde in de verhou-
ding tot de moderniteit. Zie: Vincent Evans Starzinger, Middlingness: Juste Milieu. 
Political Theory in France and England, 1815-48 (Charlottesville va  1965).

7  Bijvoorbeeld door Drayer, die beide zijden met ‘Kuyper’ en ‘Kersten’ ty-
peert: M. Drayer, ‘Het jaar 1973’ in: Jaarboek 1974 van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland (Dordrecht 1974), 177-201, aldaar 185. Tevens in: Velema, Ver-
rechtsing?, 5.

8  Velema, Kerk centraal, 115. Velema was zelf jarenlang secretaris van het 
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In het begin van de jaren tachtig, vervolgens, werd het begrip 
door Drayer gebruikt om de lastige positie tussen de afbrokkelen-
de neogereformeerde zuil, de refoverzuiling en de opkomst van de 
evangelischen te typeren. Na zijn al vermelde analyse vervolgde 
hij: ‘In die situatie, in enkele hoofdlijnen geschetst, moest de kerk 
van het jaar onzes Heren 1980 haar gang vinden, nog steeds “tus-
sen de vuren”. Dat daarbij de polariserende machten rondom ons 
ons niet ongemoeid laten, is te verwachten. En “vuurvast” zijn we 
niet. Hier en daar schroeit er wel eens iets’.9

Hiermee was de frase echter wel van een offensief in een de-
fensief kader terechtgekomen. Terwijl er in de optimistische op-
bouwjaren na de oorlog centripetale krachten werkzaam waren 
die verschillende kerken dichter bij elkaar brachten, was dat sinds 
de jaren zeventig veranderd in centrifugale krachten die de sterke 
middenpositie van de christelijke gereformeerden veranderde in 
een zwakte. Met het uiteendrijven van de gereformeerde gezindte, 
met enerzijds de ontzuilende gkn  en anderzijds de verzuilende 
gg, raakten de christelijke gereformeerden ernstig intern ver-
deeld.

Zozeer zelfs dat de frase ‘tusschen de vuren’ ten slotte een in-
terne betekenis kreeg. Nu werd deze gebruikt door hen die in 
het midden van de cgk  stonden om uitwassen ter rechter- en ter 
linkerzijde, in de vorm van respectievelijk refoverzuiling en as-
similatie aan de ontwikkelingen in de gkn, tegen te gaan. Het is 
opnieuw opinion leader Velema die dit articuleert: ‘Dat is een type-
rende positie, die iemand steeds weer ervaart, die in het midden 
van de kerken èn van de geestelijke strijd staat’. Hij maakt dat dui-
delijk aan de hand van een sprekend voorbeeld: ‘Neem de krant. 
Aan Trouw moet een goed gereformeerd mens zich elke dag bijna 
ergeren. Maar het Ref. Dagblad draagt ook weer een eigen cachet 
en heeft (had? – het wordt niet erger) de neiging zowel de Geref. 
Bond als de Chr. Geref. Kerken aan het lezerspubliek als minder 
zuiver voor te stellen vanuit eigen geestelijke hoogmoed’.10

cogg, een functie die in tegenstelling tot die van voorzitter niet roulerend was. 
Z.G. Oene, ‘Ds. J.H. Velema en het C.O.G.G.’ in: J.N. Noorlandt (red.), Tachtig 
over tachtig. Een feestbundel voor ds. J. H. Velema ter gelegenheid van zijn tachtigste ver-
jaardag (Amsterdam 1997), 55-56.

9  Drayer, ‘1980’, 186.
10  Velema, Verrechtsing?, 33.
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pol a r isat i e

De toegenomen spanning wordt duidelijk uit het feit dat er voort-
durend over polarisatie en crisis wordt gesproken.11 In het jaarover-
zicht over 1973 werd al opgemerkt: ‘Er zijn immers symptomen 
dat de spanningen op de spits worden gedreven, “gepolariseerd” 
om zo te zeggen’.12 Bijna tien jaar later was de slotsom dat er spra-
ke was van ‘blijvende polarisatie’.13 In een artikel in het kerkelijk 
weekblad De Wekker probeerde de predikant Kees Boersma dit te 
verwerken. Hij zag hoe de vroegere eenheid, die er was ondanks 
verdeeldheid, gestaag uiteenviel. ‘De buitenwereld gaat ons als een 
soort Hervormde Kerk zien in het klein en de eo  zegt, dat er ook in 
onze kerken richtingen of modaliteiten zijn.’14

Dat was niet verbazingwekkend. Binnenkerkelijk waren orga-
nisatiestructuren ontstaan die raakten aan de beide vuren waar-
tussen de christelijke gereformeerden zichzelf graag positioneer-
den. Die was op de rechterflank het hechtst georganiseerd. In de 
jaren vijftig en zestig hadden de achtereenvolgende christelijke 
gereformeerde synodes diverse vernieuwingsgezinde besluiten 
genomen, als het vrijgeven van de Nieuwe Vertaling van de Bijbel 
en een positieve houding ten opzichte van de televisie. Dit had veel 
onrust bij de bevindelijke minderheid veroorzaakt, die ook een an-
dere, meer objectiverende, verbondsmatige prediking meende te 
beluisteren bij een nieuwe generatie predikanten. Dit leidde ertoe 
dat verschillende predikanten en gemeenten de cgk  verlieten voor 
strikt bevindelijke kerkgenootschappen als de gg  en de ogg. Naar 
aanleiding van het televisiebesluit van 1965 besloten de bevinde-
lijke christelijke gereformeerden zich te organiseren rond het een 

11  Deze polarisatie en crisis werden overigens als kenmerkend voor de hele 
gereformeerde gezindte, maar in het bijzonder voor haar ‘centrum’, de CGK, 
ervaren. Zie o.m.: W. van ’t Spijker, ‘Het verschijnsel van de polarisatie binnen 
de gereformeerde gezindte’, Wapenveld 26 (1976), 100-109; W.H. Velema, Solida-
riteit en antithese. Een theologische peiling (Kampen 1978), 54-56; J.H. Velema, ‘Een 
achterhaalde vraag? (IV)’ De Wekker 88/5, 24 november 1978, 2042-3. In breder 
verband: G. Puchinger, Polarisatie? (Delft 1972).

12  Drayer, ‘1973’, 185.
13  M. Drayer, ‘Het jaar 1981’, in: Jaarboek 1982 van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken in Nederland (Dordrecht 1982), 177-197.
14  K. Boersma, ‘Gemeenteopbouw en perspectieven daarvan (V)’, De Wek-

ker 88/34, 15 juni 1979, 2307-2308, aldaar, 2307.
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jaar later opgerichte blad Bewaar het Pand. De bedoeling was om 
nieuwe uittredingen te voorkomen en om gezamenlijk te strijden 
voor ‘handhaving der oude Gereformeerde beginselen’ binnen de 
cgk.15

De ‘vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand’, zoals de ach-
terban door de redactie van het weekblad werd aangesproken, kre-
gen naast een eigen blad ook ontmoetingsdagen en – na verloop 
van tijd – eigen ambtsdragersconferenties. Dit leidde tot een toe-
nemend, zelfgekozen isolement binnen het eigen kerkverband, 
van waaruit de koers kritisch werd gevolgd. Samenwerking was er 
daarentegen wel met de andere bevindelijk gereformeerden, in het 
bijzonder binnen de reformatorische verzuiling.

De linkerflank organiseerde zich evenzeer, hoewel dat minder 
ver ging omdat zij kon beschikken over diverse kerkelijke media 
en fora. Een groep relatief jonge predikanten verenigde zich in de 
jaren tachtig in de ‘Amersfoortse groep’, die vroeg om meer litur-
gische vernieuwingen en opriep tot maatschappelijk engagement. 
Zo werd in augustus 1983 door veertien predikanten vanuit deze 
kring een ingezonden brief geplaatst in Trouw waarbij stelling 
werd genomen tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. 
Veel opschudding veroorzaakte het abortusstandpunt van de pre-
dikanten Jac. J. Rebel en Tiemen Harder, die in 1985 vanuit de prak-
tijk van het Amersfoortse ziekenhuis ‘De Lichtenberg’ een ruimer 
standpunt bepleitten dan de grote meerderheid in het kerkver-
band. Uiteindelijk resulteerde deze kwestie in het vertrek van ver-
schillende predikanten naar de Nederlandse Hervormde Kerk.16

Tussen beide groepen in bevond zich de grote meerderheid van 
de kerken, die de teloorgang van de neogereformeerde zuil met lede 
ogen aanzag. Voor hen was de positiebepaling waartoe de nieuwe 
situatie uitnodigde het lastigst. Voor de kerken die zich verbonden 
wisten met Bewaar het Pand was de route naar de reformatorische 
zuil-in-opbouw gemakkelijk, omdat dat lag in het verlengde van 
de eigen positie en er al ruimschoots netwerken bestonden met de 

15  J.N. Noorlandt, ‘Kerk en publiciteit’, in: Van ’t Spijker, Een eeuw christelijk-
gereformeerd, 283-309, aldaar 305.

16  J.E. Post, Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-
sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gere-
formeerde Kerken in de twintigste eeuw (Heerenveen 1998), 238-242.
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andere bevindelijk gereformeerden. Voor de kerken die zich ter 
linkerzijde positioneerden, was de reformatorische zuil van meet 
af aan geen optie. Daarvoor liepen de spiritualiteit en de visie op 
cultuur en maatschappij te zeer uiteen. Leden uit deze kerken ble-
ven zich inzetten binnen de vertrouwde, maar van kleur verschie-
tende organisaties, al dan niet met het expliciete doel om daarbin-
nen voor positieve christelijke waarden op te komen.

Wie zich als kerk in dit tijdperk van polarisatie daar echter tus-
senin bevond, zat in een lastig parket. Er was geen voor de hand 
liggende keuze en de situatie vroeg daarom om grondige analyse. 
Bij wijze van casus hoe zo’n kerk hiermee omging, wil ik hier de 
Christelijke Gereformeerde Kerk te Mijdrecht opvoeren.

ch r ist eli j k ger efor m eer d mi j dr ech t : een casus

Deze kerk in het Utrechtse polderlandschap had in de periode 
1975-1995 gemiddeld 250 leden en oriënteerde zich in haar beleid 
nadrukkelijk op de synodebesluiten.17 Hoewel de gemeente haar 
wortels in een duidelijk bevindelijke context had liggen, name-
lijk de Gereformeerde Gemeenten waar zij in 1950 als gevolg van 
de affaire-Kok is uitgetreden, had zij zich na haar aansluiting bij 
de cgk  in 1954 al spoedig ontwikkeld tot een typische midden-
gemeente. Zij associeerde zich niet met de opkomende beweging 
rond Bewaar het Pand, maar kenmerkte zich ook niet door een grote 
gretigheid in het invoeren van vernieuwingen. Als zoveel plaatse-
lijke kerken volgde zij met enige afstand de synode en voerde zo 
met forse tussenpozen achtereenvolgens de Nieuwe Vertaling, de 
Nieuwe psalmberijming en de bundel Schriftberijmingen in. Zij 
hoedde zich ervoor meer vrijheid te nemen dan kerkordelijk werd 
toegestaan.

In de tweede helft van de jaren zeventig werd de gemeente ge-
diend door een vooraanstaand predikant uit het midden van de 
kerken, Marinus W. Nieuwenhuijze. Hij was een man met veel 
kerkelijke ervaring en besloot zijn loopbaan in Mijdrecht. Met zijn 
overwicht wist hij in deze periode de interne rust in de gemeente te 
bewaren. Zijn opvolger, Jan Breman, die als kandidaat in Mijdrecht 

17  Deze paragraaf is gebaseerd op: Bart Wallet, Bevinding en belofte. Van 
huisgemeente tot Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht (Mijdrecht 2004).
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zijn eerste gemeente kreeg, had het heel wat lastiger. Hij kon met 
de kerkenraad de veranderde maatschappelijke context niet lan-
ger ontwijken en diende leiding te geven aan het proces van herori-
entatie. Uit onvrede over het algemener worden van de christelijke 
organisaties waarin tot dusver op lokaal niveau werd gepartici-
peerd, kwamen twee alternatieven in beeld. Het eerste alternatief 
werd gevormd door de reformatorische zuil. Deze bood op smal-
lere basis dan de vroegere zuil een nieuw netwerk aan organisa-
ties. Het tweede alternatief werd geboden door de evangelische 
beweging, die in de jaren tachtig steeds meer invloed verwierf in 
de traditionele kerken. Deze bestond niet zozeer uit een netwerk 
van vervangende organisaties, als wel uit een eigen spiritualiteit. 
In Mijdrecht gingen beide alternatieven vrijwel parallel opspelen.

‘rusl a n d i n n eder l a n d’

Het debat over de reformatorische zuil spitste zich onder christe-
lijke gereformeerden vooral toe op de jeugd. Het onderwijs stond 
flink in de belangstelling. Toen de eerste symptomen van verande-
ring binnen het protestants-christelijk onderwijs zich voordeden, 
werd op de synode van 1971/72 besloten een apart deputaatschap 
op te richten dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs moest 
volgen en de plaatselijke kerken kon adviseren.18 Dat deputaat-
schap probeerde vooral tot een positieve bijdrage aan het bestaan-
de onderwijs te stimuleren, waarbij voor het opkomend reforma-
torisch alternatief weinig ruimte werd gemaakt. Dit leidde tot een 
discussie op de synode van 1980, waarbij sommigen zich afvroegen 
‘of deputaten de ernst bij de ontwikkelingen in het onderwijs wel 
onderkennen’. Zij suggereren: ‘Had er niet meer aandacht aan het 
verschijnsel-reformatorische scholen gegeven moeten worden? 
Anderen zijn daarentegen van mening, over het ontstaan van deze 
scholen niet enthousiast te moeten zijn’. De deputaten stemmen 
toe dat het reformatorisch onderwijs het gevolg ‘kàn (...) zijn van 
een noodsituatie’, maar voegt toe dat het bij onderwijs ‘niet maar 
om een goede grondslag moet gaan en een goede doelstelling, maar 
ook om een inspelen op de concrete situatie die aan de gang is’.19

18  M. Drayer, ‘Kerkelijke deputaatschappen’, in: idem, En toch niet verteerd, 
147-168, aldaar, 154-157.

19  K. Boersma, ‘Generale Synode (9)’, De Wekker 90/1, 31 oktober 1980, 4-5, 
aldaar 5.
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Dit debat had zich precies zo kunnen afspelen in Mijdrecht. De 
kinderen uit christelijk gereformeerd Mijdrecht bezochten de ver-
schillende protestants-christelijke basisscholen in het eigen dorp, 
terwijl er ook enkelen de Koningin Julianaschool in Wilnis bezoch-
ten. De drie Mijdrechtse scholen, ‘De Opdracht’, ‘Ontmoeting’ en 
‘De Hoeksteen’, stonden alle drie onder één bestuur, waarin ook 
twee christelijke gereformeerden – Bert Braam en John Zwarts – 
participeerden. Daarnaast was een moeder actief in de medezeg-
genschapsraad.

In de jaren tachtig komt de relatie met het protestants-christe-
lijk onderwijs onder druk te staan. Dat concentreert zich in eerste 
instantie op de locale middelbare school. Voor het voortgezet on-
derwijs bezochten de kinderen het Mijdrechtse Veenlanden-colle-
ge (vlc) en een enkeling het Herman Wesselingcollege in Amstel-
veen. In 1982 blijkt de kerkenraad verontrust te zijn over de koers 
van het vlc  en stuurt een brief waarin zij het bestuur voorhoudt 
dat ‘[h]et onderwijs behoort gegeven te worden in het perspectief 
van dienst aan God en de naaste’.20 De dichtstbijzijnde reformato-
rische scholengemeenschap was ‘De Driestar’ in Gouda. Door ker-
kenraadsleden naar de jaaropening van deze school toe te sturen, 
verkende de kerkenraad voorzichtig de mogelijkheden voor de 
kinderen van de eigen kerk. Toch bleven de meeste kinderen voor-
alsnog het lokale christelijk onderwijs volgen.21

Het debat kwam pas op scherp te staan met het lokaal basison-
derwijs. Met de bedoeling om de band tussen de basisscholen en 
de kerken nauwer aan te halen, werden sinds 1984 themadiensten 
gehouden, waarbij de kerken in hun diensten aansloten bij het 
thema dat op de scholen werd behandeld. Dit leidde tot nauwer 
contact tussen de predikant en de scholen, waarbij de eerste tot de 
conclusie kwam dat er reden was tot zorg ‘over de wijze waarop in 
de bijbelles inhoudelijk aan de thema’s aandacht wordt gegeven’. 
Tevens constateerde men dat er wel veel kinderen uit de gemeente 
de scholen bezochten, maar dat eigen christelijke gereformeerde 
onderwijzers ontbraken. Deze klachten werden bij het schoolbe-
stuur ingebracht, die beloofde om bij toekomstige benoemingen 

20  Archief Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht (voortaan: cgkm), 
notulen kerkenraad 1979-1984, vergadering 17 augustus 1982.

21  cgkm, 1979-1984, vergaderingen 6 augustus 1980, 6 januari 1981.
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zo mogelijk ‘leden van de Chr. Geref. Kerk in ons personeel op te 
nemen’.22

De zorg over de koers van het protestants-christelijk onderwijs 
raakte in een stroomversnelling doordat een reëel alternatief zich 
voordeed. In de zusterkerk van Ouderkerk aan de Amstel was een 
commissie ingesteld om te komen tot het stichten van een reforma-
torische school in Amsterdam en omgeving.23 Aan de Mijdrechtse 
kerkenraad werd gevraagd om gemeenteleden te wijzen op de mo-
gelijkheid hierin te participeren. Twee Mijdrechtse kerkenraads-
leden, Koning en Alderden, besloten mee te gaan werken aan dit 
initiatief. Anderen in de gemeente werden via het kerkblad geïn-
formeerd.24

Dit ging als een katalysator werken op de toch al fragiele ver-
houding tot het lokaal onderwijs. De nauw verholen support die 
voor het reformatorisch onderwijs werd uitgesproken, werd met 
onrust gesignaleerd door gemeenteleden die actief waren in het 
lokaal onderwijs én door de plaatselijke scholen zelf. Het hoofd 
van ‘De Opdracht’, de heer Dijkstra, merkte met verontrusting op 
dat christelijke gereformeerde kinderen van zijn school werden 
gehaald om naar een reformatorische school te gaan. Hierop ont-
stond een debat tussen kerkenraad en het schoolbestuur met als 
voornaamste inzet het lesmateriaal voor de bijbelverhalen, Kind op 
maandag. Niet lang daarvoor was de pendant voor zondagsscholen 
en kindernevendiensten, Kind op zondag, binnen de gemeente afge-
schaft wegens een horizontalistische theologie die erin door zou 
klinken.25 Hiervan werd ook het doordeweekse materiaal beschul-
digd.

De kerkenraad stelde een studiecommissie in, bestaande uit 
dominee Breman en diaken D.H. Visser, die het materiaal kri-
tisch moest doorlichten, zodat vervolgens in een gesprek met het 
schoolbestuur vervanging bereikt kon worden. Deze commissie 
kwam al spoedig tot de conclusie dat Kind op maandag strijdig was 
met de Schrift en de grondslag van de school. In november 1986 

22  cgkm, notulen kerkenraad 1984-1987, vergadering 11 februari 1985; On-
der Ons (voortaan: OO) 4/3, maart 1985; OO 4/4, mei 1985.

23  M.N. den Harder, ’k Zal gedenken. Christelijke Gereformeerde Kerk Ouderkerk 
aan de Amstel 1923-1993 (Ouderkerk aan de Amstel 1993), 88.

24  cgkm, 1984-1987, vergadering 21 januari 1985; oo 4/2, februari 1985.
25  Wallet, Bevinding en belofte, 112.
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vond een gesprek plaats tussen een delegatie van de kerkenraad en 
het schoolbestuur. Vooraf hadden de christelijke gereformeerde 
bestuursleden de kerkenraad al gewaarschuwd het gesprek ‘voor-
zichtig en zonder dreiging’ te voeren. Het mocht weinig baten. Es-
calatie leek onvermijdelijk. Het schoolbestuur ging met de kritiek 
in het achterhoofd zelf het lesmateriaal vergelijken met ‘de Oude 
Vertaling, de Nieuwe Vertaling en de Heidelbergse Catechismus’ 
en kwam tot de conclusie ‘dat de inhoud van Kind op Maandag 
hier niet mee in tegenspraak is en goed als handleiding gebruikt 
kan worden’. Dit werd tijdens een nieuwe vergadering aan de ker-
kenraad meegedeeld. Omdat bleek dat men verschillende num-
mers van Kind op Maandag had bestudeerd, was er nog sprake van 
enig uitstel. Nadat de kerkenraad dezelfde exemplaren had door-
genomen, stond haar conclusie echter rotsvast. Het materiaal kon 
onmogelijk als verantwoord gekenmerkt worden. Dit werd het 
schoolbestuur meegedeeld en tegelijkertijd werd er een informa-
tieavond voor de ouders binnen de gemeente georganiseerd om te 
waarschuwen tegen Kind op Maandag.26

Binnen de gemeente zorgde dit voor ernstige verdeeldheid. 
Door het organiseren van deze avond koos de kerkenraad publie-
kelijk positie. Nu was dit niet uitzonderlijk in de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken. In het bijzonder aan de rechterzijde van de 
kerken lieten de kerkenraden zich diepgaand in met het onderwijs 
en nam niet zelden de kerkenraad het voortouw in de keuzes rond 
het onderwijs. Als voorbeeld kan de al genoemde Ouderkerkse ker-
kenraad gelden, of die te Alphen aan den Rijn. In beide gevallen 
resulteerde dit in de oprichting van een reformatorische school.27 
Voor een kerkenraad in het midden van het kerkverband was zo’n 
openlijke positiekeus echter riskant.

Dat bleek wel in Mijdrecht. Een deel van de ouders, onder wie 

26  cgkm, 1984-1987, vergaderingen van 18 maart, 29 april, 17 juni, 8 okto-
ber, 22 oktober, 19 november 1986 en 25 maart, 22 april 1987.

27  Den Harder, Gedenken, 72-73, 82; Wij gedenken Uw weldadigheid. Een eeuw 
Christelijke Gereformeerde Kerk in Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn 2004), 
107, 120; cf. J. Veenendaal, De wond’ren gadeslaan. 90 jaar Christelijke Gereformeerde 
Kerk te Barendrecht (Barendrecht 1988), 313-314. Een voorbeeld van een kerk die 
wel actief zich inliet met het onderwijs, zonder daarbij voor het reformatorisch 
onderwijs te kiezen: 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Middelburg 1936-1986 
(Middelburg 1986), 91.
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de bestuursleden van het protestants-christelijk onderwijs, zag 
het als hun verantwoordelijkheid om binnen de bestaande scholen 
te blijven en daarbinnen het eigen accent in te dragen. Een ander 
deel was echter van mening dat zij op grond van hun doopbelofte 
hun kinderen niet langer op deze scholen konden laten en koos 
uit overtuiging voor de reformatorische school ‘De Akker’ die in 
1987 in Amstelveen was gestart. De kerkenraad steunde deze laat-
ste groep, want de situatie op de scholen was volgens predikant 
Breman ‘Rusland in Nederland’ geworden – een duidelijke verwij-
zing naar het atheïstische onderwijsstelsel in de communistische 
Sovjet-Unie. Zij zocht dan ook naar manieren om bij te dragen aan 
de financiële meerkosten voor de ouders die hun kinderen naar ‘De 
Akker’ in Amstelveen stuurden.28

Om de keuze voor het reformatorisch onderwijs te legitimeren 
werd een uitvoerig rapport opgesteld over de stand van het christe-
lijk onderwijs in Mijdrecht. De conclusie was eenduidig: de situa-
tie is niet toelaatbaar. Hoewel de landelijke deputaten Kerk en On-
derwijs, na lezing van het rapport, de kerkenraad adviseerden om 
geen partij te worden in het geheel, was deze van mening dat zij dit 
wel behoorde te doen. Het rapport werd onder de gemeenteleden 
verspreid en werd opnieuw met gemengde gevoelens ontvangen. 
Bij een deel van de gemeente viel het bijzonder slecht, terwijl ook 
de directeuren van de protestants-christelijke scholen hun teleur-
stelling erover uitspraken. Het rapport had echter tot gevolg dat 
een aanzienlijke groep ouders – waaronder het predikantsgezin – 
hun kinderen van school haalde en naar Amstelveen stuurde.29

Het bleef niet bij reformatorisch basisonderwijs; als logisch 
vervolg op de school in Amstelveen koos deze groep ouders ook 
voor het Driestar College in Gouda als vervolgopleiding. Contac-
ten met de reformatorische zuil beperkten zich echter niet tot het 
 onderwijs. Aan het Reformatorisch Dagblad werd in 1989 een aantal 
adressen van gemeenteleden doorgegeven die wellicht abonnee 
zouden kunnen worden. Wel stelde de kerkenraad dat zij ‘aan ver-
dere reclameactiviteiten niet [zal] deelnemen’. In hetzelfde jaar 

28  cgkm, notulen kerkenraad 1987-1989, vergaderingen 19 augustus, 2 
september, 16 september, 14 oktober 1987.

29  cgkm, 1987-1989, vergaderingen 2 maart, 18 mei, 11 juni en 16 juni 
1988.
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De Christelijke Gereformeerde Kerk van Mijdrecht werd geïnstitueerd in 
1954 en telt thans ongeveer 200 (doop)leden. Gemeente en kerkgebouw 
dragen de naam ‘De Wegwijzer’ als teken van ‘de boodschap van redding 
en genade in Jezus Christus in de verkondiging’ en de herkenbaarheid 
daarvan ‘in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in 
de wereld’, aldus de website van de gemeente. Tevens wordt daarop uitleg 
gegeven over de wortels in de gereformeerde traditie en de nadruk op de 
persoonlijke geloofsbeleving. Hierboven een opname van een eredienst, 
met dank aan Hans Bobeldijk. 
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kreeg de reformatorische vakorganisatie rmu (Reformatorische 
Maatschappelijke Unie), als alternatief voor het cnv (Christelijk 
Nationaal Vakverbond), de gelegenheid om zich op een gemeente-
avond te presenteren.30

Het alternatief dat de reformatorische zuil bood, kon uiteinde-
lijk slechts een deel van de gemeente bekoren. Een ander deel bleef 
binnen de vertrouwde structuren actief. Op de eenheidsbeleving 
had de onderwijskwestie een uitgesproken negatief effect, dat 
zelfs leidde tot een crisisstemming binnen de gemeente. De pijn en 
teleurstelling over het niet meer gezamenlijk optrekken was aan 
beide zijden groot. Pas in de jaren negentig ontstond er een nieuw 
evenwicht en werden de keuzes over en weer geaccepteerd.31

Dat was inmiddels ook op landelijk niveau gebeurd. Hadden 
de deputaten Kerk en Onderwijs zich aanvankelijk afhoudend ten 
opzichte van het reformatorisch onderwijs gepositioneerd, in 1989 
werd het bestaan geaccepteerd. Er was nog altijd bezwaar tegen 
de verbondsvisie zoals die binnen het reformatorisch onderwijs 
werd geleerd en tegen de sterke nadruk op uiterlijke zaken, maar, 
zo concludeerden ze: ‘[a]ls we bezwaren hebben tegen bepaalde 
accenten in het reformatorisch onderwijs, dan zijn die gering bij 
de bezwaren die we moeten hebben tegen p.c. onderwijs waar de 
moderne theologie ingang heeft gevonden’. Verder werd gecon-
cludeerd dat er van plaats tot plaats gekeken moest worden of de 
bestaande scholen voldeden, of dat een naburige reformatorische 
school wellicht een goed alternatief bood.32

30  cgkm, 1987-1989, vergadering 15 maart 1989; OO 8/7, oktober 1989.
31  Wallet, Bevinding en belofte, 131, 134, 138.
32  Acta van de buitengewone Generale Synode gehouden te Apeldoorn 21 juni 1988 

/ Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
Groningen 22 augustus – 15 november 1989 (z. z.j.), 66-67;, 335-338, citaat op 338.
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eva ngelica liser i ng

Het tweede alternatief dat zich aandiende als reactie op de teloor-
gang van de neogereformeerde zuil vormde de evangelische be-
weging. In het jargon van de jaren zeventig en tachtig werd deze 
beweging aangeduid met ‘de groepen’. Er ging de nodige aantrek-
kingskracht uit van de expanderende evangelische beweging. In 
organisaties als de Evangelische Omroep, de Evangelische Hoge-
school en de Reformatorische Politieke Federatie werd al langer 
samengewerkt door reformatorische en evangelische christenen. 
Mede door deze organisaties was de bekendheid met de evange-
lische beweging, die vanaf de jaren vijftig in Nederland opkwam, 
binnen christelijke gereformeerde kring toegenomen. Levenshei-
liging, een duidelijk bekeringsbegrip, nadruk op het werk van de 
Heilige Geest, gebedsleven en evangelisatie vormden de belang-
rijkste kenmerken van deze beweging.33

Al in 1979 sprak Jan Hendrik Velema, die vanaf 1984 voorzit-
ter van de eo  zou zijn,34 over de ‘stille invloed’ van ‘de groepen’. 
Deze uitte zich in zijn analyse in een vrijheidsdrang die de gerefor-
meerde belijdenis en kerkorde beknellend vond, in een eigen spi-
ritualiteit en een nadruk op het functionele. Positief waardeerde 
hij de nadruk op het leven uit de Geest en de gedrevenheid voor 
evangelisatie, maar hij besloot toch met een waarschuwing voor 
‘eigenwillige godsdienst’.35

In Mijdrecht was de wortel voor zowel de ontvankelijkheid voor 
de reformatorische zuil als voor evangelicalisering in wezen dezelf-
de. Het was een verlangen naar radicaal christelijk leven, dat zowel 
in het eigen leven als op maatschappelijk vlak ingrijpende keuzes 
wilde maken. De preken van dominee Jan Breman ondersteunden 
dit streven krachtig. Hijzelf stond open voor de evangelische spi-

33  Voor een korte sociologische schets van de evangelische beweging in 
Nederland, zie: Wim H. Dekker, ‘De onstuitbare opmars der evangelicalen. In-
leidend artikel voor het rrqr-congres’, Wapenveld 47 (1997) nr. 4, 142-146. Een 
uitvoerige studie biedt: Hijme C. Stoffels, Wandelen in het licht, waarden, geloofs-
overtuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen (Kampen 1990).

34  Noorlandt, Tachtig, 52-53.
35  J.H. Velema, ‘De aantrekkingskracht van de “groepen”’ I-IV  De Wekker 

88/38 [13 juli 1979], nr. 39-40 [20 juli 1979], nr. 43 [17 augustus 1979], nr. 44 [24 
augustus 1979], 2322-2323, 2330-2331, 2346-2347, 2354-2355. 
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ritualiteit, met haar nadruk op bekering, gebed en evangelisatie, 
en ging de gemeente voor in het maken van keuzes – op het vlak 
van onderwijs en krant richting de refoverzuiling, op het vlak van 
geloofsbeleving en openheid naar buiten richting de evangelische 
beweging.

Het proces van evangelicalisering uitte zich in Mijdrecht op 
verschillende wijzen. Allereerst in grote aandacht voor evangelisa-
tie. Door een actief uitdragen van het Evangelie moest het verval 
van de Nederlandse samenleving en van de kerken gekeerd wor-
den. Een eerste begin vormde een evangelisatiezangdienst die 
met Kerst 1981 werd georganiseerd in het hervormde kerkgebouw. 
Een jaar later volgde participatie in de grote landelijke actie ‘Er is 
hoop’, die door de Evangelische Omroep en de Evangelische Alli-
antie was geïnitieerd. In het lokale comité werd slechts samenge-
werkt met de evangelische christengemeenschap uit Uithoorn. De 
andere Mijdrechtse kerken hielden zich verre van deze evangeli-
sche actie. De vertoning van een film, een huis-aan-huis-enquête, 
de verspreiding van een boekje en een grote tentcampagne waarbij 
twee evangelische en twee christelijke gereformeerde sprekers op-
traden, maakten deel uit van ‘Er is hoop’.36

Na deze campagne werd de samenwerking met de evangeli-
schen overigens beëindigd, omdat die te dominant aanwezig wa-
ren volgens de kerkenraad. Het evangelisatiewerk zelf werd echter 
onverminderd voortgezet, met advertentieacties, kinderwerk en 
een bijbelkring voor niet-christenen. Enkelen buitenstaanders 
traden ook daadwerkelijk toe tot de Christelijke Gereformeerde 
Kerk.37 Evangelisatie is natuurlijk geen exclusief evangelische 
activiteit, maar opvallend is wel dat het evangelisatiewerk dat in 
Mijdrecht werd bedreven, geïnspireerd werd door de evangelische 
beweging. Ook in andere plaatsen als Zwijndrecht, Middelburg en 
Dordrecht-Zuid werd con amore geparticipeerd in ‘Er is hoop’.38

Naast evangelisatiewerk, uitte de evangelicalisering zich 
in de oprichting van een gebedskring. Dit is een vorm die 

36  Wallet, Bevinding en belofte, 122-123.
37  Wallet, Bevinding en belofte, 123-124.
38  G. van Oord, “Niet wagen, maar gelooven”. Christelijke Gereformeerde Kerk 

Zwijndrecht 1918-1993 (Zwijndrecht 1993), 113; Middelburg, 95-96; Gods trouw geden-
ken 1963-1988. Uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid ter 
gelegenheid van haar 25-jarig bestaan (Dordrecht 1988), 97-98.
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 protestants-christelijke kerken tot dusver niet kenden en die van-
uit de evangelische beweging werd geïmporteerd. Op initiatief van 
dominee Jan Breman werd deze kring, waaraan ongeveer tien ge-
meenteleden deelnamen, gestart in 1985. Eens in de veertien dagen 
kwamen ze bijeen.39 Ook in andere middengemeentes, als Zwijn-
drecht en Lisse, deed dit verschijnsel zijn intrede, met overigens 
niet overal even positieve uitwerking. In Lisse veroorzaakte de 
evangelische geloofsbeleving die zich op de gebedskring concen-
treerde ernstige problemen in de gemeente.40

Ook de evangelische liedcultuur deed zijn intrede. De Neder-
landse uitdrukking daarvan was de Opwekkingsbundel. In 1989 
besloot de kerkenraad de bundel vrij te geven voor het gebruik op 
de diverse verenigingen, ‘met de aantekening dat de term “opwek-
king” in het gangbare spraakgebruik een verkeerde indruk kan 
geven van de inhoud’. Van dit verlof werd in het bijzonder voor de 
jongerenactiviteiten gretig gebruikgemaakt. In andere Christelij-
ke Gereformeerde Kerken in het midden en op de linkerflank ging 
het niet anders. Hier en daar kwamen deze liederen ook via jonge-
rendiensten het reguliere zondagse zangrepertoire binnen.41

Een andere evangelische introductie vormde een ‘ontdek je ga-
ven-cursus’, die tot doel had ‘het ontdekken van de gaven die de 
Here  ons gaf en om te leren deze gaven te gebruiken in dienst van 
de Here’.  Dergelijke gavencursussen waren in evangelische kring 
een populair middel om gemeenteleden hun taak in de gemeente 
te laten ontdekken. De gaventest kreeg overigens geen structurele 
plaats in de gemeente.42

Tot slot kwamen ook evangelische thema’s in het eigen kerkelijk 
orgaan, Onder Ons, aan bod. De predikant deed geen moeite zijn 
inspiratiebron te verbergen en schreef hele series over de  Heilige 

39  cgkm, 1984-1987, vergadering 22 oktober 1985; 1990-1993, vergadering 
18 januari 1990; OO 4/8, oktober 1985.

40  In Zwijndrecht startte de gebedskring in 1987: Van Oord, “Niet wagen, 
maar gelooven”, 119. De Lissense perikelen speelden zich in 1985 af: J. Klinken-
berg, Van geslacht tot geslacht. 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Lisse in woord 
en beeld 1897-1997 (Lisse 1997), 90, 102-103.

41  Onder meer in Rotterdam-Centrum en -Alexanderpolder, zie: C.M. van 
Driel (red.), Rehoboth in Rotterdam. Geschiedenis van een christelijke gereformeerde 
stadskerk (Rotterdam 2005), 137, 159.

42  Wallet, Bevinding en belofte, 124-125.
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Geest en de gaven van de Geest, de wederkomst van Christus en 
de verhouding tussen kinder- en volwassendoop. Stuk voor stuk 
thema’s die in het bijzonder door de evangelische beweging op de 
agenda werden geplaatst. Het zorgde – evenals de positieve hou-
ding richting refozuil – voor de nodige onrust in de gemeente. De 
visie van Breman op het werk van de Geest en de doop met de Hei-
lige Geest verschilde nogal van de klassieke gereformeerde visie op 
deze punten.43

De ruimte die de kerkenraad op verschillende manieren aan 
evangelische geloofsuitingen verschafte, zoals in liedcultuur, ge-
bedskring, evangelisatiewerk en artikelen in het gemeenteblad, 
ging een aantal leden op den duur niet ver genoeg. Zij zetten nog 
een stap verder en besloten over te gaan naar een evangelische ge-
meente. Met name de in 1987 gestichte cama  Parousia-gemeente 
bleek een aanzuigende werking te hebben. Begin jaren negentig 
verruilde een aanzienlijk aantal leden de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk voor deze gemeente. In het jaarverslag over 1992 
werd bijvoorbeeld gemeld dat maar liefst 21 personen de gemeente 
hadden verlaten, van wie negen naar de Parousia-gemeente wa-
ren overgestapt. Intensieve gesprekken met deze mensen deed 
hen niet terugkeren, maar leerden de kerkenraad wel dat onvrede 
met de klassieke liturgie, de prediking en het kerkenraadsbeleid 
als voornaamste redenen werden opgegeven. In de gemeente gaf 
de massale overgang richting evangelische gemeenten veel beroe-
ring.44

ba l a ns

De casus-Mijdrecht laat zien wat de gevolgen waren van de vuren 
die inmiddels binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken wa-
ren komen te liggen en elkaar in de gemeenten die zich in het mid-
den positioneerden troffen. Zowel reformatorische verzuiling als 
evangelicalisering werd gepresenteerd als een alternatief voor de 
algemener wordende vertrouwde neogereformeerde zuil. Bij bei-
de strategieën lukte het echter niet om als gemeente tot een geza-
menlijke keus te komen en was diepgaande interne verdeeldheid 

43  Wallet, Bevinding en belofte, 124.
44  Wallet, Bevinding en belofte, 125-126.
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het resultaat. Een deel van de gemeente bleef actief binnen het 
protestants-christelijk onderwijs, cnv  en het cda, anderen zagen 
het reformatorische onderwijs, rmu  en rpf  of sgp  als alternatief. 
Een minder institutionele, maar wel invloedrijke strategie vorm-
de evangelicalisering, die wel dezelfde bron had als de keuze voor 
refo verzuiling, maar de grenzen tussen voor- en tegenstanders van 
de reformatorische zuil deels overbrugde. Het bleek echter dat op 
iets langere termijn ook evangelicalisering de nodige verdeeldheid 
veroorzaakte, tot zelfs de uittocht van een flink aantal leden.

Tot het einde van de jaren tachtig bleven de leiders in het mid-
den waarschuwen tegen de bedreigingen van links en rechts. In 
het jaaroverzicht over 1988 tekende Marinus Drayer opnieuw een 
situatie van ‘voortsluipende assimilatie en secularisatie aan de ene 
kant en de zich daartegen al fanatieker afzettende gettovorming 
aan de andere kant, waarbij beide kanten een virtuoze vaardig-
heid tot zelfrechtvaardiging weten te ontwikkelen’.45 Het was een 
van de laatste keren dat het oude ‘tusschen de vuren’-denken op-
vlamde, in een poging om de identiteit van het eigen kerkverband 
voor iedereen helder te houden. Daarna kwam er een proces van 
acceptatie op gang, waarbij de compartimentalisering van het ei-
gen kerkverband in verschillende stromingen, met deels eigen 
organisatiestructuren, als voldongen feit werd aanvaard. Dat hier 
ook verschillende maatschappelijke keuzes uit voortvloeiden, qua 
onderwijs, politiek, krant en vakbond, kon evenmin ontkend wor-
den. Symptomatisch was de al vermelde acceptatie van het refor-
matorisch onderwijs.

Het deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken dat thans be-
vindelijk is te noemen en daarbij ook grotendeels in de reformato-
rische zuil participeert, is te taxeren op 40,7 procent.46 Slechts 15,5 

45  M. Drayer, ‘Het jaar 1988’, in: idem e.a. (red.), Jaarboek 1989 van de Chris-
telijke Gereformeerde Kerken in Nederland (Dordrecht/Amsterdam 1989), 224-251, 
aldaar 224.

46  Als bron voor deze rekensom is het Jaarboek 2006 van de cgk  gebruikt, 
waarbij als indicator voor bevindelijkheid de liturgische vormgeving is geko-
zen: het gebruik van de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773. Het 
merendeel van deze gemeenten is geconcentreerd in de Bible Belt of Refoband: 
Zuid-Holland, Utrecht, de Gelderse Vallei, Urk en de Veluwe. Deze gemeenten 
tellen 30476 leden op een totaal van 74853 christelijke gereformeerden, i.e. 40,7 
procent. Gemeenteleden van kerken geassocieerd aan Bewaar het Pand zijn in ab-
solute getallen 11595.
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procent valt echter te rekenen tot de kerken rond Bewaar het Pand. 
Deze groep is dan ook sinds de jaren vijftig door verschillende uit-
tredingen geslonken. De neergang van de neogereformeerde zuil 
heeft echter zo’n 25 procent vanuit het midden van het kerkver-
band richting de refozuil gedreven. Dit komt vooral tot uitdruk-
king in het type onderwijs dat wordt gekozen, in een conservatief 
beleid inzake liturgische vernieuwingen en in het participeren qua 
jeugdwerk in het behoudende Landelijk Contact Jeugdverenigin-
gen (lcj) in plaats van de meer vooruitstrevende Christelijke Gere-
formeerde Jeugdwerk Organisatie (cgjo). In politiek opzicht zal 
echter in deze bevindelijke kerken, in tegenstelling tot de Bewaar-
het-Pand-gemeentes, de ChristenUnie relatief goed scoren; tevens 
wordt er volop geparticipeerd in de eo, die voor veel andere be-
vindelijk gereformeerden a forbidden country is. Er moet overigens 
opgemerkt worden dat in deze groep een belangrijke plaats wordt 
ingenomen door enkele forse behoudende gereformeerde kerken 
(Nunspeet, Urk-Maranatha, Bennekom) die tot de cgk  toetraden 
en daarmee mede een verklaring vormen voor de percentuele ver-
sterking van de bevindelijk gereformeerden in de cgk  sinds de 
jaren vijftig.

Het is tegen deze achtergrond dat niet alleen in Mijdrecht, maar 
ook op landelijk niveau zich in de jaren negentig een nieuw even-
wicht had gevestigd. Wat Jan Hendrik Velema al in 1985 betoogde, 
had men nu breed aanvaard: ‘Geen verschil in leer scheidt ons, 
maar een verschil in praktijk op diverse punten brengt scheiding 
aan’.47 Daar viel mee te leven.

47  Velema, Verrechtsing?, 34.
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7  Een verleden zonder historiciteit

 Historische levensidealen en antihistorisme in het  
 bevindelijke protestantisme *

 Herman Paul

bev i n deli j k e t i j dr eis

Wie op zondagmorgen, even voor de klok van tien uur, plaats-
neemt in een kerkgebouw dat toebehoort aan een gemeente van re-
formatorische signatuur, verplaatst zich, naar het woord van Anne 
van der Meiden, een aantal eeuwen terug in de tijd.1 Soms, als de 
gemeente behoort tot de hervormde flank van wat tegenwoordig 
de Protestantse Kerk in Nederland heet, begint deze verplaatsing 
in de tijd al buiten, op het grindpad dat naar de oude dorpskerk 
voert. Maar hoe jong of oud, monumentaal of eenvoudig het gods-
huis ook is, een echte terugwaartse stap in de tijd voltrekt zich in 
de liturgie. Van het plechtige ‘Onze hulp en enige verwachting’ 
waarmee de dienst begint tot de uitleidende improvisatie op een 
instrument dat niemand buiten de kerk nog kent – zelfs Radio 4 
zendt geen orgelmuziek meer uit – bevindt de kerkganger zich 

*  Dit hoofdstuk is een nevenproduct van een onderzoek gefinancierd door 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo). Geschre-
ven in wat de bevindelijke dominee W.C. Lamain ‘het Overjordaanse’ noemde – 
tijdens een verblijf als member-in-residence aan het Center of Theological Inquiry 
in Princeton (2006-2007) – leunt deze bijdrage sterker op secundaire literatuur 
dan ik mij in Nederland zou hebben gepermitteerd. Bart Wallet dank ik voor 
zijn praktische hulp en constructieve feedback; Willemijn Don voor haar stilis-
tische suggesties.

1  A. van der Meiden, De zwartekousenkerken. Portret van een onbekende bevol-
kingsgroep (Utrecht 1968), 14. Ook andere waarnemers gebruiken deze beeld-
spraak: Willem Oosterbeek, Gordel van God. Een voettocht langs ’s Heeren wegen 
(Wormer 2006), 7. ‘Reformatorisch’ en ‘bevindelijk gereformeerd’ gebruik ik als 
synoniemen voor de groep die C.S.L. Janse onderzoekt in zijn Bewaar het pand. 
De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk ge-
reformeerden (Houten 1985).
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in een wereld vol woorden en klanken uit voorbijgegane eeuwen. 
De psalmen, gezongen op zeventiende-eeuwse ‘hele noten’, date-
ren uit 1773; de bijbelvertaling uit 1637. De voorganger, hoog op 
de kansel, preekt en bidt in een stijl die aansluit bij de Statenbij-
bel. Met kennelijk ontzag citeert hij lang gestorven theologen – 
Calvijn, Brakel, Comrie, Bunyan – terwijl hij expressis verbis waar-
schuwt tegen wat een argeloos mens zou kunnen beschouwen als 
kostbare verworvenheden van de twintigste eeuw: gelijkberechti-
ging van mannen en vrouwen, groei van wetenschappelijk inzicht 
en democratisering van het publiek debat via daartoe geëigende 
media. Zo’n reformatorische dienst, zou men met Van der Meiden 
kunnen zeggen, is inderdaad een hele tijdreis.

Hoe relevant is deze observatie? Al op het eerste gezicht neigt 
ze naar oppervlakkigheid. Veel kerkgangers zullen weliswaar be-
amen dat ze de psalmberijming en het taalregister van de predi-
kant belangrijk vinden. Maar ze zullen daar direct aan toevoegen 
dat het gáát om de ‘inhoud’, om de eeuwige woorden die klinken 
vanaf de kansel. Wie de reformatorische kerken wil leren kennen, 
zouden ze kunnen tegenwerpen, moet niet bij hun uiterlijkheden 
stilstaan, maar bij hun theologie, bij hun verkondiging van oordeel 
en genade, bij verbond en verkiezing. Op het tweede gezicht zou 
de waarneming van zojuist zelfs misleidend kunnen zijn. Ze in-
terpreteert de reformatorische dienst namelijk vanuit een concep-
tueel raamwerk dat zo gevoelig is voor temporele afstand, dat het 
de neiging heeft zeventiende-eeuwse taal in een eenentwintigste-
eeuwse context ‘anachroon’ of ‘anachronistisch’ te vinden.2 Deze 
notie van anachronisme veronderstelt echter een historisch besef, 
een manier van denken over geschiedenis, waarvan nog te bezien 
valt of het wel recht weet te doen aan de specifieke manier waarop 
bevindelijk gereformeerden met hun verleden omgaan. Welke wij-
ze van historisch denken, zullen we ons daarom moeten  afvragen, 

2  ‘Anachroon’ en ‘anachronistisch’ zijn in deze context technische begrip-
pen, zonder uitgesproken positieve of negatieve gevoelswaarde. C. Huisman, 
Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw 
(Dordrecht 1983), 147, spreekt met eenzelfde, analytische intentie over anachro-
nismen als hij ingaat op de twintigste-eeuwse toe-eigening van achttiende-
eeuwse gereformeerde natieconcepten. Een nadere analyse biedt P.B.M. Blaas, 
Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees histo-
risch bewustzijn (z. [’s-Gravenhage] 1988).
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verschuilt zich achter de krachtige oriëntatie op het verleden in de 
reformatorische wereld, achter de zondagse liturgie die een bui-
tenstaander ‘ouderwets’ zou kunnen noemen, achter alle respect 
voor oude schrijvers en eerbied voor de ‘oude gereformeerde waar-
heid’? Welke visie op geschiedenis veronderstellen de tijdreis van 
Van der Meiden en de tegenwerping dat dit vocabulaire van de tijd-
reis het eigene van de reformatorische kerkdienst mist?3

In wat volgt zal ik deze vragen toespitsen op hoe bevindelijke 
protestanten aankijken tegen ‘historiciteit’, dat wil zeggen, tegen 
de historische veranderlijkheid van de wereld.4 In de hoop histo-
risch onderzoek naar deze bevindelijke kijk op historiciteit een 
kleine stimulans te geven, wil ik, meer in het bijzonder, ingaan op 
de vraag vanuit welke gezichtspunten historici zulk onderzoek 
het best zouden kunnen verrichten. Op basis van enig vooronder-
zoek zal ik achtereenvolgens ingaan op de geschiktheid van ‘her-
inneringsculturen’, ‘historische levensidealen’ en ‘antihistorisme’ 
– drie termen uit het vakjargon van de geschiedwetenschap, die ik 
hieronder uitvoerig zal toelichten. Terwijl ik de bruikbaarheid van 
dit drietal gezichtspunten naga, zal ik de stelling verdedigen dat 
de ogenschijnlijke ambiguïteit van zojuist – een naar eigentijdse 
maatstaven ongehoorde belangstelling voor het verleden, gepaard 
aan de overtuiging dat die belangstelling tot de ‘uiterlijkheden’ 
van het bevindelijke protestantisme behoort – wijst op het karak-
teristieke feit, uitgedrukt in de titel van dit artikel, dat bevinde-
lijke gereformeerden sterk in het verleden zijn geïnteresseerd, maar 
niet in de historiciteit van dit verleden.

h er i n n er i ngscu lt u u r

De manier waarop de bevindelijk gereformeerde wereld met haar 
verleden omgaat – de iconen die ze creëert, de teksten die ze koes-
tert, de religieuze exempla waarover ze vanaf de kansel of in huise-
lijke kringen vertelt – begint in toenemende mate voorwerp van 

3  Vgl. het weinig malse oordeel over Van der Meidens boek in H. Florijn, 
Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een 
bevindelijk kerkverband (tweede druk; Kampen 1996), 110.

4  Anthony Giddens, The constitution of society. Outline of the theory of struc-
turation (Cambridge/Oxford 1984) xxviii, omschrijft een besef van historiciteit 
als ‘a definitive sense of living in a social world constantly exposed to change’.
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3  Vgl. het weinig malse oordeel over Van der Meidens boek in H. Florijn, 
Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een 
bevindelijk kerkverband (tweede druk; Kampen 1996), 110.

4  Anthony Giddens, The constitution of society. Outline of the theory of struc-
turation (Cambridge/Oxford 1984) xxviii, omschrijft een besef van historiciteit 
als ‘a definitive sense of living in a social world constantly exposed to change’.

Bevindelijk gereformeerde kerkdiensten kunnen worden gezien als een 
‘tijdreis’, terug naar de bloeitijd van de ‘vaderlandse kerk’ in de zeven-
tiende en achttiende eeuw. Toen werden vele preekstoelen nog beklom-
men door predikanten die nu als ‘oudvaders’ een belangrijke rol spelen 
in de verbondenheid met de gereformeerde (piëtistische of puriteinse) 
traditie. Hierboven de uit 1756 daterende kansel van de Grote Kerk in 
Dordrecht met marmeren kuip, koperen leuning en mahoniehouten 
klankbord en magnifieke kroon. Allemaal tekenen van weelde en wel-
vaart, soms dubbelzinnig ervaren als zegen op de Gouden Eeuw en als 
zedelijk verval in de eeuw van de Verlichting. Behalve de preekstoel is de 
dooptuin met de lessenaar voor de voorlezer en voorzanger symbolisch 
voor de bevindelijke herinneringscultuur rond de prediking, liturgie en 
verbondstheologie van de teloorgegane publieke kerk. 
Foto Herman A. van Duinen.
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historisch onderzoek te worden. Meer of minder uitdrukkelijk 
positioneert dit onderzoek zich in een lieux de mémoire-traditie, 
teruggaand op de Franse historicus Pierre Nora. Dit wil zeggen 
dat historici, in het voetspoor van Nora, aan de bevindelijk gere-
formeerde wereld een ‘herinneringscultuur’ toeschrijven – een 
collectief geheugen, gevoed door orale tradities en op schrift ge-
stelde verhalen – die klaarblijkelijk zozeer verwant is met de her-
inneringsculturen van andere religieuze, sociale en/of politieke 
groepen in de negentiende en twintigste eeuw, dat ze op eenzelfde 
manier geanalyseerd kan worden.5

Dit lieux de mémoire-onderzoek naar bevindelijke helden, won-
derverhalen en Reformatie-herdenkingen is zo interessant, omdat 
binnen de christelijke traditie (die naar het woord van Jacques Le 
Goff op zichzelf al een herinneringsgemeenschap is) het bevinde-
lijke protestantisme een voorbeeld is van een groep die werkelijk 
leeft van de herinnering.6 Een specifiek beroep op teksten uit het 
verleden – denk aan de ‘formulieren van enigheid’, zoals de gerefor-
meerde belijdenisgeschriften sinds de negentiende eeuw worden 
genoemd – is voor de reformatorische gezindte zelfs zo karakteris-
tiek, dat men zich kan afvragen of deze omgang met het verleden 
niet beter dan kerkverbanden of refo-organisaties aangeeft waar 
de gereformeerde gezindte begint en ophoudt. Uiteraard heeft, 
vanaf circa 1970, een verzameling scholen, media, beroeps- en vrij-
willigersorganisaties die wordt aangeduid als de ‘reformatorische 
zuil’ zich opgeworpen als institutionele belichaming van de bevin-
delijk gereformeerde groep – een proces dat gemakkelijker verliep 
naarmate de bevindelijk gereformeerden zich beter in sociologi-
sche termen (specifieker: in termen van morele opvattingen en le-

5  Een nadere uiteenzetting, voorzien van relevante literatuurverwijzin-
gen, toegepast op het gereformeerde protestantisme in Nederland, biedt mijn 
inleiding tot Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Neder-
land, 1850-2000, red. George Harinck, Herman Paul en Bart Wallet (te verschij-
nen). In dit omvangrijke boek onderzoeken enkele tientallen historici de collec-
tieve herinneringen van gereformeerde protestanten in Nederland.

6  Jacques Le Goff, ‘Passé et présent de la mémoire’, in: Pim den Boer en 
Willem Frijhoff (red.), Lieux de mémoire et identités nationales (Amsterdam 1993), 
33-45, aldaar 35. Een goed voorbeeld van de tendens om religie in termen van 
collectieve herinnering te bestuderen, is het fraaie boek van Danièle Hervieu-
Léger, La religion pour mémoire (Paris 1993).
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vensstijl) lieten beschrijven. Toch is de reformatorische zuil altijd 
smaller geweest dan de groep die zich bevindelijk gereformeerd 
noemt, zowel vanwege huiver voor organisatiedrift en daden-
drang, in bijvoorbeeld de Oud Gereformeerde Gemeenten in Ne-
derland, als vanwege schroom tot zuilvorming in sommige delen 
van, bijvoorbeeld, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de or-
thodoxe flank van (voorheen) de Nederlandse Hervormde Kerk.7 
Diezelfde Hervormde Kerk illustreert dat de bevindelijk gerefor-
meerde groep evenmin in denominationele termen uitputtend 
kan worden aangeduid. Zuilen en kerkmuren schieten dus tekort 
voor wie de bevindelijk gereformeerden als groep wil omschrijven. 
Het lieux de mémoire-onderzoek suggereert dat de gereformeerde 
gezindte veeleer wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijke 
houding ten opzichte van het verleden.

Dit wil niet zeggen dat iedereen dezelfde catalogus van histo-
rische voorbeelden of gezaghebbende teksten deelt. Over de Af-
scheiding van 1834, de predikant Jan Pieter Paauwe of de ‘leeruit-
spraken’ van 1931 oordelen bevindelijk gereformeerden beslist niet 
eenduidig. Wel bestaat, in de eerste plaats, een zekere basiscatalo-
gus, waartoe naast de gereformeerde belijdenisgeschriften in ieder 
geval Calvijn, de Statenbijbel, één of meer vertegenwoordigers van 
de Nadere Reformatie en John Bunyans The Pilgrim’s Progress (in Ne-
derlandse vertaling) behoren. In de tweede plaats wordt het eigene 
van de bevindelijke leer en levensstijl veelal gedefinieerd onder 
verwijzing naar deze basiscatalogus. En ten derde ziet de bevinde-
lijk gereformeerde groep deze catalogus niet alleen als inspirerend 
of richtingwijzend – zoals vroeg-twintigste-eeuwse vrijzinnigen 
Zwingli een passende held vonden – maar als normatief, in de zin 
van geen tegenspraak duldend.8 Zoveel gezag kenden andere 

7  Significant is dat Janse, in zijn Bewaar het pand, enerzijds ‘ongeveer de 
helft van de bevindelijk gereformeerden’ in de Nederlandse Hervormde Kerk 
lokaliseert ( 69), maar anderzijds de Gereformeerde Gemeenten een ‘centrale 
plaats (...) in de bevindelijk gereformeerde kring’ toekent ( 221). Wordt hier een 
overstap gemaakt van de religieuze gemeenschap (de imagined community, zoals 
ik zal beweren) naar de reformatorische zuil?

8  Het klassiek-gereformeerde onderscheid tussen norma normans en norma 
normata maakt de normativiteit van deze lieux de mémoire afhankelijk van de 
mate waarin ze de Bijbel naspreken of naleven. Maar wie is in dezen tot oor-
delen bevoegd? Enkele recente controverses in de Gereformeerde Gemeenten 
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herinneringsculturen aan hun lieux de mémoire maar zelden toe. De 
rooms-katholieke Willem Jan Frans Nuyens kon zich nostalgisch 
uitlaten over de ‘roomse’ middeleeuwen; de neocalvinisten rond 
Abraham Kuyper wisten over Calvijn en de Reformatie hun lof-
trompet te steken. Maar nooit koesterden zij, ondanks alle bewon-
dering, het idee dat het heden zich naar twaalf- of zestiende-eeuws 
voorbeeld had te voegen of dat het laatste woord inzake kerk en 
theologie in het verleden was gesproken.9

Vandaag de dag wordt over de gehele breedte van het Neder-
landse protestantisme met dankbaarheid over de Reformatie ge-
sproken en inspiratie geput uit de voorbeelden van een Luther, 
Melanchton of Calvijn. Maar alleen in bevindelijke kring wordt 
aan de Reformatie – onder een zekere belichting en aangevuld met 
latere lieux – zoveel gezag toegekend, dat de gereformeerde theo-
logie van die dagen van de hedendaagse kerkganger slechts bevin-
delijke doorleving, geen nadere doordenking vergt: ‘Delen wij in 
de zaken van de Reformatie? Kennen wij iets van die wonderlijke 
daden? Als wij vandaag gedenken hoe de Heere voor dezen, in 1517, 
1618-1619, 1834 en 1907, die leer van vrije genade nog heeft gelaten 
tot op deze dag. Maar ga nou eens voor jezelf onderzoeken, mag 
ik daar nou iets van kennen? Mag ik daar nou iets van beleven?’10 
Kortom, voor bevindelijk gereformeerden is het religieuze verle-
den niet slechts inspirerend, maar richtinggevend.

 illustreren dat kerkgangers als dissidenten worden ervaren zodra zij zich deze 
bevoegdheid individueel lijken toe te eigenen. In hoeverre suggereert dit dat 
sommige lieux de mémoire, zoals C. Graafland in verscheidene publicaties zei te 
vermoeden, een groter hermeneutisch gewicht hebben dan de zojuist genoem-
de onderscheiding toelaat? Over Zwingli als vrijzinnige held: Pieter Jan Dijk-
man, ‘“Of wij niet moeten komen tot een ziel”. Vrijzinnige protestanten en de 
Reformatie-herdenking van 1917’, in: Herman Paul, Bart Wallet en George Ha-
rinck (red.), De Reformatie-herdenking van 1917. Historische beeldvorming en religieuze 
identiteitspolitiek in Nederland (Zoetermeer 2004), 121-139.

9  Het explicietst liet Abraham Kuyper zich hierover uit in zijn Tractaat 
van de reformatie der kerken. Aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luthers vierde 
eeuwfeest aangeboden (Amsterdam 1884). Over Nuyens: Albert van der Zeijden, Ka-
tholieke identiteit en historisch bewustzijn. W. J. F. Nuyens (1823-1894) en zijn ‘nationale’ 
geschiedschrijving (Hilversum 2002).

10  M. Karens, citaat naar Herman Paul en Bart Wallet, ‘Van norm naar bron. 
De Reformatie in het zelfverstaan van het Nederlandse protestantisme’, Wapen-
veld 55 nr. 2 (2005), 17-23, aldaar 21.
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Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe belangrijk het 
beroep op oudvaders, historische gebeurtenissen en belijdenis-
geschriften is voor de constructie van in- en out-groups, voor de 
socialisatie van nieuwe leden en voor de instandhouding van een 
bevindelijk vocabulaire of raamwerk waarmee de wereld en het 
eigen leven, de bekering incluis, wordt geïnterpreteerd. Maar in 
afwachting van deze technische specificatie (of functionele analyse 
van de collectieve herinnering als sociaal structuratieproces)11 is 
de hypothese gerechtvaardigd, dat de bevindelijk gereformeerde 
wereld nog meer dan voorheen de rooms-katholieke groep rond 
Nuyens of de neocalvinistische beweging rond Kuyper een ima-
gined community is – een verbeelde gemeenschap van mensen, af-
komstig uit allerlei kerkelijke en maatschappelijke instituties, die 
elkaar weten te vinden rond een verzameling historische teksten, 
beelden, verhalen en figuren.12

dystopisch e gesch i edfi l osofi e

Toch schiet deze lieux de mémoire-benadering, hoe zinvol ook, te-
kort zolang zij niet met andere benaderingen wordt aangevuld. Al-
lereerst heeft een aantal historici in het voetspoor van Nora terecht 
beklemtoond, dat niet alle herinnering een collectieve herinnering 
is, dat niet elk historisch voorwerp waarop latere generaties terug-
grijpen een lieu de mémoire is en dat niet elke verwijzing naar een 
inspirerend verleden het predicaat ‘herinneringscultuur’ recht-
vaardigt. Hoewel het begrip de laatste jaren zoveel opgang heeft 
gemaakt dat het inmiddels aan inflatie onderhevig is, verwijst het 
bij Nora naar een specifieke, politiek geladen omgang met het ver-
leden – opgekomen in de negentiende eeuw (naar alle maatstaven 
de eeuw van de geschiedenis) en in veel gevallen verdwenen in het 
derde kwart van de twintigste eeuw. Dat laatste is eenvoudig te 
verklaren. Rond de jaren zestig verloren immers steeds meer wes-
terse burgers, gefascineerd als zij waren door sociale, politieke en 

11  Vgl. noot 5.
12  De term is uiteraard afkomstig van Benedict Anderson, Imagined com-

munities. Reflections on the origin and spread of nationalism (tweede druk; London/
New York 1991). Vgl. Groens ‘gereformeerde gezindheid’ als etiket voor deze ima-
gined community in W. Aalders e.a., Tien keer gereformeerd (Kampen 1973).
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technologische vergezichten, het gevoel dat hun participatie in de 
samenleving gebaat zou zijn bij oriëntatie op het verleden. De ‘ke-
ten van herinnering’, die volgens Danièle Hervieu-Léger tradities 
bijeenhoudt, kon de druk van urbanisatie, opwaartse mobiliteit en 
nieuwe levensstijlen niet weerstaan.13 Ook werden gezag en ver-
antwoordelijkheid in toenemende mate niet buiten het individu, 
maar in het eigen ik gefundeerd – een ‘internalisering van morele 
bronnen’, volgens Charles Taylor, die het verleden als morele of re-
ligieuze beroepsinstantie met pensioen stuurde.14

Maar in de gereformeerde gezindte is deze pensionering uitge-
bleven: lieux de mémoire, bleek in de vorige paragraaf, genieten een 
ongekend gezag (eens te meer, mogelijk, naarmate elders een inter-
nalisering van morele bronnen openbaar kwam).15 Tevens valt op 
dat eerbied voor oude schrijvers en verheerlijking van het verleden 
allang bestonden vóór in de jaren zeventig de reformatorische zuil 
ontstond en vóór G.H. Kersten, in duidelijke oppositie tot het neo-
calvinisme van Kuyper en Bavinck, een bevindelijk gereformeerde 
wereld creëerde. Onderzoek van Fred van Lieburg en John Exalto 
toont immers aan, dat zulke eerbied en nostalgie ver vóór de twin-
tigste eeuw reeds gemeengoed waren in piëtistische kringen. Jo-
hannes Hofstede bezocht al in de vroege achttiende eeuw het graf 
van ‘den heiligen Theodorus à Brakel’ in Makkum en schreef: ‘Ik 
werd zeer aangedaan bij het graf van dien heiligen Man, overden-

13  Hervieu-Léger, Religion pour mémoire.
14  Peter van Rooden, ‘Oral history en het vreemde sterven van het Neder-

landse christendom’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Neder-
landen 119 (2004), 524-551; James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland 
in de jaren zestig (Amsterdam/Meppel 1995), 33, 96-97, 113-116. Vgl. de tayloriaanse 
analyse van Callum G. Brown in The death of Christian Britain. Understanding secu-
larisation, 1800-2000 (London/New York 2001) en de daarmee verrassend overeen-
stemmende these van Olaf Blaschke, ‘Das 19. Jahrhundert: Ein zweites konfes-
sionelles Zeitalter?’, Geschichte und Gesellschaft 26 (2000), 38-75.

15  Onderzocht dient te worden in hoeverre ‘de traditionele liturgie en het 
gebruik van alleen de psalmen’ mede een ‘reactie op ontwikkelingen in andere 
kerken’ was, zoals (in navolging van W. Balke, S. Meijers en M.J.G. van der Vel-
den) beweerd in Jan Pieter Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gerefor-
meerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen 
1992), 135. Soortgelijke vragen laten zich stellen rond Datheen-zangavonden 
(‘massale niet-ritmische samenzang met bovenstem’), herdrukken van oude 
schrijvers, een tijdschrift als Oude Paden en een website als www.oudvaders.
com.
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kende, hoe ver ik af was van dat heerlyk leven in Gods nabyheid, en 
hoe weinig dergelyke Enochs er zyn, alsmede ’t jammerlyk verval 
van ons Christendom.’16 Al in 1742 stonden Wilhelmus à Brakel, 
Koelman, Van der Kemp, Hellenbroek en Verschuir, naar het oor-
deel van Theodorus van der Groe, als ‘waerlijk geleerde en vroome 
schrijvers’ te boek – al voegde Van der Groe daaraan toe dat hij 
‘de oude theologanten nog boven haer allen’ achtte: ‘Een Calvijn, 
Luther, Melanchton, Zanchius, Teellink, Lodestein en diergelijke wegen 
bij mij nog al eenige ponden swaerder.’17

Het is in theorie wel mogelijk deze observaties in te kapselen 
in een lieux de mémoire-paradigma. Het argument daartoe zou kun-
nen luiden, dat lieux de mémoire vaak ontstaan in contexten waarin 
groepsidentiteiten onder druk staan. Immigranten, bijvoorbeeld, 
voeden hun saamhorigheidsgevoel in den vreemde niet zelden 
met romantische verhalen over hun land of streek van herkomst.18 
Ook religieuze minderheden, zoals katholieken in het laat-ne-
gentiende-eeuwse Duitse keizerrijk, zetten zich schrap tegen 
een meerderheidscultuur door intensief gebruik van religieuze 
herinneringen.19 Naar analogie daarvan zouden de ‘fijnen’ in de 
achttiende en de bevindelijken in de eenentwintigste eeuw als re-
ligieuze minderheden beschouwd kunnen worden, die hun eigen-
heid met historische verankeringen proberen te beschermen. Dit 
type moderniseringsdenken ligt echter, vanwege zijn a-historische 
opvatting van modernisering en antagonistische voorstelling van 
moderniteit en traditie, al een jaar of twintig onder vuur.20

16  Citaat naar John Exalto, Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltradi-
tie in vroegmodern Nederland (Nijmegen 2005), 213.

17  Citaat naar idem, ‘Van der Groe doet het hekje toe. De uitvinding van 
Neerlands laatste ziener’, in: John Exalto en Fred van Lieburg (red.), Neerlands 
laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784) (Rotter-
dam 2007), 119-138, aldaar 121.

18  Hans Krabbendam, Dutch-American identity politics. The use of history by 
Dutch immigrants (Holland, mi  z.j. [2003]).

19  Uta Rasche, ‘Geschichtsbilder im katholischen Milieu des Kaiserreichs. 
Konkurrenz und Parallelen zum nationalen Gedenken’, in: Clemens Wischer-
mann (red.), Vom kollektiven Gedächtnis zur Individualisierung der Erinnerung (Stut-
tgart 2002), 25-52.

20  Vgl. bijv. Paul Heelas, Scott Lash en Paul Morris (red.), Detraditionali-
zation. Critical reflections on authority and identity (Cambridge/Oxford 1996) of  
M. Herbert Danzger, Returning to tradition. The contemporary revival of Orthodox 
Judaism (New Haven/London 1989).
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Dit is niet de enige reden waarom een lieux de mémoire-benade-
ring aanvulling behoeft. Bevindelijk gereformeerden positioneren 
zichzelf namelijk in de geschiedenis op een manier die in weinig 
herinneringsculturen lijkt voor te komen. Op zich lijkt het gang-
bare idee, dat collectieve herinneringen een antwoord zijn op ver-
anderingen in de eigen leefwereld, bevestigd te worden door de 
sombere toekomstperspectieven die de ‘piëtistische mythe van het 
godzalige verleden’ (John Exalto) dikwijls vergezellen.21 Bevinde-
lijk gereformeerde cultuurcritici stellen de nabije toekomst niet 
zelden in dramatische kleuren voor. Daarbij grijpen ze terug op 
bijbelse beelden van ‘het laatste der dagen’ en borduren ze voort 
op een genre waartoe onder andere behoren de biddagpreken van 
Van der Groe, L.G.C. Ledeboers Een spiegel dezes tijds, ter beproeving 
der kinderen Gods, voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijds-
omstandigheden en E. Fransens Drievoudige weeklachte over Nederlands 
hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland.22 ‘Maar deze 
normloosheid is nog niet het eindpunt van de weg,’ schrijft bij-
voorbeeld P. den Butter, christelijk gereformeerd predikant:

Normloosheid zal eindigen in goddeloosheid. En goddeloos-
heid is liederlijkheid, ongerechtigheid, vuilheid, slechtheid. 
Tenminste, dat is de uiterste consequentie ervan. (...) Dan krij-
gen we de volle uitleving van alles wat er aan verdorvenheid in 
het menselijk hart aanwezig is. (...) Laat de mens zich nu maar 
uitleven en laat hij zich zo maar rijp maken voor het definitieve 
oordeel!23

21  Exalto, ‘Van der Groe’, 121-122.
22  F.A. van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende 

eeuw (Kampen 1991), 152-156; H. Florijn, De ledeboerianen. Een onderzoek naar de 
plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 (tweede druk; Houten 
1992), 34, 99-100, 127-129.

23  P. den Butter, citaat in Hijme Stoffels, Als een briesende leeuw. Orthodox-
protestanten in de slag met de tijdgeest (Kampen 1995), 106, 156. Het hellend vlak als 
topos in de bevindelijke cultuurkritiek is beslist een nadere analyse waard. Vgl. 
L.A. Jansen, ‘Niet wereldvreemd; wel een vreemdeling’, in: J.A. Coster (red.), De 
eeuw in ons hart. De bevindelijk gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw 
(Houten 1998), 63-78, aldaar 69: ‘We kunnen weten hoe het elders stap voor stap 
is gegaan. Aanvankelijk klopten alleen de tijdvakken en jaartallen niet, later was 
niet duidelijk wie de auteurs van bijbelgedeelten waren en ten slotte zouden de 
evangelisten en Paulus ieder een eigen, onderling strijdige interpretatie van het 
werk van de Heere Jezus gegeven hebben.’
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Zo’n dystopische visie – een utopische visie met een minteken – op 
de nationale of westerse geschiedenis fungeert ook in andere her-
inneringsculturen wel als contrast waartegen het eigen alternatief 
des te kleurrijker uitkomt. Maar de mogelijkheid dat inspiratie uit 
het verleden of passende inzet van christenen in het publieke do-
mein de neergaande lijn van de geschiedenis zou kunnen ombui-
gen, wordt in bevindelijke kring beduidend lager ingeschat dan, 
bijvoorbeeld, in het eerder genoemde neocalvinisme. Kuyper was 
ook niet bang voor schrille kleuren als hij de westerse moderniteit 
moest tekenen, maar verschilde van de ‘stille luyden’ door een ze-
kere ambiguïteit in zijn analyse – ‘Er moet op den luister van onze 
eeuw niets afgedongen. Ze is groot’, verklaarde hij met nadruk – en 
door een krachtige oplossingsgerichtheid (‘Doet uit uw midden 
weg’, ‘Handhaaf oud-Hollandsch roem’, ‘Voed uwen geest’, ‘drinkt 
[...] den stroom van Hollands leven in’, enzovoort).24 De ‘ervaring 
van groot cultureel verschil en klein machtsverschil’, die Kuypers 
dystopische visie completeerde met een oproep tot verandering en 
verzet, is betrekkelijk vreemd aan de bevindelijk gereformeerde 
vroomheid.25

Een belangrijker verschil is echter, dat de bevindelijk gerefor-
meerde wereld ook zelf aan neergang, afkalving en erosie onder-
hevig heet. Gods volk, klinkt het, wordt steeds zeldzamer. ‘Ach, 
waar mag de genade des ouden tijds wezen.’26 ‘Ach, dat volk met 
oefeningen valt zo weg, het is er haast niet meer, vooral in deze 
tijd, en daarom breekt die godsdienst zo door, dat nabijkomende 
werk.’27 En elders, in het Reformatorisch Dagblad: ‘Als ik in de preek 
zeg: “Voegt u bij de godgezinden, want gij zult er Jezus vinden”, 
vraag ik de gemeente wel eens waar de jeugd dan heen moet. Dat is 

24  A. Kuyper, Het modernisme, een fata morgana op christelijk gebied (Amster-
dam 1871), 62; idem, Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven (Amsterdam 
1869), 34.

25  Stoffels, Als een briesende leeuw, 157, 41; F.A. van Lieburg, ‘Slotbeschou-
wing’, in: idem (red.), De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in de negentiende 
eeuw (Kampen 1994), 135-159, aldaar, 137-138.

26  A.P. van der Meer, ‘Ten geleide’, in: J.M. Vermeulen, Het krachtigste wapen. 
Uit het leven van ds. L. Gebraad (Kampen 1996), 7-8, aldaar 7.

27  Idem, ‘Ten geleide’, in: J.M. Vermeulen, Het dierbaarste geschenk. Uit het 
leven van ds. J. van Prooijen (Kampen 2001), 7-8, aldaar 7.
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denk ik het grote gebrek van de gereformeerde gezindte’.28 Bevin-
delijk gereformeerden leven in de verwachting dat de geschiede-
nis in Egyptische duisternis zal eindigen – en dat de kerken van 
reformatorische gezindte niet noodzakelijk zijn voorbestemd om, 
zoals eens het land van Gosen (Exodus 10 vers 23), een lichtkring in 
de nacht te zijn.29

h istor isch lev ensi dea a l

Met zo weinig hoop voor de toekomst wekt het geen verbazing dat 
de gereformeerde gezindte meer visie en verwachting aan het ver-
leden ontleent. Zo is het veelzeggend dat enkele van de dystopische 
citaten van zojuist afkomstig zijn uit grif verkochte dominees-
biografieën – een genre dat zich, afgaand op een ruime steekproef, 
niet toelegt op historische of theologische reflectie, maar eenvou-
dig verhaalt hoe God voor dezen, in een tijd die minder zwart was 
dan het heden, een oproep tot bekering liet uitgaan door de mond 
van predikanten en begaafde lekentheologen.30 Leeft de gerefor-
meerde gezindte daarom bij wat Johan Huizinga een ‘historisch 
levensideaal’ noemde, dat wil zeggen, een voorbeeld van vroeger, 
een bezielend cultuursymbool, een ‘voorstelling van voortreffe-
lijkheid, die de mensch in het verleden projecteert’? Proberen de 
bevindelijk gereformeerden, ‘opziende naar een gewaande vol-
maaktheid in het verleden, zich aan zulk een ideaal (...) te verhef-
fen, of zich in zulk een waan [te verdromen]’?31

28  L.H. Oosten, citaat naar Herman Oevermans, ‘De ademnood van het 
gereformeerde leven. Om de praesentia realis Dei’, Wapenveld 46 nr. 4 (1996), ge-
raadpleegd op www.wapenveldonline.nl (21 november 2006).

29  Ik ga hier voorbij aan de zogeheten Israël-theologie: een genre dat in de 
Nadere Reformatie vermoedelijk intensiever werd beoefend dan onder twintig-
ste-eeuwse bevindelijken.

30  Op grond van een tiental biografieën lijkt een kritische distantie als 
in F. van Holten, Pleun Kleijn. De lekentheoloog uit de Sionstraat (Kampen 1999), 
152-153 in dit genre ongewoon.

31  J. Huizinga, ‘Over historische levensidealen’, in: idem, Verzamelde werken 
iv  (Haarlem 1949), 411-432, aldaar 414, 412. ‘De graad van historische juistheid 
der voorstelling is ons voorloopig onverschillig; het komt er enkel op aan, of zij 
voor de dragers ervan het ware beeld van een verleden werkelijkheid vertegen-
woordigde’ ( 414).
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De bevindelijk gereformeerde wereld kent beslist een groot 
aantal historische oriëntatiepunten.32 Wat het publieke bestel, de 
verhouding tussen kerk en staat en de taken van de overheid be-
treft, dient vaak de Nederlandse Republiek in haar zeventiende-
eeuwse gestalte als ‘levensideaal’. Als het over geloof en theologie 
gaat, komt de inspiratie uit iets later tijd: de zeventiende en acht-
tiende eeuw, tot het ‘hekje’ van Theodorus van der Groe. Sprekend 
over eenvoudige geloofsmoed, biedt zelfs de vroege negentiende 
eeuw, in de weemoedige versie van Hendrik Algra (geen bevindelij-
ke auteur, maar in reformatorische kring nog altijd gewaardeerd) 
een ‘voorstelling van voortreffelijkheid’, met in haar middelpunt 
‘de kleine luyden’ in hun afgescheiden kerkjes.33 En ten slotte laat 
zich vermoeden, dat de kwintessens van de gereformeerde vroom-
heid – een specifieke ervaring van bekering – gemodelleerd wordt 
naar bekeringsschema’s die in de vroege twintigste eeuw zijn geca-
noniseerd.34 Al vallen deze historische hoogtepunten dus niet sa-
men in één periode, de bevindelijk gereformeerde master narrative 
is eenduidig in haar aanname dat religieuze voorbeelden primair 
in het verleden zijn te vinden.

Nu roept de Nederlandse Republiek, ooit het tweede Israël of 
Kanaän van het Westen geheten, onder bevindelijk gereformeer-
den wellicht weinig méér dan nostalgie op, dat wil zeggen, rouw 
om een geromantiseerd publiek bestel dat niet (meer) bestaat. Le-
vensbeschrijvingen en bekeringsverhalen daarentegen kunnen, 
afhankelijk van hun auteurschap en autoriteit, een krachtige, 
normatieve claim doen op hun lezers. Gedenk uw voorgangers, 
zeggen domineesbiografieën en herdenkingsbundels, omdat zij u 
het Woord Gods gepredikt hebben en opdat ge u bekeert. Menige 
auteur zinspeelt op Spreuken 10 vers 7a: ‘De gedachtenis des recht-
vaardigen zal tot zegening zijn’.35 Voor zover gespecificeerd, wordt 
deze zegen zonder uitzondering gezocht in bekering van het 

32  Vgl. Zwemer, In conflict met de cultuur, 190-191; Janse, Bewaar het pand, 64, 
89.

33  H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden (Fra-
neker 1965).

34  Vgl. Cornelis van de Ketterij, De weg in woorden. Een systematische beschrij-
ving van piëtistisch woordgebruik na 1900 (Assen 1972).

35  A. Ros, De gedachtenis des rechtvaardigen. Uit het leven en werk van ds. J. R. van 
Oordt (Barneveld 2003); A.P. van der Meer, ‘Ten geleide’, in: J.M. Vermeulen, Het 
kostelijkste sieraad. Uit het leven van ds. B. Toes (Kampen 1997), 7-8, aldaar 8.
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 lezerspubliek. ‘De Heere zegene het voor ons allen tot waarachtige 
bekering,’ noteert dominee G. Gerritsen voor in een biografie.36 
In een ander herdenkingsboek destilleert dominee G.J. van Aalst 
uit Openbaring 3 vers 3a – ‘Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en 
gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u’ – een drieledig nut van 
de kleine kerkgeschiedenis: (1) een oproep om te gedenken, (2) een 
oproep om te bewaren, (3) een oproep om zich te bekeren.37 Boeken 
over het godzalige verleden zijn dus, volgens de bevindelijke her-
denkingstheologie, een middel waarmee God zondaars tot beke-
ring kan brengen.

Daarmee lijken bevindelijk gereformeerden, in een specifieke 
zin, op Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, die volgens Hui-
zinga het historische levensideaal zo goed illustreerde toen hij zich 
spiegelde aan Caesar, Hannibal en Alexander de Grote. Kenmer-
kend voor Karels levensideaal was ‘een bewust streven’ om deze an-
tieke veldheren ‘te gelijken en na te volgen’.38 Nu is de bevindelijke 
vroomheid geen stoutmoedig uit te voeren project, zoals de slag bij 
Brustem of de belegering van Luik, en haar voorbeeldfiguren blin-
ken doorgaans meer in vroomheid dan in dapperheid uit.39 Maar 
zoals Karel de Stoute in Hannibal en Alexander de onsterfelijke 
deugd van moed of dapperheid herkende, zo vinden bevindelijk 
gereformeerden een tijdloos model van bekering belichaamd in 
de bekeringsverhalen van hun voorbeeldfiguren. Anders gezegd, 
het ging de Bourgondische hertog niet om de specifieke condities 
waaronder Hannibal gevochten had – om de Alpen en de olifanten 
in de Tweede Punische Oorlog – maar om de discipline, de moed, 
de volharding die de antieke legerleider, volgens de best bewaarde 
bronnen, had tentoongespreid. Zo gaat het ook bevindelijk gere-
formeerden niet om de historische context van een Brakel, Comrie 
of Kersten, maar om een tijdloze bekeringstheologie die in leven 
en werk van deze predikers wordt geïllustreerd.

36  G. Gerritsen, ‘Ten geleide’, in: J.M. Vermeulen, Het hoogste ambt. Uit het 
leven van ds. A. D. Muilwijk (Kampen 2003), 7-8, aldaar 8.

37  G.J. van Aalst, ‘Ten geleide’, in: L. Vogelaar m.m.v. C. Bregman, Weerdigh 
t’aenmercken. 150 Jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen (Benthuizen 1990), 9-11.

38  Huizinga, ‘Historische levensidealen’, 411.
39  Aan de vraag of vroom- en dapperheid niet alleen etymologisch (‘Uw 

vroomheid brengt den vijand tot verstoring’), maar ook structureel verwant zijn 
(in termen van toewijding en ascese), ga ik voorbij.
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Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in welke zin de bevin-
delijke bekering ontheven is aan de geschiedenis. (1) In de eerste 
plaats kan de eis tot bekering tijdloos worden genoemd: ieder 
mens zou bekeerd moeten worden, net zoals, volgens klassieke 
deugdenleren, ieder mens tot dapperheid geroepen is. (2) Een stap 
verder gaat de claim, zorgvuldig bestudeerd door Cornelis van de 
Ketterij, dat iedere bekering eenzelfde patroon vertoont – dat alleen 
díe geloofsbevindingen op waarachtige bekering wijzen, die met 
gesanctioneerde voorbeelden overeenstemmen.40 (3) Een derde va-
riant, ten slotte, die de gelijkenis met Karel de Stoute doorbreekt, 
schrijft deze bekering niet alleen een tijdloos karakter toe, maar 
lokaliseert haar zelfs buiten de historische werkelijkheid. Deze a-
historiciteit kenmerkt het bekeringsverhaal van Pieter van der Bas, 
die op zolder in of onder een bedstee God als rechter ontmoet en 
zijn verlorenheid uitkermt:

In die bedstede kon ook de Borg en Middelaar tevoorschijn 
komen, welke hem vrij gemaakt had aan het kruis. De Rechter 
sprak hem vrij. Toen hij tegen het middaguur na de afdoening 
van de Goddelijke rechtzaak onder het bed vandaan kwam, 
stapte hij met een innerlijke blijdschap over de verlossing der 
ziel op de zolder en zakte als een ledige zoutzak in elkaar; het 
lichaam had zijn krachten verloren. Hij was door de wet der wet 
gestorven, opdat hij Gode leven zou.41

Pieter van der Bas wordt weliswaar niet ontrukt aan tijd of ruimte 
– het citaat geeft plaats- en tijdaanduidingen – maar beleeft een 
goddelijk rechtsgeding dat hem uittrekt boven zowel het zintuig-
lijk waarneembare als het historische of vergankelijke. Het tijde-
lijke leven kan zich tot de boventijdelijke rechtspraak slechts ana-
logisch verhouden: de lichamelijke zwakheid is niet een deel van de 
bekering, maar een beeld van wat een bevindelijk gereformeerde in 
Galaten 2 vers 2 leest (‘Want ik ben door de wet der wet gestorven, 
opdat ik Gode leven zou’). Het historische, tijdelijke of vergankelij-
ke speelt in de bekering slechts een rol voor zover het een analogie 
vertoont met de ‘innerlijke bedieningen van de Heilige Geest’. Zo’n 

40  Vgl. Van de Ketterij, De weg in woorden, 14.
41  Cit. naar J.P. Neven, Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Rede-

lijkheid (Kampen 1999), 51-52.
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analogie ziet ook W.C. Lamain, peinzend op het Noordzeestrand: 
‘[D]aar zou misschien nog wel eens een brug over die zee geslagen 
kunnen worden, maar de scheiding tussen God en mijn ziel, die ik 
zelf gewild en gemaakt heb, kan nooit meer overbrugd worden’.42 
Ondanks deze analogieën ontmoeten God en de ziel elkaar in een 
werkelijkheid die uitstijgt boven die van het Noordzeestrand of, in 
het geval van de achttienjarige J.B. Philibert, die van de Benthien-
kazerne in Dordrecht. ‘De dood van achteren, de hel van voren en 
een vertoornd God boven mij’ – dat was een heilige ruimte die Phi-
libert niet met zijn dagelijkse leefomgeving kon verbinden (‘Hoe 
ik weer in die kazerne gekomen ben en op mijn krib, weet ik niet 
meer’).43 Dat niet iedere bevindelijk gereformeerde met deze ana-
logieën even goed overweg kan, doet aan mijn argument geen af-
breuk. Het punt is slechts, dat bekering als een ‘bovenhistorische’ 
gebeurtenis geldt. Want als God en Zijn daden onveranderlijk zijn, 
moet ook bekering onveranderlijk en daarmee aan alle historiciteit 
ontheven zijn.

Hoe deze a-historiciteit van de bekering in bevindelijke kringen 
theologisch wordt gerechtvaardigd, is een thema dat ik hier slechts 
kan aanstippen. In haar tweede variant werd ze met nadruk door 
G. Boer, de Gereformeerde-Bondsvoorman, tegenover de theoloog 
H. Berkhof verdedigd. Berkhofs intuïtie dat de vraag ‘hoe krijg ik 
een genadige God?’ in de twintigste eeuw weleens verdrongen zou 
kunnen zijn door de vraag of God überhaupt bestaat, bracht Boer 
tot de uitspraak dat ‘de relatie God-mens’ nooit verstaan kan wor-
den ‘vanuit een bepaald punt in de historie, omdat dit punt dan 
overbelast wordt’. Wij komen, volgens Boer, niet als zestiende- of 
als twintigste-eeuwse mensen voor God, maar als zondaars en 
bedelaars. Een zestiende-eeuws mens wordt niet anders bekeerd 
dan een twintigste-eeuws mens. Sterker nog, elke suggestie dat de 
historische situaties van mensen invloed zouden kunnen hebben 
op hun bekering, is een oponthoud op de weg naar de ontmoeting 
met de levende God. ‘Waar u eindigt,’ kreeg Berkhof fijntjes te ho-
ren, ‘begint het pas.’44

42  Cit. naar J.W. Lamain, H. Beijeman en H. Natzijl, Leven en werk van ds. 
W.C. Lamain (tweede druk; Houten 1999), 27.

43  J.B. Philibert, ‘Ten geleide’, in: J.M. Vermeulen, Het schoonste getuigenis. 
Uit het leven van ds. W. H. Blaak (Kampen 1998), 7-9, aldaar 8.

44  H. Berkhof en G. Boer, Gedachtenwisseling over positie en problemen van de 
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Voor G.H. Kersten, (die in zijn dogmatiek expressis verbis ‘vast-
heid’ in ‘statische’ termen wilde bieden, waarschuwend tegen de 
‘zandgrond’ van theologen die in minder statische of tijdloze ter-
men over God en het geloof wilden nadenken) stond vast dat een 
mens – ‘dood door de zonden en misdaden, gisteren en heden en 
altijd, geen ogenblik uitgezonderd’ – niets tot zijn heil kan bijdra-
gen en daarom niet de bron kan zijn van enigerlei historiciteit in 
de bekering. Aangezien ‘[n]iemand, die zich aan de waarheid Gods 
houden wil, zal ontkennen, dat wat God in de tijd werkt, zowel in 
de natuur als in de genade, van eeuwigheid door Hem besloten is’, 
brengt Gods genadegift evenmin enige historiciteit in de bekering 
in.45 Impliceert dit alleen een tijdloosheid in de tweede variant – 
ieder mens wordt op dezelfde manier bekeerd – of ook in de derde 
variant?

Zoals bekend hebben sommigen, al dan niet uit naam van een 
gereformeerde scheppingstheologie, de derde variant scherp ver-
oordeeld. Ik noem slechts A.A. van Rulers verwijt van ‘gnostiek’ – al 
in de eerste eeuwen van het christendom beschouwd als grove ket-
terij – aan het adres van wat hij de ‘ultra-gereformeerden’ noem-
de. Hoewel dit verwijt in eerste instantie werd ingegeven door de 
bevindelijke voorkeur voor een ‘inwendige’ of ‘eeuwige Christus’ 
boven ‘de historische Christus’, sloeg het volgens Van Ruler even-
goed op de bekeerling, die in zijn of haar ‘gevoelsmatigheid’ zou 
moeten opstijgen tot een ‘onmiddellijkheid’ waarin voor het his-
torische geen enkele ruimte meer bestaat. Zowel in de christologie 
als in de pneumatologie dreigt het historische tegen een boven-
historische werkelijkheid te worden uitgespeeld. ‘Dit zijn – chris-
telijk genomen – allemaal barbaarse en boos ketterse gedachten,’ 
aldus Van Ruler, in wat beslist zijn scherpste uitspraak niet was.46 
In hoeverre dit verwijt mutatis mutandis ook de tijdloosheid in haar 
tweede variant treft, zal ik hier onbesproken laten.

Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk (’s-Gravenhage 1956), 26, 27, 29, 31.
45  G.H. Kersten, De gereformeerde dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht i (zes-

de druk; Utrecht 1988), 12-13, 72, 181.
46  A.A. van Ruler, ‘Ultra-gereformeerd en vrijzinnig’, in: idem, Theologisch 

werk iii  (Nijkerk 1971), 98-163, aldaar 103, 115 (vgl., 139-145).
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Liever vraag ik mij af, of het vreemd is dat bevindelijk gerefor-
meerden zo weinig op hebben met de historiciteit van het religi-
euze bestaan. Uit naam van deze historiciteit hebben christenen in 
de afgelopen anderhalve eeuw van zoveel verhalen, opvattingen en 
godsdienstige praktijken afstand genomen, dat een zekere huiver 
ten opzichte van deze historiciteit verklaarbaar lijkt. Dit brengt 
mij, ten slotte, bij wat ik het antihistorisme van de gereformeerde 
gezindte zal noemen.

a n t i h istor ism e

Een van de meest bijtende zuren die in de westerse geschiedenis 
zijn uitgevonden, schreef onlangs een toonaangevende geschied-
filosoof, is het historisme – hier kortheidshalve gedefinieerd als het 
idee dat mensen, opvattingen en praktijken van tijd tot tijd kunnen 
verschillen en daarom niet goed begrepen kunnen worden zonder 
te letten op hun historische context.47 Het historisme wordt door-
gaans in verband gebracht met laat-achttiende-eeuwse denkers 
als Giambattista Vico, Johann Gottfried Herder en Wilhelm von 
Humboldt, die zo onder de indruk waren van maatschappelijke 
veranderingen (denk aan de Industriële en later de Franse Revo-
lutie) én die geloofden in menselijke vermogens tot ontwikkeling, 
verbetering en perfectionering, dat zij een scherp oog kregen voor 
verschillen tussen hun eigen historische context en die van men-
sen in het verleden. Deze ervaring van verschil werd, zoals bekend, 
een dominant thema in het negentiende-eeuwse denken – in He-
gels filosofie, Darwins biologie, Rankes historiografie en Harnacks 
Dogmengeschichte, om niet meer te noemen – en gaf voeding aan het 
idee dat de wereld voortdurend in verandering is. Wie de werke-
lijkheid wil begrijpen, moet dus letten op de historische context of 
op de historiciteit van ieder verschijnsel.

47  Frank Ankersmit, Sublime historical experience (Stanford 2005), 39. Vrij 
naar Paul Hamilton, Historicism (London/New York 1996), 2-6, zou men kunnen 
onderscheiden tussen een hermeneutisch historisme (een leeswijzer volgens 
welke menselijk gedrag vanuit zijn eigen context, dus met oog voor eventuele 
verschillen naar tijd en plaats, moet worden begrepen) en een ontologisch his-
torisme (een wereldbeschouwing die de werkelijkheid als een constant ‘worden’ 
definieert). Een goede introductie tot de debatten rond het historisme biedt An-
nette Wittkau, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des Problems (Göttingen 
1992).
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Historici zijn bij uitstek de intellectuele erfgenamen van dit 
historisme – niet omdat zij per definitie overal verandering waar-
nemen, maar omdat zij, net als de negentiende-eeuwse grond-
leggers van hun vak, onophoudelijk contextualiseren. Beweert 
iemand God te hebben ontmoet, dan gaat de historicus na hoe 
deze bewering past in het religieuze vocabulaire van een specifieke 
tijd en plaats. Wil iemand de kerk hervormen, dan onderzoeken 
historici waar deze hervormingsgedachte vandaan komt. Maakt 
 iemand een wonder mee, dan gaan geschiedschrijvers na hoe deze 
persoon door een symbolisch universum vol wonderverhalen op 
de gedachte zou kunnen zijn gekomen dat er iets uitzonderlijks 
heeft plaatsgevonden. Deze consequent historiserende trek heeft 

Liever vraag ik mij af, of het vreemd is dat bevindelijk gerefor-
meerden zo weinig op hebben met de historiciteit van het religi-
euze bestaan. Uit naam van deze historiciteit hebben christenen in 
de afgelopen anderhalve eeuw van zoveel verhalen, opvattingen en 
godsdienstige praktijken afstand genomen, dat een zekere huiver 
ten opzichte van deze historiciteit verklaarbaar lijkt. Dit brengt 
mij, ten slotte, bij wat ik het antihistorisme van de gereformeerde 
gezindte zal noemen.

a n t i h istor ism e

Een van de meest bijtende zuren die in de westerse geschiedenis 
zijn uitgevonden, schreef onlangs een toonaangevende geschied-
filosoof, is het historisme – hier kortheidshalve gedefinieerd als het 
idee dat mensen, opvattingen en praktijken van tijd tot tijd kunnen 
verschillen en daarom niet goed begrepen kunnen worden zonder 
te letten op hun historische context.47 Het historisme wordt door-
gaans in verband gebracht met laat-achttiende-eeuwse denkers 
als Giambattista Vico, Johann Gottfried Herder en Wilhelm von 
Humboldt, die zo onder de indruk waren van maatschappelijke 
veranderingen (denk aan de Industriële en later de Franse Revo-
lutie) én die geloofden in menselijke vermogens tot ontwikkeling, 
verbetering en perfectionering, dat zij een scherp oog kregen voor 
verschillen tussen hun eigen historische context en die van men-
sen in het verleden. Deze ervaring van verschil werd, zoals bekend, 
een dominant thema in het negentiende-eeuwse denken – in He-
gels filosofie, Darwins biologie, Rankes historiografie en Harnacks 
Dogmengeschichte, om niet meer te noemen – en gaf voeding aan het 
idee dat de wereld voortdurend in verandering is. Wie de werke-
lijkheid wil begrijpen, moet dus letten op de historische context of 
op de historiciteit van ieder verschijnsel.

47  Frank Ankersmit, Sublime historical experience (Stanford 2005), 39. Vrij 
naar Paul Hamilton, Historicism (London/New York 1996), 2-6, zou men kunnen 
onderscheiden tussen een hermeneutisch historisme (een leeswijzer volgens 
welke menselijk gedrag vanuit zijn eigen context, dus met oog voor eventuele 
verschillen naar tijd en plaats, moet worden begrepen) en een ontologisch his-
torisme (een wereldbeschouwing die de werkelijkheid als een constant ‘worden’ 
definieert). Een goede introductie tot de debatten rond het historisme biedt An-
nette Wittkau, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des Problems (Göttingen 
1992).

In 1987 vervaardigde de Dordtse tekenleraar Herman A. van Duinen met 
zijn leerlingen van de reformatorische Ds. Balthasar Lydiusschool in Dor-
drecht een maquette van de Kloveniersdoelen, het niet meer bestaande 
gebouw waar in 1618 en 1619 de Dordtse Synode is gehouden. Ook de sy-
nodevergadering zelf op de verdieping van het schuttersgebouw werd zo 
nauwkeurig mogelijk gereconstrueerd. De maquette staat in een kapel 
van de Grote Kerk in Dordrecht, omringd door een kleine tentoonstel-
ling over de geschiedenis van de Synode en van de Statenbijbel. Foto Fred 
van Lieburg.
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ook het lieux de mémoire-onderzoek waarmee dit artikel begon: 
voortdurend stelt het de vraag hoe een uitspraak over het verleden 
of een zondagse praktijk als in de reformatorische tijdreis van hier-
boven functioneert in een specifieke historische context.

Religieus lieux de mémoire-onderzoek, stelde ik hierboven, is zo 
zinvol omdat het een houding jegens het verleden onderzoekt die 
voor de gereformeerde gezindte wellicht kenmerkender is dan 
zuilen of kerkmuren. Maar hoe karakteristieker deze houding 
voor de bevindelijk gereformeerde wereld is – en hoe belangrijker 
het dus voor haar bewoners is deze houding te continueren – des 
te spannender of risicodragender is een historistisch onderzoek 
naar deze bevindelijke omgang met het verleden. Historistische 
geschiedschrijving is, omdat ze aan de overdenking van eeuwig 
wel en wee niets bijdraagt, niet alleen ongeschikt voor inleidende 
aanbevelingen zoals hierboven geciteerd. Ze is bovenal bedreigend 
voor de gereformeerde gezindte, omdat ze elk van de overtuigin-
gen die ik kort heb besproken – de gedachte trouw te moeten zijn 
aan het verleden, het idee dat de waarheid in vroeger dagen vaker 
werd gevonden dan vandaag, de notie dat wat er in een mensen-
leven werkelijk toe doet, ontheven is aan de veranderlijkheid van 
de geschiedenis – voorstelt als product van een specifieke histori-
sche context, beïnvloed door een specifieke religieuze, politieke 
en/of sociale constellatie. Voor bevindelijk gereformeerden is dat 
een ondragelijke voorstelling, niet alleen omdat hun groep, zoals 
ik heb geopperd, mede wordt bijeengehouden door voorstellin-
gen van het verleden, maar ook omdat zij in het verleden (in oude 
schrijvers of in twintigste-eeuwse predikantenlevens) een predi-
king zoeken die, naar het woord van Van Ruler, in de ‘toonaard van 
het absolute’ is gesteld. Deze toonaard verdraagt geen historische 
contextualisering – om nog maar te zwijgen van de suggestie, die 
zo gemakkelijk uitgaat van historische contextualisering, dat alle 
religie (mede) een construct is.

Bevindelijk gereformeerden, ontstemd over ontmythologise-
ring van wat hun dierbaar is, zijn beslist niet de eersten die erva-
ren hoe bijtend het historistisch zuur kan zijn. Vanaf ten minste 
het midden van de negentiende eeuw hebben westerse denkers 
geprobeerd een alternatief te vinden voor het historisme. Zonder 
overdrijving kan worden gesteld dat bijna alle grote, gedurfde 
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projecten in de filosofie (Husserl, Heidegger, Rosenzweig, Car-
nap, Gadamer), de theologie (Barth, Bonhoeffer) en de sociologie 
(Weber, Mannheim) in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
beoogden ‘voorbij het historisme’ te komen.48 Ook de christelijke 
Weltanschauungen die honderd jaar geleden ontwikkeld werden in 
het neothomisme en het neocalvinisme probeerden vanaf de jaren 
twintig en dertig met meer of minder succes het zuur van het his-
torisme te blussen. Verder hameren antropologen al decennialang 
op de verschillen tussen westerse modes of historicity en de tijdsbele-
ving van Indiase hindoes of Egyptische moslims. Historisch onder-
zoek naar de tempel van Somanatha, bijvoorbeeld, wordt door hin-
does ter plaatse als net zo ‘vandalistisch’ ervaren als een historische 
analyse van bekeringsverhalen in bevindelijke kring.49 Bevindelijk 
gereformeerden zijn dus niet in slecht gezelschap als zij moeite 
hebben met de ontmythologiserende implicaties van historisch 
onderzoek dat zich door historistische principes laat leiden.

De vraag is echter, welk karakter deze moeite heeft. Realiseren 
bevindelijk gereformeerden zich, net als neocalvinisten en neotho-
misten, dermate scherp welke nare implicaties het historisme kan 
hebben, dat ze een expliciet en doelbewust antihistorisme ontwik-
kelen? Of is, zoals ik elders heb gesuggereerd, het vraagstuk van 
de historiciteit in bevindelijke kring relatief zo weinig doordacht, 
dat pre- of a-historisme – geen oplossingsstrategie, maar een simpele 
ontkenning van het probleem – wellicht een passender etiket is?50 
Nader onderzoek verdient ook de conceptuele verwantschap van 
ontmythologiserend historisch onderzoek en de reactie daarop 
uit de bevindelijk gereformeerde wereld. In hoeverre zijn beide 
schatplichtig aan vooronderstellingen over de  onverzoenbaarheid 

48  Zie bijv. Charles R. Bambach, Heidegger, Dilthey, and the crisis of historicism 
(Ithaca/London 1995); Reinhard Laube, Karl Mannheim und die Krise des Historis-
mus. Historismus als wissenssoziologischer Perspektivismus (Göttingen 2004).

49  Peter van der Veer, Religious nationalism. Hindus and muslims in India 
(Berkeley/Los Angeles 1994), 148. Vgl. de boeiende inleiding tot Talal Asad, Ge-
nealogies of religion. Discipline and reasons of power in Christianity and Islam (Balti-
more/London 1993), 1-24.

50  Herman Paul, ‘“De historie heeft mij overmand”. Historiciteit als rei-
zend probleem in het Nederlandse protestantisme’, in: Gijsbert van den Brink 
en Elco van Burg (red.), Strijdbaar of lijdzaam? De positie van christenen in het pu-
blieke domein (Heerenveen 2006), 184-208.
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van historiciteit en waarheid, geschiedenis en rationaliteit of ver-
anderlijkheid en christelijk geloof? In hoeverre denken zowel 
historici die menen dat mythen ontmaskerd dienen te worden als 
bevindelijk gereformeerden die historisch onderzoek niet kun-
nen verdragen vanuit binaire opposities tussen ‘tijdloosheid’ en 
‘tijdgebondenheid’, subject en object, mythos en logos? In hoeverre 
delen zij, ondanks al hun verschillen, het idee dat het historische, 
in al zijn eindigheid, geen drager kan zijn van morele of religieuze 
betekenis?51

beslu i t

Dit artikel stelt dat lieux de mémoire-onderzoek naar de bevindelijk 
gereformeerde omgang met het verleden een aantal belangrijke 
karakteristieken van de bevindelijke groep op het spoor kan ko-
men. Daartoe dienen historici niet alleen gereedschap uit de lieux 
de mémoire-traditie te gebruiken, maar ook na te gaan in hoeverre 
de bevindelijke oriëntatie op het verleden een ‘historisch levens-
ideaal’ verraadt. Voor zover deze oriëntatie op het verleden ten 
dienste staat van een a-historische bekeringstheologie – in twee 
of meer van de betekenissen die ik hierboven heb onderscheiden 
– dienen historici bovendien rekening te houden met het antihis-
toristische (of wellicht a-historistische) karakter van de bevinde-
lijke kijk op de wereld. Historici die langs deze lijnen onderzoek 
verrichten naar reformatorische tijdreizen, bevindelijke verhaal-
repertoires en piëtistische bekeringsverslagen, kunnen een beter 
inzicht verschaffen, niet alleen in het bevindelijke respect voor 
oude schrijvers en Gods volk in vroeger dagen, maar ook in de so-
ciale processen en gedeelde opvattingen die de bevindelijke groep 
bijeenhouden.

51  Vgl. de mooie analyse in Ingolf U. Dalferth, Jenseits von Mythos und Logos. 
Die christologische Transformation der Theologie (Freiburg/Basel/Wien 1993). De 
conceptuele overeenkomsten tussen pro- en antihistorisme springen nog dui-
delijker in het oog, als men deze afzet tegen het consequente anti-idealisme 
van bijv. R.R. Reno, In the ruins of the church. Sustaining faith in an age of diminished 
Christianity (Grand Rapids 2002). Vgl. m.n. hoofdstuk 4, over John Milbanks ra-
dical orthodoxy, dat sterk herinnert aan Van Rulers anti-gnostische kritiek op de 
‘ultra-gereformeerden’ (vgl. noot 46).
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Maar: hoe meer dit inzicht groeit, des te duidelijker wordt ook 
hoe weinig bevindelijk gereformeerden, vanwege hun besliste an-
tihistorisme, bij zulk historisch onderzoek gebaat zijn. Dit plaatst 
historici voor wat bekend staat als het klassieke dilemma van de 
antropologie: dat onderzoek naar een sociale gemeenschap het 
inzicht in de groep vergroot, maar tegelijkertijd een rol speelt in 
de gemeenschap zelf (en daarmee de gemeenschap verandert). Het 
antihistorisme van de gereformeerde gezindte zorgt er, met andere 
woorden, voor, dat historisch onderzoek naar deze groep niet enkel 
observatie-op-afstand is. Door te historiseren wat bevindelijk gere-
formeerden niet willen historiseren, is zulk onderzoek bedoeld of 
onbedoeld een vorm van participatie in de dynamiek van het be-
vindelijke protestantisme – zoals ook Van der Meiden ervoer, toen 
hij door bevindelijk gereformeerden niet mals bekritiseerd werd 
voor zijn portret van die tijdreis, in dat reformatorische godshuis, 
onder die anachronistische klanken van orgel, hele noten en Tale 
Kanaäns, op zondagmorgen, even na de klok van tien uur.
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8  God op het hoogst verheerlijkt en de   
 mens op het diepst vernederd

 Bevindelijk gereformeerden als volgelingen van  
 Augustinus

 Maarten Wisse

t h eol ogi e en gesch i eden is

Het is niet zonder belang dat schrijver dezes een bijdrage levert als 
theoloog in een gezelschap van historici. De vraag wat een theoloog, 
meer precies een systematisch theoloog, aan de historische reflec-
tie op de geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden heeft bij 
te dragen, roept in haar kielzog de vervelende vragen op: wat is dat 
eigenlijk, een theoloog? Hoe verhoudt zich het perspectief van de 
theoloog tot dat van de historicus – ergo: wat is een historicus?

Natuurlijk is het hier niet de plaats om op dit complex van vra-
gen in te gaan en nog minder om er een definitief antwoord op 
te geven.1 Desalniettemin verschaft een beperkte reflectie op de 
aard van mijn bijdrage een behulpzame inleiding tot het thema 
van dit hoofdstuk. Ik veroorloof mij dan ook enige generalisaties 
met betrekking tot de wetenschapstheoretische grondslagen van 
de historische wetenschappen. Volgens die generalisatie houden 
historici zich, voor zover zij dat überhaupt doen, met religie bezig 
als een menselijk verschijnsel.2 Historici beschrijven de uitspraken 
van gelovigen over zichzelf, analyseren die in hun verbanden met 
socio-culturele en -economische perspectieven, maar onthouden 
zich te allen tijde van een waardeoordeel. Of de geloofsuitspraken 
die binnen de geloofsgemeenschap gedaan worden ‘waar’ zijn, 
daarover wil de historicus op grond van zijn wetenschappelijke 

1  Cf. Maarten Wisse, ‘Towards a Theological Account of Theology: Re-
conceptualizing Church History and Systematic Theology’, in: Lieven Boeve, 
Mathijs Lamberigts & Terrence Merrigan (red.), Orthodoxy, Process & Product: The 
Meta-Question, betl  (Leuven 2007) in druk.

2  Zie bijv. Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiege-
schiedenis (Hilversum 2005, tweede druk 2006).
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methode geen uitspraken doen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat 
een historicus niet zelf tegelijkertijd ook gelovige kan zijn, maar 
vanwege de objectiviteit van de wetenschappelijke beschrijving 
schort de historicus zijn waardeoordeel op. Men zegt wel dat men 
in een wetenschappelijke context werkt met een ‘methodisch athe-
isme’.3 

Overigens betekent dit niet dat het werk van historici geen 
consequenties kan hebben voor de waarheidsclaims die door be-
paalde gelovigen worden gedaan, integendeel. Zien de bevinde-
lijk gereformeerden hun traditie graag als ontstaan op de bodem 
van Schrift en belijdenis, meer in het bijzonder de ‘traditie van de 
Reformatie en Nadere Reformatie’ en de geloofservaring die deze 
groepering typeert als het universele werk van de Geest, historici 
doen er het nodige aan om de menselijke kanten van dit histori-
sche fenomeen voor het voetlicht te halen. Zo wordt in historisch 
onderzoek naar de bevindelijk gereformeerden duidelijk dat de 
geloofservaring die aan het universele werk van de Geest wordt 
toegeschreven, ingebed is in een heel bepaalde cultuur en sociaal-
economische positie. Het beroep op Reformatie en Nadere Refor-
matie bevestigt weliswaar de groepsidentiteit, maar is daarom nog 
niet in alle opzichten historisch juist. De bevindelijk gereformeer-
den blijken geen restloze kopie van het verleden, maar een zeer be-
paalde constructie in het heden. 

Is er bij mijn tekening van de benadering van de historicus al 
sprake van een generalisatie, bij de tekening van de opdracht van 
de theoloog bevind ik mij nog in veel sterkere mate op glad ijs. Im-
mers, naar de mening van velen onderscheidt de taak van de theo-
loog zich niet of slechts in zeer beperkte mate van die van de his-
toricus, sociale wetenschapper, of filosoof: ook in de theologie zou 
het gaan om religie als menselijk verschijnsel.4 Ik zal mij zoals 
gezegd hier niet in dit debat mengen, maar mij beperken tot hoe 
ik mijn taak als theoloog in deze context zie.

Als theoloog doe ik niet iets totaal anders dan de historicus. De 

3  Meer over de problematische kanten van dit begrip: Maarten Wisse, 
Scripture between Identity and Creativity: A Hermeneutical Theory Building upon Four 
Interpretations of Job, Ars Disputandi Supplement Series 1 (Utrecht 2003), url: 
http://adss.library.uu.nl, 217-225.

4  Marcel Sarot, De goddeloosheid van de wetenscha Theologie, geloof en het gang-
bare wetenschapsideaal, Utrechtse Studies 10 (Zoetermeer 2006), 139vv.
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theologie neemt veel van de historische analyses op en draagt er 
ook zelf toe bij. Het belangrijkste ‘extra’ van de theologie bestaat 
erin dat de theoloog, in het bijzonder de systematische theoloog, 
het min of meer ‘neutrale’ terrein van de historische beschrijving 
op een bepaald moment verlaat en zichzelf binnen de normatieve 
traditie begeeft waarbinnen de geloofsgemeenschap zich beweegt. 
Als theoloog vertel ik dus niet alleen een verhaal over de geloofsge-
meenschap, over wat zij gelooft en hoe dat wat zij gelooft verbon-
den is met haar historische context, maar ik geef dat verhaal ook 
mede gestalte. Ik beken mij als theoloog tot de waarheid van het 
christendom en vraag mij vanuit dat perspectief af hoe de bevinde-
lijk gereformeerden zich tot de christelijke traditie verhouden.

De aandacht voor de historische bepaaldheid van geloofsuit-
spraken krijgt binnen mijn theologische betoog een plaats. Als 
theoloog ben ik mij ervan bewust dat het niet alles goud is wat er 
blinkt. Ik zie de bevindelijk gereformeerden daarom als een bewe-
ging in wisselwerking, een wisselwerking tussen een menselijke 
kant, gesitueerd in een bepaalde tijd en culturele context en een 
goddelijke kant, wat men zou kunnen noemen het ‘Ereignis’ (ge-
beuren) van Gods openbaring aan Israël en in Jezus Christus, over-
gedragen in de bedding van de adem van de Geest die de kerk is. 
Minder verheven geformuleerd: ik zie het historische verschijnsel 
van de bevindelijk gereformeerden als een poging tot een gelovig 
antwoord op dat wat in Schrift en traditie werd aangereikt, als een 
worsteling om recht te doen aan de vele diverse strengen in Gods 
openbaring. 

De kritische functie van mijn perspectief bestaat dan daarin 
dat ik zal reflecteren op wat ik zie als de strengen in de christelijke 
traditie die in de bevindelijk gereformeerde traditie dominant ge-
worden zijn en zal wijzen op de risico’s van het bevoordelen van 
die strengen ten opzichte van andere. Hoewel ik de gelovige uit-
gangspunten van de geloofsgemeenschap accepteer, betekent dat 
niet dat ik per definitie ‘aardiger’ voor bevindelijk gereformeerden 
zal zijn dan historici. Door het zich onthouden van een waarde-
oordeel negeren historici weliswaar de waarheidsclaim die binnen 
de gemeenschap wordt gedaan, maar kunnen zij daardoor hun on-
derwerp ook veel neutraler benaderen. Juist omdat ik vanuit een 
gelovig perspectief de waarheidsclaims ten volle ernstig neem, zal 
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er bij tijd en wijle ook een hard geding om de waarheid gevoerd 
worden. 

In het vervolg zal ik de bevindelijk gereformeerde traditie neer-
zetten als een uitloper van de augustijnse traditie en proberen te 
laten zien dat de specifieke kenmerken van de bevindelijk gerefor-
meerde theologie en spiritualiteit op elementen uit de augustijnse 
traditie zijn terug te voeren. Tevens zal ik laten zien hoe intern pro-
blematisch deze traditie is en hoezeer ze daardoor ‘compenserende 
factoren’ nodig heeft om met haar problematische kanten om te 
gaan. Dat zal tegelijkertijd mijn bijdrage zijn aan het theologische 
gesprek met de bevindelijk gereformeerden: de dialoog over de ri-
sico’s die met een te exclusieve focus op één bepaald element uit de 
christelijke traditie verbonden zijn. 

de august i j nse t r a di t i e a l s een vor m va n 
iconocl asm e

Op het eerste gezicht lijkt de link tussen de bevindelijk gerefor-
meerden en de kerkvader Augustinus (354-430) niets bijzonders. 
Wat is van Augustinus tenslotte bekender dan zijn ‘uitvinding’ 
van een zogenaamde ‘dubbele predestinatie’, een dogma dat aan de 
basis ligt van de spiritualiteit van de bevindelijk gereformeerden? 
Toch is het in feite niet dat element dat ik hier voor het voetlicht 
wil halen. Mijns inziens is de predestinatieleer in dit geval slechts 
een implicatie – een symptoom zogezegd – van een veel dieper lig-
gende verwantschap tussen beide. De verwantschap wordt naar 
mijn indruk goed weergegeven in het stukje ‘Tale Kanaäns’ dat 
ik als titel aan deze bijdrage heb meegegeven: ‘God op het hoogst 
verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd’.5 Vertaald naar 
dogmatische begrippen geeft het de afstand aan tussen God en 
mens, of meer metafysisch geduid, de afstand tussen God en we-
reld. Daarmee zijn we bij een oeroude vraag uit de metafysica: wat 
is God?6 Praktisch gevraagd: waar vinden we God? Hoe wordt 

5  Fred van Lieburg traceerde voor mij de uitspraak bij C. baron van Zuy-
len van Nijevelt, De Hervormde leer (Amsterdam 1832), 32. Later kwam ik hem ook 
min of meer tegen in Voetius, dus de wortels kunnen heel goed veel ouder zijn. 
Zie ook noot 293.

6  In de wijsbegeerte wordt met God doorgaans het absolute aangeduid, 
dat dan op een bepaalde manier in of als de wereld verschijnt.
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God bemiddeld, als God al bemiddeld wordt? Hoe kunnen we God 
leren kennen? Binnen de christelijke traditie zijn daar allerlei ant-
woorden op gegeven: door de natuur, door de wet van God, door 
Jezus Christus, door de Heilige Geest, door de kerk, door de sacra-
menten, door de Schrift, door de verkondiging, door mystieke er-
varing enzovoorts.

Als ik de bevindelijk gereformeerden gekenmerkt zie door ‘God 
op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd’, be-
doel ik daarmee dat de bemiddeling van God in het geschapene in 
deze traditie onder druk staat en wel in het bijzonder onder invloed 
van de augustijnse traditie. Natuurlijk is daarmee niet gezegd dat 
die druk op de bemiddeling van God in het geschapene een ‘uit-
vinding’ van Augustinus zou zijn. De druk op de bemiddeling van 
God in het geschapene is in feite niets anders dan een uitvloeisel 
van het iconoclasme dat diep verworteld is in Gods openbaring aan 
Israël: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken’.

De gedachte dat Augustinus een theoloog is bij wie de afstand 
tussen God en wereld een centrale rol speelt is niet vanzelfspre-
kend. Veel protestantse theologen die zich voor hun systema-
tisch-theologische standpunten op Augustinus beroepen zijn er 
momenteel niet en in de rooms-katholieke traditie, waarin Au-
gustinus traditioneel sterker wordt gerecipieerd, wordt vanuit de 
sacramentele visie op heilsbemiddeling aan deze problematiek 
minder aandacht besteed.7 Laat ik een aantal aspecten aanstippen 
waarin de thematiek bij Augustinus voor het voetlicht komt.

Ik zal met de aansprekende voorbeelden uit de Confessiones be-
ginnen. Wie kent niet de uitdrukkingen van de zoekende Augusti-
nus, die zich al vragend een weg zoekt naar dat wat met het men-
selijk verstand niet te bevatten is: wie bent U, Heer? Als ik tot U 
spreek, tot wie spreek ik dan? Toon Uzelf aan mij. Zeg mij, wie U 
voor mij bent.8 Daarmee onlosmakelijk verbonden is de proble-
matiek van de genade: de onmogelijkheid om van de mens uit de 
relatie met God te organiseren. In het beroemde zogenaamd neo-

7  Zie Maarten Wisse, ‘“Pro salute nostra reparanda”: Radical Orthodoxy’s 
Christology of Manifestation versus Augustine’s Moral Christology’, in: Lieven 
Boeve & Mathijs Lamberigts (red.), Augustine and Postmodern Thought: A New Al-
liance against Modernity?, betl  (Leuven 2007) in druk.

8  Bijv. Confessiones, 1.2-5 en 6.1.1.
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platoonse boek vii  van de Confessiones komt de problematiek van 
de genade tot uitdrukking in de poging van het verstand om boven 
het aardse uit te stijgen en God te ontmoeten. Dat het lukt is niet 
aan dat intellect te danken, maar aan de zich vrijelijk openbarende 
God, die zichzelf bekendmaakt als de ‘Ik ben die Ik ben’, een tege-
lijk onthullende maar ook verhullende openbaring.9 In boek viii 
zien we dan de uiteindelijke overgave aan God in een Augustinus 
die zich in nederige gehoorzaamheid aan de kerk laat dopen. Niet 
het individu, niet het menselijk initiatief, niet het vernuft leidt tot 
God.

Maar niet alleen de aansprekende beelden en gebeden uit de 
Confessiones werpen licht op de afstand tussen God en wereld in 
Augustinus’ denken. Naast de anti-Pelagiaanse werken, die we 
hierboven al in het verlengde van de Confessiones hebben meege-
nomen, is het vooral zijn dogmatische en volgens sommigen spe-
culatieve werk De Trinitate waarin de afstand tussen God en mens 
een belangrijke rol speelt. Dat begint al aan het begin, waar Au-
gustinus als tegenstanders degenen ziet, die God naar het model 
van aardse categorieën denken.10 Maar het meest pregnant komt de 
afstand tussen God en wereld toch wel naar voren in Augustinus’ 
christologie. Waar in een door het platoonse denken beïnvloede 
christologie Christus vooral gezien wordt als model voor de be-
middeling tussen de spirituele en de materiële wereld, omdat in 
Christus het goddelijke en het schepselmatige samenvallen, speelt 
deze bemiddeling van het goddelijke in het menselijke bij Augus-
tinus nauwelijks een rol.11 Weliswaar veronderstelt en bevestigt 
Augustinus’ christologie het latere dogma van Chalcedon, waarin 
de goddelijke en menselijke natuur van Christus worden gezien 
als samengebracht in één persoon, hoewel ongescheiden en onge-
deeld en onvermengd en onveranderd, maar dit Chalcedonensisch 
dogma dient slechts een christologisch doel dat zich op een geheel 
ander niveau voltrekt: Christus is God en mens om aan het kruis te 
sterven voor de zonden van de zijnen en zo de liefde van God voor 

9  Confessiones, 7.10.16.
10  De Trinitate, 1.1.
11  Zie naast Wisse, ‘“Pro salute nostra reparanda”, ook Michel René Bar-

nes, ‘The Visible Christ and the Invisible Trinity: Mt. 5:8 in Augustine’s Trinita-
rian Theology of 400’, Modern Theology 19 (2003), 329-355.
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het verlorene te tonen en de weg van nederigheid te laten zien, 
waarlangs de zondaar bij God kan terugkeren.12 

bev i n deli j k ger efor m eer d iconocl asm e

Hoe theoretisch en abstract deze beschrijving van Augustinus’ 
christologie ook moge lijken, wat ik bedoel wordt vermoedelijk 
meteen duidelijk als ik het formuleer in termen van de bevinde-
lijk gereformeerde omgang met de menswording van de Zoon van 
God. Mij is altijd weer opgevallen hoe weinig men in bevindelijk 
gereformeerde kring ‘met het kerstfeest kan’, hoewel het in alle 
toonaarden en tot vermoeiens toe gevierd wordt. Waarvoor kwam 
het kindje Jezus op aarde? Om te boeten voor de zonden van de zij-
nen! 

Als ik even een van de voormannen van de bevindelijk gerefor-
meerden voor het voetlicht mag halen, althans een voorman die in 
de kern van de refozuil – de Staatkundig Gereformeerde Partij en 
de Gereformeerde Gemeenten – absoluut gezag geniet: dominee 
Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948). Diens preken over het kerst-
evangelie kunnen wat dit betreft gelden als een pars pro toto. In de 
bundels preken die van hem zijn uitgegeven, staat in het tweede 
deel van De gelovige verwachting een bundel preken voor Advent 
en Kerst. Hoewel in deze preken herhaaldelijk over het feit van de 
incarnatie gesproken wordt, vaak aan het begin van de preek,13 
is toch de betekenis van de incarnatie voor de gelovigen steeds de-
zelfde: alleen al de gekozen teksten verraden een bijzondere be-
langstelling voor het ‘gestorven voor onze zonden’. Kersten preekt 
over ‘Hij is om onzentwil arm geworden,’ (2 Kor. 8:9) ‘in de wereld 
gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste 
ben,’ (1 Tim. 1:15) en ‘alzo betaamt het ons alle gerechtigheid te ver-
vullen’ (Matth. 3:15). In de catechismusverklaring14 blijkt dan dat 
Kersten in zijn concentratie op het heilswerk van Christus wordt 
voorgegaan door de Heidelbergse Catechismus zelf, als ze in vraag 
en antwoord 36 zegt: ‘Wat nuttigheid bekomt gij door de heilige 

12  Vgl. De Trinitate, 4.1.
13  G.H. Kersten, De gelovige verwachting (Utrecht 1988), 359v, 386-390, 399v.
14  G.H. Kersten, De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties (Utrecht 

1948) i, 219vv.
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Refo’s vernoemen hun scholen vaak naar figuren uit de traditie van de 
(Nadere) Reformatie of naar (plaatselijk bekende) predikanten uit de re-
cente periode. Hun kerkgebouwen dragen eerder bijbels geïnspireerde 
namen. Kerkvaders (‘oudvaders’ in de oorspronkelijke betekenis van dit 
woord) worden nooit vernoemd. Een uitzondering vormt in zekere zin 
de Augustijnenkerk in Dordrecht, sinds 1975 in gebruik bij wijk 2 van de 
hervormde gemeente. Oorspronkelijk deel uitmakend van het dertien-
de-eeuwse Augustijnenklooster, ging deze kerk bij de stadsreformatie 
van 1572 over in gereformeerde handen. De voorgevel dateert van 1772. 
In de kerk verwijst niets naar Augustinus. De genoemde wijkgemeente 
(signatuur Gereformeerde Bond) is vooral trots op de laatste prior van het 
Augustijnenklooster en latere lutherse martelaar, Hendrik van Zutphen. 
Dankzij hem zou in deze Dordtse kerk de ‘eerste protestantse prediking 
in de Nederlanden’ hebben geklonken. Foto Herman A. van Duinen.
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ontvangenis en geboorte van Christus?’ ‘Dat Hij onze Middelaar is 
en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin 
ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.’15 

In feite springt men in de gereformeerde traditie vaak over Kerst 
heen naar Golgotha. Dat in Christus God mens werd: God met ons, 
Immanuël, zodat de transcendente God die ver van ons lijkt, in 
Christus voor ons tastbaar, zichtbaar en kenbaar geworden is, daar-
over hoort men in bevindelijke kring zelden, hoewel het volkomen 
verenigbaar is met het klassieke christologische dogma. Mijn on-
derzoek naar Augustinus’ christologie heeft me duidelijk gemaakt 
waar deze geringe waardering voor de incarnatie vandaan komt: 
Augustinus. Evenals bij de bevindelijk gereformeerden wordt – 
met alle verschillen uiteraard – bij Augustinus de toegang tot God 
niet zozeer geblokkeerd door de afstand tussen God en mens als 
zodanig, maar door de schuld die tussen God en mens instaat.16 
Daarvoor is het dat God mens werd en niet zozeer om een neutrale 
zijnsgrens tussen God en wereld te overbruggen. 

Zoals ik door middel van de vermelding van de Heidelberger al 
even heb aangeduid, komt de augustijnse traditie in bevindelijk 
gereformeerde kring niet onbemiddeld binnen. Ze bereikt deze 
via het filter van de Reformatie. Het is juist deze Reformatie die het 
kardinale verschil tussen God en wereld en de mogelijkheden tot 
heilsbemiddeling die in de middeleeuwse traditie nog aanwezig 
waren in de vorm van de kerk als instituut en de sacramenten als 
rituele toegang tot het goddelijke, radicaal inperkt. Noch de kerk, 
noch de eucharistie, noch de doop, noch relikwieën, beelden en 
noem het maar op, verschaffen als zodanig toegang tot God. 

Laat ik de radicaliteit van de consequenties van dit reformato-
risch iconoclasme toelichten aan de hand van de predestinatieleer. 
Op het eerste gezicht lijkt het de predestinatieleer als zodanig te 
zijn – zie Graaflands werk bijvoorbeeld17 – die in de reformato-
rische traditie de vraag naar de heilszekerheid precair gemaakt 
heeft. Maar wie zich enigszins in de genadeleer van bijvoorbeeld 
Thomas van Aquino (1225-1274) verdiept, zal daar een even strin-
gente verkiezings- en genadeleer vinden als in de Dordtse Leerre-

15  Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 36.
16  De Trinitate 1.17, 28.
17  C. Graafland, Van Calvijn tot Barth (’s-Gravenhage 1987).
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gels (1619).18 Het kardinale verschil zit hem in de wijze waarop de 
genade bemiddeld wordt en de rol die de kerk en de sacramenten 
bij die bemiddeling spelen. Plat gezegd: gegeven een sacrament 
dat ex opere operato (‘automatisch werkzaam’) werkt hoef je ook bij 
een Dordtse predestinatieleer maar naar de kerk te gaan, de sacra-
menten te ontvangen en je bent zeker van je heil! Precies dat wordt 
in de reformatorische traditie met haar sola fide (alleen door het 
geloof ) onmogelijk. Het Woord brengt de genade niet als een auto-
maat naar binnen. Het succes van de verkondiging is uiteindelijk 
afhankelijk van de gave van de genade als verborgen werk van de 
Geest. 

een bel a ngr i j k e u i tzon der i ng : de sch r i ft

Tijdens de discussie over de lezing op het vu-symposium waarvan 
deze bundel de neerslag is, wees Joris van Eijnatten mij terecht op 
een cruciale uitzondering op het iconoclasme van de bevindelijk 
gereformeerde, namelijk de Schrift.19 De Reformatie heeft alle lij-
nen van automatische bemiddeling tussen God en mens doorge-
knipt, behalve die in de Schrift. In de Schrift hebben we Gods wil 
en woord ter beschikking zonder kwalificatie. Weliswaar brengt 
het lezen van de Bijbel ons niet automatisch heil zoals het consu-
meren van het sacrament in de rooms-katholieke traditie, maar de 
onfeilbaarheid van de Schrift maakt haar toch tot een stukje ‘God 
op aarde’. Doordat de Schrift ten opzichte van de sacramenten en 
de kerk als enige vorm van bemiddeling overblijft wordt haar rol 
ook nog eens versterkt, omdat alle aandacht zich daarop concen-
treert.

Bij de directe bemiddeling van Gods ‘aanwezigheid’ voor de ge-
lovige door de Schrift doet er zich een merkwaardig fenomeen voor 
dat directe consequenties heeft voor het gebruik van de Schrift 

18  Thomas van Aquino, Summa theologica Ia, quaestio 23; idem, Summa con-
tra gentiles iii, 147-163.

19  Zie een eerdere publicatie over deze thematiek: Maarten Wisse, ‘Die 
identitätskonstituierende Funktion der Bibel zwischen Identität und Kreati-
vität. Eine Theologie der heiligen Schrift im Entwurf’, in: Henk de Roest (red.), 
Die identitätsbildende Funktion einer heiligen Schrift innerhalb einer religiösen Gemein-
schaft, Vorträge einer Konferenz der mntf  (Leiden 2006) in druk.
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 onder bevindelijk gereformeerden.20 Op het eerste gezicht zou 
men verwachten dat de gedachte van de directe bemiddeling van 
God in de Schrift tot een grote aandacht voor de historische schrift-
zin zou leiden, een gedegen onderzoek van wat er precies staat in 
die directe bemiddeling van God in de aardse werkelijkheid. Toch 
is dat maar zeer ten dele het geval. Bij nader inzien is dat ook niet 
verwonderlijk. De verhalen, spreuken en brieven die in de Bijbel 
staan, zijn geschreven met het oog op een situatie die meestal ver 
van de hedendaagse context afstaat. Bovendien wekt de gedachte 
van een directe bemiddeling van God in een aards fenomeen wel-
haast ‘automatisch’ de gedachte dat er in die goddelijke Schrift wel 
iets ‘bijzonders’ zou moeten staan of er alleszins speciale technie-
ken nodig zullen zijn om de goddelijke boodschap aan de tekst te 
ontfutselen. 

De bevindelijk gereformeerde omgang met de Schrift is een 
goed voorbeeld van dit zoeken naar het bijzondere in de Schrift. 
Dat bijzondere wordt al gestimuleerd door de hardnekkige voor-
keur voor de Statenvertaling, waardoor al bij voorbaat een aan-
zienlijke afstand wordt geschapen tussen de vaak rechttoe recht-
aan boodschap van de tekst en de geestelijke verwachtingen van de 
lezers. De archaïsche en toch al statige taal van de Statenvertaling 
bevordert de heiligheid van de tekst aanzienlijk. De rest van de ty-
pisch bevindelijk gereformeerde benadering van de Schrift komt 
voor een niet onaanzienlijk deel voor rekening van wat men zou 
kunnen noemen ‘het geestelijke levensverhaal’. Bevindelijk gere-
formeerden lezen de Bijbel bijna exclusief door de bril van indi-
viduele geestelijke ervaringen, ofwel in termen van bijbelheiligen 
ofwel in termen van historische gebeurtenissen die parallel aan 
een geestelijke geloofsweg worden gelezen. Abraham, Jakob, Jozef, 
de uittocht uit Egypte, Ruth, Samuël, David, het Hooglied, Jona 
zijn maar enkele oudtestamentische voorbeelden waarover men in 
bevindelijke kring moeiteloos prekenseries kan vinden. De vraag 
die centraal staat, is dan: hoe gaat de geportretteerde gelovige 
– die qua omschreven gevoelens en ervaringen soms weinig ver-
schilt van een begin-twintigste-eeuws christen – met God om? Hoe 
vindt de gelovige God en dan toch vooral: een genadige God? Het 

20  De volgende alinea’s zijn een op de bevindelijk gereformeerden toege-
paste uitwerking van: Wisse, Scripture between Identity and Creativity, 157-174.
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dynamische karakter van de bijbelverhalen, voorzien van allerlei 
dramatische omzwervingen, maakt het vinden van parallellen met 
het tussen hoop en vrees geslingerd worden van de gelovige alleen 
maar gemakkelijker. Hoewel vanuit het Nieuwe Testament preken 
over het objectieve werk van Christus zeker niet ontbreken, is toch 
opvallend hoeveel aandacht er besteed wordt aan ‘mensen rondom 
Jezus’: de discipelen in het algemeen, meer specifiek Petrus, Maria 
Magdalena en ook Paulus. Ook de geloofshelden uit de Hebreeën-
brief kunnen zich in een warme belangstelling verheugen. 

Soms, hoewel voor zover ik kan inschatten bij uitzondering, 
gaat het ‘ophemelen’ van de Schrift zo ver dat ook aan het boek als 
zodanig een bijzondere plaats wordt gegeven. Dat kan ertoe leiden 
dat Bijbels, als ze versleten zijn, niet worden weggegooid. Fred van 
Lieburg heeft laten zien dat aan Bijbels soms bijna bovennatuur-
lijke eigenschappen worden toegeschreven, zowel in wonderver-
halen als in persoonlijke handelingen.21

De bevindelijk gereformeerde omgang met de Schrift is theolo-
gisch gezien minder onschuldig dan hij lijkt. Op zich genomen is 
er met een ‘hoge’ schriftopvatting, dat wil zeggen een schriftopvat-
ting waarin de Bijbel in nauw verband wordt gebracht met de wil 
van God, niet zoveel mis. Ze kan immers potentieel tot een grote 
aandacht voor de betekenis van de tekst leiden en als zodanig een 
voortdurende zelfkritische functie hebben. Dat er binnen elke ge-
loofsgemeenschap met een ‘canon in de canon’ wordt gewerkt,22 is 
een bekend gegeven, maar als zodanig ook nog niet werkelijk pro-
blematisch, zolang het maar mogelijk blijft die ‘canon in de canon’ 
ter discussie te stellen en daardoor op te rekken of te ‘verplaatsen’.

Bij dat ter discussie stellen van de omgang met de Schrift ligt 
echter doorgaans het probleem. Een directe bemiddeling van 
God in een stukje geschapen werkelijkheid brengt altijd als groot 
 risico met zich mee dat de absolute autoriteit van dat stukje ‘wer-
kelijkheid’ – in dit geval dus de Schrift – overgedragen wordt op 

21  Fred van Lieburg, ‘De vuurvaste bijbel: orale cultuur, materiële religie 
en de Heilige Schrift’, Radix 28 (2002), 317-328; idem, ‘De bijbel als orakelboek. 
Bibliomantie in de protestantse traditie’, in: Arie L. Molendijk (red.), Materieel 
christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa (Hilversum 2003), 81-105.

22  Zie bijv. James D.G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament: An 
Inquiry into the Character of Earliest Christianity, derde druk (London 2006), 409vv; 
D.H. Kelsey, The Uses of Scripture in Recent Theology (London 1975), 104, 108-112.
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de gemeenschap die erover beschikt. In de rooms-katholieke kerk 
doet zich dat gevaar voor bij de sacramenten. Het ‘bezit’ van de 
tegenwoordigheid van de levende Heer in het sacrament hangt 
in de rooms-katholieke kerk nauw samen met de gedachte van de 
rooms-katholieke kerk als enige legitieme uiting van het lichaam 
van Christus. Op eenzelfde manier leidt de claim op het bezit van 
een onfeilbare Bijbel bij bevindelijk gereformeerden nogal eens tot 
een claim op het eigen gelijk die elke mogelijkheid tot zelfkritiek 
dreigt uit te sluiten. Als immers Gods wil en werken in onfeilbare 
zin in de Schrift zijn uitgedrukt en we ook nog eens in bijna on-
feilbare vorm een samenvatting van die bijbelse boodschap in de 
gereformeerde belijdenisgeschriften hebben, wie kan dan nog iets 
tegen ons inbrengen? Een onfeilbare Bijbel is daarmee bijna onlos-
makelijk met de gedachte van een zuivere kerk verbonden, die op 
haar beurt weer de oorzaak is van de typisch gereformeerde ver-
splintering; ik zal op dit punt hieronder nog terugkomen.

Eén ding ontbreekt toch nog, gegeven het feit dat de onfeilbare 
Schrift de rechte kennis van God niet volledig automatisch bin-
nenbrengt: het bezit van de bovennatuurlijke gave van de Geest. 
Die nadruk op de noodzakelijkheid van de Geest heeft twee kan-
ten. De positieve kant ervan is een mogelijke openheid naar elkaar 
toe vanwege de afhankelijkheid van de Geest, waardoor we nooit 
werkelijk ‘in het bezit’ van de waarheid komen. De Geest ‘waait’ 
tenslotte ‘waarheen Hij wil’. De negatieve kant ervan is dat het 
absolute gezag dat tot zover nog met een objectieve tekst was ver-
bonden, overspringt op individuen waarvan men meent dat ze 
door een bijzondere status meer of minder over de Geest kunnen 
beschikken. ‘Bekeerde’ mensen – meestal inclusief de geestelijke 
leidslieden van de gemeenten – genieten onder bevindelijk gere-
formeerden een groot gezag, een gezag dat niet zelden voldoende 
is om een nuchter beroep op de letterlijke of historische betekenis 
van de bijbeltekst opzij te zetten. 
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sch a du w zi j den va n de august i j nse t r a di t i e

Toen ik in mei 2006 voor het eerst met mijn nieuwe Leuvense col-
lega’s ging lunchen en het gesprek op de persoonlijke band met 
geloof en kerk kwam, bekende een van mijn collega’s niet zonder 
de eucharistie te kunnen, omdat het ‘daar gebeurt’. Daar vindt de 
ontmoeting met God plaats. Daar ‘leef je van’.23 Gefascineerd ging 
ik me afvragen: heb ik ook zoiets? Heb ik ook zo’n ‘punt waar het 
allemaal gebeurt’? Toch wel tot mijn verbazing moest ik vaststel-
len dat ik zo’n punt eigenlijk niet heb. Nu kan dat natuurlijk te 
wijten zijn aan mijn zeer gebrekkige omgang met de zondagse 
kerkgang, maar ik denk dat die repliek de onderliggende proble-
matiek verbergt, omdat ze er een oplossing voor bedenkt die het 
probleem alleen maar versterkt in plaats van oplost. Het is precies 
het ontbreken van een punt waar het ‘sowieso gebeurt’, of ik me 
ervoor inspan, in de goede stemming ben, me goed voorbereid heb 
of niet, dat de problematiek op scherp zet. Precies dat totaal ont-
breken van mogelijkheden om de communicatie van het heil te ‘or-
ganiseren’ is de motor achter de typisch bevindelijk gereformeerde 
spiritualiteit. 

Uiteraard doet zich dan ook de onvermijdelijke aporie voor: het 
is een spiritualiteit die volledig gedomineerd wordt door pogingen 
om in weerwil van dat wat niet kan – het heil organiseren – toch op 
een of andere manier zeker te stellen, helder te maken, af te gren-
zen, zelfs institutioneel min of meer vast te leggen in de vorm van 
een unieke bijbelvertaling, confessies, oude schrijvers, bekerings-
geschiedenissen en noem het maar op: want dáár was God aan het 
werk.24 Op het niveau van de individuele geloofsbeleving leidt het 
onherroepelijk tot een enorme focus op de ervaring en een uitvoe-
rige set van criteria voor het vaststellen van de authenticiteit van 
het werk van God in het individu. Op die manier wordt de marte-
lende afwezigheid van een zekerheid verschaffende bemiddeling 
tussen God en mens gecompenseerd. Ondanks al deze welgemeen-
de pogingen om met het ontbreken van heilsbemiddeling om te 
gaan leidt het ook tot een spiritualiteit waarvan je zou  kunnen 

23  Met dank aan mijn collega Yves de Maeseneer.
24  Zie over deze thematiek John Exalto, Gereformeerde heiligen. De religieuze 

exempeltraditie in vroegmodern Nederland (Nijmegen 2005).
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zeggen dat ze ‘mislukt’. Kenmerkend voor een kerkgemeenschap 
van bevindelijk gereformeerde signatuur lijkt immers het gegeven 
dat het overgrote deel van de gemeente meent aan het uiteinde-
lijke heil geen deel te hebben. Israël kon met het beeldverbod uit-
eindelijk niet leven en kon het niet laten om toch elke keer maar 
weer met Baäl of een gouden kalf aan de haal te gaan. 

legi t i em e vor m en va n h ei l sbemi ddeli ng a l s 
m edici j n

Israël is voor het christelijke geloof een waarschuwend voorbeeld. 
Zo onmogelijk als het voor Israël was bij het geloof in de ene God 
van het maken van visuele representaties af te zien, zo onmogelijk 
is het voor de christelijke traditie om bij haar geloof in de Drie-ene 
van visuele of verbale representaties af te zien. Precies dat is wat 
de augustijnse traditie probeert te doen. Niets uit het geschapene 
biedt ons een directe toegang tot God. Dat uitgangspunt is correct 
en ik ben er een fervent verdediger van tegenover allerlei dominan-
te trends in de hedendaagse theologie, maar het is wel een vorm 
van koorddansen. 

In verband met dat koorddansen is het nuttig om op het begrip 
‘orthodoxie’ in te gaan. Onder orthodoxie wordt in de volksmond 
vaak de gedachte verstaan als ware de theologie in staat alle histori-
sche verschijningsvormen van geloven langs de lat van een gesloten 
systeem te leggen dat altijd en overal dezelfde gedaante heeft. Een 
dergelijk systeem wordt wel vaak binnen religieuze gemeenschap-
pen verondersteld – ook binnen bevindelijk gereformeerde kring 
– en dan ook meestal zo dat juist dat enige orthodoxe systeem in 
het bezit van de gemeenschap is.25 Wat mij betreft bestaat ortho-
doxie er juist in, dergelijke systemen onder fundamentele kritiek 
te stellen. Tegenover de strengen christelijk gedachtegoed die in 
hun historische verworteling altijd een vereenvoudiging en ver-
eenzijdiging van het christelijke geloof inhouden, is de theologie 

25  In de rooms-katholieke theologie werd een dergelijke opvatting ex-
pliciet verdedigd aan het einde van de negentiende en in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, bijvoorbeeld in de teksten van het eerste Vaticaanse concilie en 
in de encycliek Humani generis. In de gereformeerde theologie is er voor een der-
gelijke opvatting eigenlijk geen ruimte, omdat de onfeilbaarheid van de traditie 
nooit expliciet is aanvaard. De praktijk is echter vaak anders. 
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geroepen de geloofsgemeenschap op te roepen tot herbronning, 
tot een zich vernieuwen in het licht van al die strengen uit de tradi-
tie die in deze bepaalde uiting van christelijk geloof zijn verloren 
gegaan. Niet in het menen de waarheid gevonden te hebben, zegt 
Augustinus in boek ix  van De Trinitate, ligt de waarheid, maar in 
het zoeken ervan.26 Theologie vanuit het gemis, om het maar eens 
bevindelijk uit te drukken. 

Het is opvallend dat de slogan uit de titel van dit hoofdstuk 
soms wordt gezien als een omschrijving van de ware orthodoxie. 
‘Waar God op ’t hoogst verheerlijkt en de mens op ’t diepst verne-
derd wordt, daar is de rechte leer,’ orakelde scheepstimmerman 
Egbert de Goede in 1845, en menig bevindelijk gereformeerde zal 
er hartgrondig amen op zeggen.27 Dat is uiterst riskant, omdat 
daardoor gesuggereerd wordt dat de afstand tussen God en mens 
de enige bepalende factor zou zijn voor de rechte leer. Echter, or-
thodoxie in de christelijke traditie bestaat er veeleer in de verschil-
lende strengen uit de traditie in evenwicht te houden. Men kan de 
stelling verdedigen dat elke grote ketterij binnen het christendom 
voortkomt uit een vereenzijdiging van bepaalde elementen uit 
het christelijke geloof. In die zin is ‘compromis’ in de christelijke 
traditie ook helemaal niet per se een vies woord, aangezien het in 
de meeste gevallen een balans is tussen uitersten, een balans die 
theologisch vaak heel wenselijk is – Nicea, Chalcedon, Heidelberg, 
Augsburg, Dordt. Wat voor historici een politiek compromis lijkt, 
kan theologisch heel verantwoord zijn. Dat wil overigens ook weer 
niet zeggen dat de waarheid altijd in het midden ligt. Niet elke 
middenweg is immers een gulden middenweg. 

Waar of wanneer gaat het fout met een focus op de afstand tus-
sen God en wereld? Eigenlijk heel eenvoudig, namelijk wanneer 
die focus zo sterk wordt dat hij de vormen van overbrugging van 
die afstand die voor het christelijke geloof kenmerkend zijn, bui-
ten werking gaat stellen. Leerstellig gezien is het concilie van Chal-
cedon (451) met zijn kenmerkende (en gewraakte) formulering 
over de twee naturen van Christus – ongedeeld en ongescheiden, 

26  De Trinitate, 9.1.
27  Egbert de Goede, Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekee-

ring dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft (tweede druk Doesburg 
1868), 73 (met dank aan Fred van Lieburg).
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onvermengd en onveranderd – de poging van de christelijke tradi-
tie om aan de ene kant volledig recht te doen aan het fundamentele 
onderscheid tussen God en wereld (onvermengd en onveranderd) 
en tegelijkertijd de positieve overtuiging overeind te houden dat 
God zich in Jezus Christus daadwerkelijk als God zelf geopenbaard 
heeft en niet als iets anders (ongedeeld en ongescheiden). 

Predestinatie en verkondiging
Maar in de gereformeerde gezindte ligt voor ons gevoel het conci-
lie van Chalcedon al ver achter ons. Daar is het pijnpunt de com-
municatie van Jezus Christus in de verkondiging en de spirituele 
vraag hoe men van die communicatie van Jezus Christus in de ver-
kondiging gebruik kan maken zonder aan het genadekarakter van 
het heil onrecht te doen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
discussie rond het ‘aanbod van genade’ in deze kring voortdurend 
de kop opsteekt. De publieke discussie over deze problematiek be-
gon al in de tweede helft van de achttiende eeuw in Amsterdamse 
conventikelkringen, woekerde voort onder negentiende-eeuwse 
afgescheidenen en Ledeboerianen28 en in de twintigste-eeuwse 
Gereformeerde Gemeenten, en is blijkens recente publicaties van 
techneuten, filosofen en juristen nog steeds niet uitgewoed.29 De 
focus op de afstand tussen God en mens en de onmogelijkheid 
om de overbrugging daarvan van onze kant te ‘organiseren’ lijkt 
als implicatie te hebben dat het heil überhaupt niet gecommu-
niceerd kan worden, omdat communicatie een antwoord van de 
ontvanger veronderstelt. Zoals vooraanstaande theologen reeds 
suggereerden,30 lijkt de dodelijke logica van de predestinatieleer 
de mogelijkheid van zo’n antwoord uit te sluiten. Vandaar ook de 
spirituele – de dogmatische is slechts een dekmantel voor de spiri-

28  H. Florijn, De ledeboerianen: een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeel-
den van hun voorgangers tot 1907, tweede druk (Houten 1992), 61-62, 110-111, 119-120, 
148-153.

29  Bijv. J. Blaauwendraad, Het is ingewikkeld geworden: Pleidooi voor gewoon 
gereformeerd (Heerenveen 1997); idem, De leer tegen het licht: Belofte en verbond in 
Woord en Reformatie (Heerenveen 2000); K. van der Zwaag, Afwachten of verwach-
ten? De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief (Heerenveen 2003); 
A.A. Bart, Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? (Krabbendijke 2007).

30  Zie bijvoorbeeld A.A. van Ruler, ‘Ultra-gereformeerd en vrijzinnig’, Wa-
penveld 21 (1971) nr. 2, 13-52 en Graafland, Van Calvijn tot Barth, 274-289.
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tuele – moeite met de evangelicalisering binnen bevindelijk gere-
formeerde kring, met het ‘juichend christendom van onze dagen’ 
dat zich rijk rekent met een ‘Jezus van vijf letters’ die men zichzelf 
heeft toegeëigend, in plaats van door genade Jezus ‘in het hart ge-
schonken te krijgen’. 

Maar de dodelijke logica van de onmogelijkheid van de commu-
nicatie van Jezus Christus in de verkondiging is een schijnlogica 
die in haar tegendeel omslaat, zoals ik eerder al even aanduidde. 
Geen rol voor de mens betekent in de praktijk een andere rol: het 
betekent een religieuze ervaringspraktijk die zich pijnigt in een 
poging een ervaring van zondeberouw te organiseren die qua sid-
deren voor de toorn der goden niet onderdoet voor onze Germaan-
se voorouders. Het betekent een huiveringwekkend wetticisme en 
sociale isolatie die aan het moslimfundamentalisme doet denken. 
Het moge sociologisch tot op heden succesvol zijn, maar theolo-
gisch gezien is het niet meer dan heidendom in een christelijk 
jasje. Wie de rol van de mens in de totstandkoming van het heil 
probeert uit te sluiten, is gedoemd haar te versterken. 

Behalve dat die schijnlogica in haar tegendeel omslaat is ze ook 
theologisch geheel misplaatst. In een klassiek-gereformeerde ge-
nadeleer is de predestinatie een besluit van God tot geloof, dat wil 
zeggen de eeuwige garantie dat wanneer mensen in de tijd, klas-
siek uitgedrukt, ‘op grond van de aanbieding van Christus in het 
Evangelie de gekruiste Christus met een daad van geloof omhel-
zen’, dat aan de bevrijdende kracht van God te danken is en niet aan 
de vermogens van gevallen mensen. Daarmee is geenszins gesug-
gereerd of geïmpliceerd dat de communicatiestructuur van aan-
bieden en aannemen overbodig is of zelfs onder kritiek zou staan. 
Integendeel, het is de enige manier om, plat gezegd, ‘aan Jezus te 
komen’. Er is geen andere manier om, calvijns uitgedrukt, ‘van 
Gods welwillendheid jegens ons overtuigd te worden’ dan omdat 
Jezus Christus ons in het Evangelie wordt aangeboden.31 Dus niet 
een bovennatuurlijke ervaring ‘senkrecht von oben’ die ons er na 
een lang ontledigingsproces van verzekert bij de uitverkorenen 
te behoren, maar een algemene uitnodiging, die door onze beant-
woording ‘particulier gemaakt wordt’.32 

31  Calvijn, Institutie, iii, ii, 7; Catechismus van Genève, vraag en antwoord 
12 en 13.

32  Voor een uitvoeriger argumentatie, zie: Maarten Wisse, ‘The Inseparable 
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De sacramenten
De bemiddeling van het heil door middel van de verkondiging is in 
bevindelijk gereformeerde kring geen vreemd fenomeen. Integen-
deel, er werd en wordt een voortdurende strijd over gevoerd. Dat is 
anders met een andere streng uit de christelijke traditie, die mijns 
inziens toch ook met het begrip orthodoxie moet worden ver-
bonden, namelijk de sacramentele bemiddeling van het heil. Het 
klinkt protestanten en evangelicalen bijna als nieuw en ketters in 
de oren, maar het christelijke geloof is toch echt wezenlijk een ri-
tuele religie. De gereformeerde afwijzing van de rooms-katholieke 
leer van de transsubstantiatie doet daar niets aan af. Integendeel, 
het zou weleens kunnen zijn dat de bevindelijk gereformeerde spi-
ritualiteit rond het avondmaal en de rooms-katholieke leer van de 
transsubstantiatie loten aan dezelfde stam zijn.33 

Hoezo dat? De leer van de transsubstantiatie betekent dat op 
een zo reëel mogelijke manier God in de tekenen van brood en wijn 
aanwezig is. Historisch gezien heeft dat ertoe geleid dat de afstand 
tussen de voltrekking van het ritueel en de vierende gemeente al-
maar groter werd. Alleen de priester consumeerde nog de hostie 
en op een zeker moment vond zelfs het ritueel als zodanig achter 
een muur in het koor van de kerk plaats. De religieuze druk die een 
daadwerkelijke bemiddeling van God via het geschapene oplevert, 
is blijkbaar voor de gelovigen nauwelijks ‘uit te houden’, hoewel 
er tegelijkertijd een onstuitbare behoefte aan bestaat – dat is ten 
slotte de reden dat men de gedachte van de aanwezigheid van God 
in het geschapene voortdurend ‘opschroeft’. 

Deze dubbelheid geeft ook aan dat de christelijke traditie niet 
zomaar protesteert tegen de bemiddeling van God in het gescha-
pene uit een verzet tegen algemene religiositeit, waartegenover 
het ware christendom dan als een zuivere tegenpool zou staan. 

Bond between Covenant and Predestination: Cocceius and Barth’, in: Maarten 
Wisse, Marcel Sarot & Willemien Otten (red.), Scholasticism Reformed: Essays in Ho-
nour of Willem J. van Asselt, star  (Leiden 2008) in druk.

33  Voor het hierop volgende: Charles Caspers, ‘The Lord’s Supper and the 
Holy Communion in the Middle Ages: Sources, Significance, Remains and Con-
fusion’, in: Jan Willem van Henten & Anton Houtepen (eds.), Religious Identity 
and the Invention of Tradition, Papers read at a Noster Conference in Soesterberg, 
January 4-6, 1999, star  3 (Assen 2001), in het bijzonder 263 en daar genoemde 
literatuur.

Refogeschiedenis binnenwerk 4e rev.indd   200 23-11-2007   16:42:01



201God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd

Integendeel: het verzet tegen representaties van de goden in het 
geschapene is evenzeer deel van onze algemene religieuze bagage 
als de behoefte om die representatie zo sterk mogelijk te maken. 
Het onderscheidende van het christendom is veeleer gelegen in 
het feit dat de christelijke traditie de spanning tussen afstand en 
bemiddeling brengt onder de gehoorzaamheid aan Wet en Evan-
gelie. De algemeen-religieuze kant van de spanning tussen afstand 
en bemiddeling laat zich goed aan de hand van de transsubstanti-
atieleer verduidelijken: aan de ene kant rust die op de behoefte om 
de aanwezigheid van het goddelijke in het geschapene zo sterk te 
denken als maar enigszins mogelijk is. Aan de andere kant roept 
die behoefte juist ook weer haar tegendeel op: namelijk de behoef-
te om de aanwezigheid van het mysterium tremendum et fascinans af 
te grenzen. 

In 1733 ontvingen de kerkmeesters van Dordrecht van de koopman 
 Philippe Diodati, directeur van het Oost-Indisch graanmagazijn in Bata-
via, een legaat voor de aanschaf van een gouden Avondmaalstel. Diodati 
was afkomstig van Dordrecht en stamde bovendien af van de Zwitserse 
theoloog Jean Diodati, die als afgevaardigde van Genève deelnam aan de 
Dordtse Synode in 1618-1619. In 1744 volgde een tweede legaat van apo-
theker Mattheus Coddaeus voor een gouden schenkkan en een gouden 
doopschaal. De sacrale voorwerpen werden voorzien van de familiewa-
pens van de schenkers. Ze hebben tot in de negentiende eeuw dienst ge-
daan bij de doop- en avondmaalsbedieningen in de Grote Kerk. Momen-
teel wordt het goudwerk daar ten toon gesteld in een zwaar beveiligde 
brandkast. Foto Herman A. van Duinen.
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Precies dezelfde soort spiritualiteit vind je terug in de bevin-
delijk gereformeerde benadering van het avondmaal, een van de 
kenmerkende karakteristieken van deze vorm van christendom. 
Hier wordt het sacrament niet tot de geestelijkheid beperkt of 
achter een muur gevierd, maar de frequentie wordt tot het uiterste 
teruggebracht, er wordt een uitgebreid spiritueel voorbereidings-
proces aan toegevoegd en de spirituele criteria voor deelname wor-
den opgeschroefd. Het is ook moeilijk, het lichaam en bloed van 
Christus te eten en te drinken! Een radicaler band met God is toch 
eigenlijk niet denkbaar. Elke zondag het avondmaal vieren zal 
onherroepelijk tot een ‘vervlakking’ van de voorbereiding leiden 
en de spiritualiteit rondom het ritueel fundamenteel veranderen. 
Het zal allemaal ‘oppervlakkiger’ worden. Maar wat als God het nu 
‘oppervlakkiger’ bedoeld heeft? Wat als het vanuit de optiek van 
het christelijke geloof nu eens juist om dat ‘oppervlakkige’ gaat? 
En dat is toch ook precies een streng die in de bevindelijk gerefor-
meerde spiritualiteit heel authentiek aanwezig is: de notie van het 
als goddeloze gerechtvaardigd worden en de moeite die het kost 
om niet eerst te proberen jezelf een beetje ‘op te knappen’. 

De kerk
Tot slot zou ik aandacht willen vragen voor een laatste streng – 
wat is een bevindelijk gereformeerde preek zonder ‘drie punten’? 
– bedoeld om de koorddanser overeind te houden: de leer van de 
kerk. Wat hun kerkvisie betreft, zou ik willen zeggen, zijn de be-
vindelijk gereformeerden minder trouw aan de augustijnse tra-
ditie. Augustinus was wat betreft zijn kerkvisie consequenter dan 
de bevindelijk gereformeerden. Die laatsten proberen de bemid-
deling van God in de wereld nog vast te leggen in een onfeilbare 
kerk, zoals Augustinus’ tegenstanders: de donatisten. Augustinus 
was zich echter zeer bewust van de onmogelijkheid van een dona-
tisten-kerk. Een zuivere kerk is niet mogelijk, omdat ze een kerk 
van mensen is. Het verzet tegen een onfeilbare kerk heeft bij Au-
gustinus precies dezelfde wortel als de vorm van zijn christologie: 
ook als gelovige blijf je altijd zondaar en zonde is verwijdering van 
God. Je bent als kerk zowel als gelovige altijd onderweg naar God. 
De waarheid ligt in het zoeken, in het luisteren naar elkaar, in het 
ademen binnen de ruimte van de gemeenschap der heiligen. Dat 
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wil niet zeggen dat je maar in een soort kleurloze compromissfeer 
‘lekker samen kerk’ moet gaan zitten zijn. Je mag elkaar best on-
gezouten de waarheid zeggen, maar nooit zonder ervoor open te 
staan dat de ander jou ook een waarheid te zeggen heeft. 

Achter deze kritiek op een donatistisch kerkbegrip zit bij Au-
gustinus een diepgewortelde overtuiging met betrekking tot de 
totstandkoming van de waarheid. Uiteindelijk is het vinden van 
waarheid niet gelegen in het hebben van een bepaalde visie die 
meer of minder ‘correct’ is, dat wil zeggen: klopt met de werkelijk-
heid van God. Die situatie bereiken we hier in dit ondermaanse 
überhaupt nooit, maar erger nog, het streven ernaar brengt ons 
juist alleen maar verder van huis, want het veronderstelt noodza-
kelijkerwijs onze oerzonde: superbia, hoogmoed. Het dichtst bij 
de waarheid komt niet degene die de beste theorie bedacht heeft, 
maar degene die in nederigheid (humilitas) geleerd heeft gerechtig-
heid te doen.34 Met Augustinus’ favoriete tekst gezegd: ‘Zalig zijn 
de reinen van hart, want ze zullen God zien’ (Matth. 5:8, SV).

Als Augustinus aan het begin van boek VIII  van de Confessiones 
de kerk in ogenschouw neemt, vraagt hij zich vertwijfeld af wat hij 
er te zoeken heeft. Is niet immers het merendeel van de mensen 
die de kerk bezoeken bijzonder weinig inspirerend?35 Gaandeweg 
boek VIII  ontdekt hij dan de onmisbaarheid van de kerk als ge-
meenschap der heiligen, waar het doorvertellen van de verhalen 
over de groten (Antonius en Marius Victorinus) in het Koninkrijk 
Gods ons in brand zetten om de wil van God te doen. Ziedaar het 
belang van Augustinus’ theologie van de heiligen. Wie daarom de 
waarheid binnen de kerk wil bevorderen, richte in haar pilaren van 
heiligheid op, te beginnen bij zichzelf.

sa m en vat t i ng en conclusi es

Confessioneel en theologisch knopen de bevindelijk gereformeer-
den aan bij de genadeleer uit de augustijnse traditie. Daarin staat 
de absolute afhankelijkheid van God en het primaat van de genade 
over de werken centraal. Gedacht in religieus-fenomenologische 
termen is het ook een traditie waarin de afstand tussen God en mens 

34  De Trinitate, 4.1.
35  Confessiones, 8.1.1.
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radicaal gedacht wordt. God wordt niet door materiële of instituti-
onele entiteiten bemiddeld. Niet de eucharistie, niet de doop, niet 
de kerk of anderszins, maar alleen de ongrijpbare werking van de 
Geest geeft ‘toegang’ tot God. Dat zet het religieuze verlangen van 
de mens op een bijzondere manier onder druk. God is nergens ‘ter 
beschikking’. In de augustijns-gereformeerde traditie wordt deze 
nadruk op de afstand tussen God en mensen op allerlei manieren 
gekwalificeerd middels aspecten van de betrouwbaarheid van 
God, bemiddeld door de verkondiging. Tegelijkertijd heeft er in 
deze traditie ook altijd het risico van een beweging richting mys-
ticisme ingezeten. Ten koste van de rol van de verkondiging, de 
gemeenschap van de kerk, de rol van de sacramenten vlucht men 
in de directe mystieke ervaring van God als laatste toevluchtsoord 
voor het religieuze verlangen – donatisme, middeleeuws mysticis-
me, labadisme, bevindelijk gereformeerden. Daarmee wordt juist 
datgene wat beoogd wordt, het bewaren van de afstand tussen God 
en mens, tenietgedaan en de essentiële rol van de gemeenschap en 
het heil van de samenleving uit het oog verloren.
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