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Er wordt in deze jaren veel herdacht
en teruggezien binnen onze kerken;
de jaanallen geven er alle aanleiding
toe. 1834, 1886, 1892 • 150 jaar Afscheiding, 100 jaar Doleantie, 100
Jaar Gereformeerde kerken. Voer voor
specialisten en hobbyisten. die graag
grasduinen in -geelde archieven?
Al dat terugkijken lijkt immer.; maar

weinig meer van doen te hebben met
ons kerkelijk leven van vandaag en de
wereld waarin wij leven. De Gereformeerde Kerken van vroeger • dat is
een wereld, die voorgoed achter ons
ligt.En blij toe toch? Dat gevoet komt
tenminste op na lezing van het openingsanikel van één van de vele herdenkingsboeken, een bundel beSchouwingen.,_ 100 jaar Gereforgemeerde theologie•. Het schreven door dr. J . Veenhof en het
geelt een ovenicht van de 'geschiedenis van theologie en spiritualiteit in
de Gereformeerde Kettr.en·. Met veel
invoelend vwn,ogen geeft hij een
schets van de on~elingen in het
geloofsleven en het theologische
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wijs. Voor het streven naar maatschappelijke mondigheid, dat in dat
alles 101 uitdruklting kwam. Maar toch
moet het hem regelmatig van het
hart: de Gereformeerden vormden
een zeer gesloten gemeenschap,
waarin men elkaar voortdurend op
harde wijze de maat nam. Deze scha-

duwzijdl ..l1ik in dit anikel eens naar
het licht nren. Het wordt daarmee
dus een ..,,iJ(lig verhaal. Er valt zoveel meer •n de Gereformeerde traditie te ..,.llen, en zoveel beters en
mooiers. Maar dat is meer iets voor
herdenkinglPlechtigheden.

Een zwat punt

Geelkerken als inzet.i h 11 kennis
had genomen van de ndpunten,
aan de Kamper hoogl ar J . Ridderbos de volgende on1n, r1erende
woorden: 'Stal eens, dil een vreemnog niet had
deling dre van deze

za,

gehoord, in staat was ~ue beide
stukken re lezen, en st verder, dat
men die vreemdeling

edeelde,

De Gerelonneercte Kerken in de eerste helft van deze eeuw: een gesloten
gemeenschip, op het bekrompene af.
Gericht op llet verstandelijke en leerstellige, terwijl de voedingsbodem
van de emalies en gevoelens langzaam droog,iel. Met uitsluitend aandacht voor het kerkelijke. maar nauwelijks voor de cultuur. Een gemeenschap. WamTI vernieuwingsbewegingen _.op keer werden
gesmoord. Die zich afsloot voor de
a ls d ie rcr dt ~ 'crelrlra1d
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van
calvinist Karl llal1h heftig buiten de
deur hield en..,... de resultaten van
de b o ~ h a p bewust oog~ opmlle. Een gemeenschap,
die zichzelf steeds meer i n het isolement dreef. Met benepen en zelfgenoegzame tretjes.
Honde.-d jaar gereformeerde lheologie betetende bovendien ook honderd

jaar tang verdachtmakingen en ruries. waarbij kerkelijke leidslieden

soms elkaar het licht in de ogen niet
meer gunden En bleef het dan maar
bij polemische pennestrijd op papier;
de theologische
maar vaak strijd vermengd met persoonlijke con!lieten, die tot op de synode werden
~~ uitgevochten. 'Een zwak punt in hat
~
leven van de gereformeerde kerken
was de onde~inge omgang', schrijft
Veenhof. Dat is nogal zacht uitgedrukt. als je laest hoe hij verhaalt dat,
in naam van Schrift en Belijdenis,
vanaf Netelerbosch (1919) 101 Wiersinga (1975) theologen aan de
Bij wijze van
-den genageld en
- schandpaal
~
belijdenis
wonden voor het leven werden ge-
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Als christenen leven wij binnen

slagen.

de kring van Gods verbond met
ons en de hele schepping.
Wij maken deel uit van het ene
lichaam van Christus.
Omdat God ons han en onze

Oe Gerefotmeerde Kerken • een zie-

mentaliteit verandert,
sluiten wij ook een verbond met
elkaar.
Wij zijn primair met Hem verbonden.
Alle andere vormen van verbondenheid (nationaal, cultureel, sociaal enz.) komen daarna.
Oit vormt de basis van onze Inzat
voor gerechtigheid, ·vrede an
heelheid van de schepping.
Uit de Slotverklaring van de Europese

Oecumenische Auemblée in Bazel
(mei 1989). actuHI in het licht van het
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voorbeeld. Voo, het engagement i n
de christelijke maa1Sehappelijlce organisaties: de vatv.enigingen. politieke panijen. het christelijk onder-
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Twee werelden
kelijke gemeenschap van mensen,
die zichzelf în een isoleercel hadden
opgesloten en vervolgens met elkaar
op de vuist gingen? Oat is natuurlijk
een grove vertekening van de werkelijkheid. Ik overdrijf mateloos. ik weet
het. Maar toch• ·overdrijving is de
microscoop van de geest' schreef
· eens iemand ·: dat aspect van de Gereformeerde Werkelijkheid was er
toch ook? En dat is niet alleen maar

gemakkelijk gepraat achteraf. De
staatsman H. Colijn, wal gereformeerd, maar op gepaste afstand van
hel binnenker1<elijk gebeuren, schreef
in 1926, toen de godgeleerden weer
eens buitelend door de kerk rolden,
nu met de 'sprekende slang· en dr.

do oorlogsrijd en de bezetting en al de
vragen, die daarop werden opgeroepen; en daarnaast was er de kerkelijke srrijd, het vergaderen, het spreken over verbond en doop, het maken
van rapporten, alsof er niets gebeurd

was, alsof die andere wereld nier
bestond'. De obsessie voor het vastleggen van de grenzen van de gemeenschap, de 'broedertwisten'
daarbinnen, die telkens weer
moesten worden bezworen met de
uitdrijving van een zondebok, het

duwen van 'één van de onzen· over
de grenzen van de groep heen • het
zijn tekenen die wijzen op een gemeenschap die niet overweg kon met

de rivaliteiten die in haar ontstonden
en met hel geweld dat zich ten gevolge daarvan in haar QPhoopte. Zode! zij de werkelijkheid buiten haar
niet meer scherp kon waarnemen of
althans niet meer op haar ware ge-

101 de Nedeftlnds Hervormde Kerk
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vereniging of in het huisgezin bij•
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Ander klimaat

dar de in die stukken behandelde geschilpunten (... / tor kerksplitsing
zouden kunnen leiden; dan geloof ik
toch, dat zoo iemand her recht zou
hebben om te vragen. of wij dan allemaal krankzinnig geworden waren.

En dit geldt. het moet mij van ·1 hart.
voor beide kanten.· Colijn gebr uikt
terloops het woord 'krankzinnig';
maar zouden de Ge reformeerde ·
Kerken niet werkelijk eens al1 gemHnochap bij een sociaal psychiater
op de divan hebbtn moeten liggen?
" Het klimaat VfBS ·verziekt'", zeggen
sommigen nu over de tijd rond de
Vrijmaking. Is dat slechts een beeld.
of was het soma werkelijk zo dat het
bij tijd en wijle niet gezond loeven
was in onze kerken? Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dal men midden
in de tweede wereldoorlog, in 1944,
een kerkelijk conflict uit moest vechten? Bij het antwoord op die vraag zal
zeker de suggestie van Veenhof moeten worden meegenomen, dat tijdens
het conflict dat tol de Vrijmaking
leidde. weliswaar leerstellige kwesties op de agenda stonden, maar dat
die agenda wel eens mede bepaald
zou kunnen zijn door andere factoren:
was niet schrijnend duidelijk 'hoezeer
de interne verhoudingen in Kampen
tenslotte bedorven waren'? De toenmalige synode-voorzitter G. C.
Berkouwer sprak in een terugblik enkele jaren geleden, mei begrip over
de betrokkenen, in alle openhartigheid: 'Als ik aan die periode terugdenk overvalt me de gBdachte. dat we
in die tijd als het wars in twee werelden leefden. Daar was die ene wereld, die elke dag op ons afkwam door

waans en vergeten. Zodat nu zelfs de
dogmatische studieën van prof._ Berkouwer in de ramsj voor een prokJe te
koop liggen. Om over de populariteit
van werken van Kuyper en Bavinck,
Greijdanus en Grosheide onder
theologen in spe maar niet te
spreken.
Echter, zoals de confessiedwang in
de gereformeerde kerken iets ziekelijks had, zo heelt (!!)k het verzet ertegen soms pathologische trekjes gekregen. De huidige generatie wil van
het eigen verleden niets meer weten.
Leden gereformeerden vroeger wellicht aan de besmettelijke ziekte
·1uchtzucht'. iemand als Kuiter! -en
h ij staat voor velen - heeft van de
weeromstuit daar een welhaast obS!:!ssionele angst voor alles wat met
dwang van doen heelt aan overgehouden.
M isschien is de jongste generatie gereformeerden langzamerhand in staat
t ot een meer evenwichtige omgang
met hel gereformeerde verleden? Ik
vergelijk de gereformeerden maar
even met een familie. Zoals in de
kerk. zo gaat het immers ook vaak in
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Blij toe dat dat allemaal voorbij is • zo
begon Ik. Sinds de jaren zestig en zeventig is er immers een ander klimaat
in onze kerken gaan heersen. Openheid, tolerantie, vernieuwing - vanaf
die tijd zijn dat woorden die weer in
het gereformeerde woordenboek mogen staan. Met dezelfde voonvarendheid w aarmee jarenlang de w ereld
buiten de deur werd ge~ouden, lijkt
zij vervolgens te zijn omarmd. De
"passie voor het heilige isolement',
waarvoor man in de j aren vijftig nog
een vurig pleidooi hield, is uitgewoed.
De omzichtige, bezinnende theologie
van prof. Berkouwer zene een andere
toon; er werd aansluiting gezocht bij
de Wereldraad van Kerken en toenadering tot de Nederlands Hervormde
Kerk. Hetproces van ontkerkelijking
vroeg niet alleen maar om blinde afwijzing, maar ook om verklaringen, ja
zelfs om begrip. En Wiersinga· is een
'kwestie' gebleven. en leidde niet
meer tot schorsing en afzetting. Dat
in 1926 op de synode van Assen pr.
Geelkerken wet dat lot moest ondergaan, werd vervolgens in 1988 op de
synode van Almere als een vergissing
ingezien.
In dat veranderde kerkelijk klimaat is
inmiddels een nieuwe generatie
theologen grootgeworden, 'voor wie'
• aldus dr. M . E. Brinkman, inleider
op de genoemde bundel, 'de eigen
gereformeerde theologie geen min of

rerrzich-u it alle macht tege'\de druk
van thuis en slaan ze heftig de deuren achter zich dicht. Krankzirlnige
toestanden. Later, als ze op zichzelf
zijn gaan wonen, gaat die deur vaak
weer voorzichtig open en komen.ze
regelmatig weer op bezoek. Niett el
en altijd eventjes maar, want ze
n
leiden nu hun eigën leven en he
het druk. En pa en ma moeten ook'.
niet teveel praten over vroeger.
Tegenwoordig vraagt het leven om
andere dingen. Maar toch: het is
goed om af en toe even weer om de
k en. Je begrijpt nu beter · \
deur te kij_
waarom ZIJ vroeger zo waren als ze
waren; je begrijpt nu ook beter hoe
jezelf geworden bent wie je bent. Wie
zelf gezond i n de wereld wil staan.
moet tot een gezonde verhouding met
zijn of haar verleden zien te komen.

Dat geldt ook voor gereformeerden
van nu.

F. da Lange
• M. E. Brin/cman (red./, 100 Jur
theo/09ie; Aspecten van een eeuw
theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992). Kok
Kampen 1992.
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meer vanzelfsprekend referentiekader meer is en soms zelfs geheel vergeten lijkt.'
Is dat gezien de bovengeschetste
elementen uit de gereformeerde er•
fenis dan zo vreemd? Veel zonen en
dochters van gereformeerde huize
zullen immers zo blij geweest zijn de
druk van dat vaderhuis te kunnen
ontvluchten, dat ze zich niet meer be~
kommerden om de inboedel. Niel
meer omkijken, was het motto; voor-
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