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Samenvatting

Over apostolisch-zijn gesproken…

Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven

Het Apostolisch Genootschap is momenteel de grootste vrijzinnige geloofsgemeen-

schap van Nederland; toch is het tamelijk onbekend. Het werd in 1951 opgericht en is 

dus relatief jong, maar het heeft zijn wortels in een oudere geloofsgemeenschap waar-

van het afgesplitst is. Tegenwoordig omschrijft het Apostolisch Genootschap zichzelf 

als religieus-humanistisch. Het wordt geleid door een apostel die een belangrijke rol 

heeft en elke week een pastorale brief schrijft (de weekbrief). Deze wordt tijdens de zon-

dagochtenddienst (de eredienst) voorgelezen. Het Genootschap kenmerkt zich daar-

naast door een hechte gemeenschapscultuur. In zijn korte bestaanstijd hebben er grote 

veranderingen plaatsgevonden, onder andere in de positie van de apostel, het godsbeeld 

en de gemeenschapscultuur. De jongste lidmaten zijn dus in een ander Genootschap 

opgegroeid dan de oudste lidmaten, die al die veranderingen zelf hebben meegemaakt. 

Er zijn verschillende publicaties over de historische ontwikkelingen in het Apostolisch 

Genootschap verschenen, alsmede een in 2020 verschenen egodocument, maar er is 

weinig bekend over hoe deze ontwikkelingen zijn beleefd door de lidmaten en hoe zij de 

rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven ervaren. In dit proefschrift laat ik 

verschillende lidmaten zelf aan het woord en onderzoek ik door middel van oral history 

de volgende onderzoeksvraag: Hoe hebben lidmaten uit zes sociale generaties de rol van 

het Apostolisch Genootschap in hun leven in de loop van de tijd beleefd?
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In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van het huidige Apostolisch Genootschap en zijn 

ontstaansgeschiedenis. Het Apostolisch Genootschap vindt zijn oorsprong in de 

Catholic Apostolic Church die rond 1830 in Groot-Brittannië ontstond en geleid werd 

door twaalf apostelen. Zij trachtten alle kerken in de wereld te verenigen om klaar te 

zijn als Jezus terug zou keren op aarde, wat nog zou gebeuren voordat de laatste van de 

twaalf apostelen zou overlijden. Door verschillende zendingsactiviteiten kwam de 

apostolische beweging in 1863 via Hamburg naar Nederland. Hieruit ontstond na 

meerdere schisma’s in 1902 de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid 

der Apostelen (HAZEA) die vanaf 1910 geleid werd door apostel J.H. van Oosbree 

(apostel van 1910-1946). Gedurende zijn 36-jarige apostolaat groeide de HAZEA van 

7.400 naar ongeveer 30.000 lidmaten en werd de rol van de apostel centraler: hij werd 

als de levende ‘Mond Gods’ gezien, waardoor de Bijbel meer naar de achtergrond ver-

schoof. Toen Van Oosbree in 1946 overleed, stelde hij zelf zijn opvolger aan, wat in strijd 

was met de statuten van de HAZEA. Toch besloot bijna 90% van de lidmaten de door 

hem ‘geroepen’ L. Slok (hierna: Slok sr.) te aanvaarden als nieuwe apostel (apostel van 

1946-1984). Dit leidde tot een breuk met de HAZEA en een vijf jaar durende rechtszaak, 

die Slok sr. verloor. Op 28 december 1951 richtte Slok sr. ‘Het Apostolisch Genootschap’ 

op en voerde in korte tijd grote veranderingen door: hij nam afstand van de weder-

komstgedachte en stelde dat God als mens beleefd diende te worden. Doordat hij de 

apostolischen daar als eerste in voorging, werd hij door veel lidmaten als de heden-

daagse Christus gezien. Toen Slok sr. in 1984 overleed, bleek hij testamentair zijn zoon 

J.L. Slok (hierna: Slok jr.) als opvolger te hebben aangesteld (apostel van 1984-2001). 

Deze nam enkele maanden na zijn ‘roeping’ afstand van het beeld dat de apostel de 

hedendaagse Christus zou zijn. Deze verandering had gevolgen voor het apostolische 

gedachtegoed, de manier waarop erediensten inhoudelijk vormgegeven werden en 

voor de relatie tussen de apostel en de lidmaten. Slok jr. maakte de organisatie minder 

hiërarchisch en transparanter en trad meer naar buiten met het Genootschap. In 2001 

stelde hij bij leven als zijn opvolger Dick Riemers (apostel van 2001-2011) aan, die een 

‘dialoog op ooghoogte’ wilde met de lidmaten. Hij en zijn opvolger Wiegman (apostel 

sinds 2011) gingen verder op de door Slok jr. ingeslagen weg, met een minder centrale 

rol voor de apostel en meer openheid naar buiten. 
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In hoofdstuk 3 onderbouw ik de invalshoek van mijn onderzoek op basis van ‘sociale 

generatie’, een sociologisch begrip dat verwijst naar een groep mensen die in dezelfde 

historisch-maatschappelijke omstandigheden is opgegroeid. Grondlegger Karl 

Mannheim stelt dat de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen tijdens de forma-

tieve periode, als men tussen de vijftien en vijfentwintig jaar is, van grote invloed is op 

het waarden- en normensysteem dat men ontwikkelt. Henk Becker paste Mannheims 

generatietheorie toe op de Nederlandse sociaal-economische context van de 20e eeuw. 

Hij onderscheidt zes generaties: de Vooroorlogse Generatie (geboren tussen 1910-

1930), de Stille Generatie (1930-1945), de Protestgeneratie (1945-1955), de Verloren 

Generatie (1955-1970), de Pragmatische Generatie (1970-1985) en de Grenzeloze 

Generatie (1985-2000). Voor elk van deze sociale generaties schets ik zowel de maat-

schappelijke als de apostolische context gedurende de formatieve periode van de lid-

maten, zodat hun persoonlijke ervaringen gecontextualiseerd kunnen worden. Hierbij 

valt op dat de maatschappelijke en apostolische context tijdens de formatieve periode 

van de leden van de Vooroorlogse Generatie en de Stille Generatie voor een groot deel 

overeenkwamen: de maatschappelijke wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog viel 

grotendeels samen met de apostolische ‘wederopbouw’ na het schisma in 1946 en 

beide contexten werden gekenmerkt door charismatische, sterke leiders. Daarnaast 

was het breed geaccepteerd dat men zich ‘in eigen kring’ begaf, aangezien de samenle-

ving verzuild was. Tijdens de formatieve periode van de leden van de Protestgeneratie 

begonnen de ontwikkelingen van beide contexten uit de pas te lopen. Op de vele maat-

schappelijke ontwikkelingen die zich in deze periode voordeden (de ontzuiling, de 

tweede feministische golf, de seksuele revolutie en de toenemende welvaart) werd 

vanuit het Apostolisch Genootschap terughoudend gereageerd. Onder het autoritaire 

leiderschap van Slok sr. ontstond een normerende cultuur met een sterke nadruk op 

kleding- en gedragsregels. Dit bleef zo tijdens de formatieve periode van de Verloren 

Generatie. Tijdens de formatieve periode van de leden van de Pragmatische Generatie 

ontstond er, onder leiding van Slok jr., een omslag van een normgestuurde naar een 

waardegedreven cultuur, waarin vrouwen dezelfde plek kregen als mannen en waarin 

ruimte ontstond voor individuele zingeving. Hierdoor begonnen beide contexten weer 

meer parallel te lopen. Voor de leden van de Grenzeloze Generatie is er relatief veel 

overlap tussen de maatschappelijke en apostolische context. 



Samenvatting

265

In hoofdstuk 4 belicht ik de onderzoeksmethoden die ik gebruikt heb aan de hand van 

een kwalitatieve onderzoekscyclus. Deze bestaat uit: 1) de ontwerpcyclus; 2) de data-

verzamelingscyclus; 3) de analysecyclus; en 4) de schrijfcyclus. Bij het onderzoeksont-

werp licht ik mijn gekozen ‘oral history’-benadering toe (het opschrijven van gesproken 

verhalen over het verleden). Ik ga in op het verschil in benadering tijdens de eerst afge-

nomen pilot study en de daaropvolgende main study. Bij de dataverzameling onder-

bouw ik mijn keuze voor een stratified purposeful sampling strategy om informanten te 

selecteren, voor een balans tussen voldoende homogeniteit en variatie. In totaal zijn er 

27 interviews afgenomen: zeven met lidmaten van de oudste generatie en vier met 

lidmaten van elke daaropvolgende generatie. De interviews duurden tussen de ander-

half en zes uur en werden opgenomen en getranscribeerd, wat resulteerde in 70 uur 

audio en een half miljoen getranscribeerde woorden. De data-analyse begon met ver-

schillende codeercycli in softwareprogramma ATLAS.ti. Hieruit kwamen uiteindelijk 

drie grote thema’s naar voren: de apostel, het godsbeeld en de gemeenschap. Deze drie 

thema’s vormen elk een eigen empirisch hoofdstuk van waaruit ik mijn data belicht 

middels geselecteerde tekstfragmenten uit de interviews: de datapresentatie. Ik sluit 

dit hoofdstuk af met een reflectie op mijn eigen handelen tijdens elke afzonderlijke 

cyclus van het onderzoeksproces. 

In hoofdstuk 5 onderzoek ik – per apostelperiode – de manier waarop de informanten 

de betekenis van de apostel in hun leven beschrijven, en hoe die betekenis veranderd is 

door de jaren heen. Om het leiderschap van de apostelen te karakteriseren maak ik 

gebruik van de Herrschaftssoziologie van Max Weber. Door de manier waarop de infor-

manten over Slok sr. (apostel van 1946-1984) praten, valt zijn manier van leidinggeven 

het best te typeren als charismatisch gezag. Meerdere informanten van de oudere 

generaties spreken over hoe Slok sr. in staat was om hen boven de alledaagse routines 

uit te laten stijgen. Hij gaf als de ‘Levende Norm’ zin en richting aan hun leven. Vooral 

tijdens de eerste periode van zijn apostolaat wist hij te inspireren, te ontroeren en te 

verbinden. De meeste informanten spreken met andere gevoelens over de tweede helft 

van zijn apostolaat: in de jaren zeventig viel zijn directieve, normatieve manier van 

leidinggeven voor velen minder goed te rijmen met de maatschappelijke ontwikkelin-

gen. De informanten hadden verschillende manieren om hiermee om te gaan: sommi-
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gen gebruikten vormen van stil verzet, anderen probeerden bewust te kiezen waar ze 

zich aan wilden verbinden en accepteerden de rest als niet-essentieel en nog weer een 

ander geeft aan toen naïef te zijn geweest. De informanten ervoeren zijn opvolger en 

zoon Slok jr. (apostel van 1984-2001) als minder charismatisch en zakelijker. Volgens de 

informanten gaf hij direct aan dat alle lidmaten verantwoordelijk waren voor het uit-

dragen van de Christusgezindheid, niet hij alleen. Toch was de beoogde cultuuromslag 

niet zomaar gemaakt en bemerkten de informanten pas in de jaren negentig een veran-

dering. In de 21e eeuw, onder leiding van Riemers (apostel van 2001-2011), werd de 

positie van de apostel als fundamenteel anders ervaren: informanten spreken dan ook 

over ‘de apostelen Slok’ en de twee apostelen daarna. Waar de apostelen Slok voor de 

informanten op een voetstuk stonden, zijn Riemers en Wiegman meer benaderbaar. 

De jongere generaties informanten vertellen bijvoorbeeld hoe ze apostel Wiegman 

berichtjes sturen in WhatsApp-groepen. Voor de oudere generaties is de aanbidding 

die men vroeger voor de apostelplaats voelde, vervaagd tot eerbied. De veranderingen 

die hebben plaatsgevonden in de manier waarop de informanten zich tot de apostel 

verhouden laten zich het meest kernachtig omschrijven als: van charismatisch leids-

man naar benaderbare WhatsApp-vriend.

In hoofdstuk 6 onderzoek ik – per sociale generatie – de manier waarop de informan-

ten hun godsbeeld duiden, en of zij zichzelf en het Apostolisch Genootschap als religi-

eus en/of humanistisch zien. Hoewel enkele informanten van de oudste generatie zich 

nog herinneren dat ze vroeger nog dachten dat God in de hemel zat, heeft geen van de 

informanten tegenwoordig een theïstisch godsbeeld. Meerdere informanten worstelen 

met het woord ‘God’, sommigen zouden het liever helemaal niet meer gebruiken. 

Voor de meeste informanten van de oudste twee generaties is vooral Slok sr. 

belangrijk geweest in de vorming van hun godsbeeld. Bijna allemaal herinneren ze zich 

met enthousiasme de landelijke bijeenkomst in het Goffertstadion in 1949, waar Slok 

sr. het ‘God als mens’-evangelie presenteerde. Hiermee werd God feitelijk uit de hemel 

gehaald en verschoof het accent naar de menselijke verantwoordelijkheid om God 

beleefbaar te maken voor anderen. Informanten van de middelste twee generaties ver-

tellen hoe ‘God als mens’ in de praktijk vaak vertaald werd als ‘God als apostel’. Dat 

opvolger Slok jr. zich direct distantieerde van het idee van een apostel als ‘Christus van 
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het heden’, lijkt niet alleen implicaties te hebben gehad voor hun godsbeeld maar ook 

voor hun gevoelens van religiositeit. Waar gevoelens van verwondering en verbonden-

heid voorheen voornamelijk opgewekt werden door de apostel, ontstaan deze sinds-

dien meer vanuit een ontzag voor de schepping en de natuur, wat door de informanten 

ook wel ‘God als scheppingsmacht’ genoemd wordt. Alle informanten van de oudere 

vier generaties kunnen zich vinden in de stap die Slok jr. zette om afstand te nemen van 

de Christusnaam, maar voor sommigen is er daardoor ook iets verloren gegaan: een 

gevoel van ontroering, inspiratie en aanbidding. Informanten van de jongste twee 

generaties beschrijven vooral wat ze niet geloven (niet in iets bovennatuurlijks, niet in 

een kerkelijk godsbeeld) en hebben moeite uit te leggen wat ze wel geloven. Dit is ove-

rigens ook terug te zien bij sommigen van de oudere generaties. 

Er lijken geen grote generationele verschillen te zitten in de manier waarop men 

tegenwoordig tegen God aankijkt. Door alle generaties heen zijn de verschillende 

opvattingen over God terug te vinden, zoals ‘God als scheppingsmacht’, ‘God als mens’, 

‘God als liefdemacht’ of een combinatie hiervan. Alle informanten zijn het erover eens 

dat het Apostolisch Genootschap inmiddels meer humanistisch is dan religieus. Deze 

ontwikkeling van het apostolische godsbeeld toont parallellen met processen van 

onttovering, of Entzauberung, die volgens Weber het gevolg zouden zijn van 

rationalisering. Tegenwoordig wordt er door apostolischen nauwelijks nog onderscheid 

gemaakt tussen een humane verstandhouding met de medemens op basis van 

humanistische principes en een spiritueel geïnspireerde omgang met de medemens als 

‘vriendelijk aangezicht Gods’. Sommigen vinden dit een positieve ontwikkeling, terwijl 

anderen bang zijn dat het Apostolisch Genootschap hierdoor een onderscheidend 

kenmerk verliest. Het godsbegrip is voor hun gevoel te sterk vervaagd. De veranderingen 

die hebben plaatsgevonden in het godsbeeld van de informanten laten zich het meest 

kernachtig omschrijven als: van ‘God als apostel’ naar religieus humanisme.

In hoofdstuk 7 onderzoek ik de manier waarop de informanten de rol van de gemeen-

schap beschrijven. Ik presenteer hun ervaringen aan de hand van vijf elementen die 

een gemeenschap nodig heeft om in stand te kunnen blijven: onderscheidingskenmer-

ken, een gedeeld geloofsverhaal, gedeelde geloofservaringen, betrokkenheid en geza-

menlijke rituelen. Uit de interviews blijkt dat alle vijf de elementen in de loop der tijd 
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minder uitgesproken zijn geworden. De informanten die de beginperiode van Slok sr. 

meemaakten, spreken over een groot gedeeld ideaal, waarbij de gemeenschap centraal 

stond in hun leven – iets wat toen heel natuurlijk voelde, maar waar ze nu niet meer 

naar terug zouden willen. De vrijwel dagelijkse gemeenschapsactiviteiten, sociale con-

trole en weinig omgang met andersgezinden, sloot aan bij de verzuilde maatschappij 

van de jaren vijftig en zestig. De sterk gevoelde behoefte om bij de gemeenschap te 

horen (belonging) ging hand in hand met de richtinggevende geloofsovertuigingen van 

Slok sr. (believing). Maar vanaf de jaren zeventig ontstond er een verschil tussen de 

apostolische en de maatschappelijke context, waardoor meerdere informanten over 

‘twee verschillende werelden’ spreken. De twee gescheiden werelden zorgden bij som-

mige informanten voor gevoelens van verwarring en conflict. Deze gevoelens bespre-

ken leden van de derde en vierde generatie vaker en intenser dan de oudere generaties, 

die wat milder over deze periode spreken. 

Pas vanaf de jaren negentig hebben de informanten het gevoel dat die twee 

werelden minder ver van elkaar afstaan dankzij de veranderingen die Slok jr. 

doorvoerde. Maar tegelijkertijd blijkt uit hun ervaringen dat in diezelfde periode alle 

vijf de elementen van een gemeenschap aan kracht begonnen in te boeten. De 

religieuze component verschoof langzaam naar de achtergrond. Het beleven van iets 

overstijgends, of van een effervescence collective, wat door de leden van de oudste vier 

generaties in de periode van Slok sr. geregeld ervaren werd, lijkt sinds begin deze eeuw 

amper te hebben plaatsgevonden. Hierdoor is het religieus ervaren (believing) minder 

sterk geworden. Ook de voor het Genootschap van oudsher zo kenmerkende 

onderlinge betrokkenheid (belonging) is afgenomen. Waar het leven voor de oudste 

generaties vroeger voornamelijk om de gemeenschap draaide, is de bereidheid om iets 

voor de gemeenschap te doen verminderd, vooral bij de twee jongste generaties. De 

veranderingen die hebben plaatsgevonden in de manier waarop de informanten zich 

tot de gemeenschap verhouden laten zich het meest kernachtig omschrijven als: van 

volledige toewijding naar belonging without believing. 

In hoofdstuk 8 laat ik zien dat de drie grote veranderingen die in de beleefde geschiede-

nis van het Apostolisch Genootschap hebben plaatsgevonden (de positie van de apos-

tel, het godsbeeld en de gemeenschap) raakvlakken hebben met veranderingsprocessen 
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in andere religieuze bewegingen. Ik gebruik hierbij de theorie van Paul Heelas en Linda 

Woodhead die zich baseren op ‘the massive subjective turn of modern culture’ van Charles 

Taylor. Deze stelt dat er in de afgelopen decennia een grote culturele omslag heeft 

plaatsgevonden in de moderne westerse maatschappij waarbij men niet langer een 

leven leidt waarin voldaan wordt aan extern verwachte rollen (‘een leven-zoals’), maar 

waarin de persoonlijke ervaringen centraal staan (‘een subjectief-leven’). Zij stellen dat 

deze omslag ook terug te zien is in de ontwikkeling van religie in de afgelopen decennia: 

een omslag van een ‘leven-zoals’-religie waarin gezamenlijke belevingen en onderwer-

ping aan iets groters centraal staan, naar een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit dat vooral 

draait om de persoonlijke beleving en het ontdekken van de eigen spiritualiteit. 

Uit de verhalen van de informanten blijkt dat ook binnen het Apostolisch 

Genootschap zich een dergelijke omslag heeft voorgedaan. Wanneer de oudere infor-

manten spreken over hun ervaringen in de vorige eeuw zijn er sterke eigenschappen 

van een ‘leven-zoals’-religie te herkennen: Slok sr. was de ‘Levende Norm’, er waren 

lange tijd duidelijke rolpatronen over hoe je een goede ‘broeder’ of ‘zuster’ moest zijn, 

of een goed kind. Maar zoals uit de ervaringen van de oudere informanten blijkt, begon 

deze ‘leven-zoals’ houding van het Apostolisch Genootschap in de jaren zeventig bij 

vele lidmaten te wringen. Terwijl zich in de maatschappij de subjective turn begon te 

voltrekken, werd daar vanuit het Genootschap lange tijd weerstand tegen geboden, 

volgens de informanten tot eind jaren negentig. Net als bij vele kerkgenootschappen 

kampt het Genootschap sinds die tijd met leegloop en vergrijzing. Ervaringen van 

informanten in de huidige eeuw vertonen meerdere eigenschappen van een ‘subjectief-

leven’-spiritualiteit. Het geloofsverhaal heeft volgens de informanten minder voorge-

schreven richtlijnen of kaders, en er is veel ruimte voor eigen invulling van apostolisch-

zijn. Waar het ten tijde van Slok sr. vooral ging om: ‘wat kan ik voor het apostolische 

geloof en voor de gemeenschap betekenen?’ is het tegenwoordig: ‘wat bieden het geloof 

en de gemeenschap mij?’ Het is niet meer de apostel die vertelt of voorleeft hoe het 

leven geleefd dient te worden (‘een leven-zoals’), maar het is aan de lidmaten zelf om 

zin en richting aan hun leven te geven (‘een subjectief-leven’). Desondanks lijkt de vol-

ledige overgang naar een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit belemmerd door meerdere 

‘leven-zoals’ elementen die in de apostolische cultuur verankerd zijn en soms lastig te 

rijmen zijn met de huidige presentatie naar buiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
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het beroep dat gedaan wordt op de lidmaten om samen een hechte gemeenschap te 

vormen, de hiërarchische organisatiestructuur met een apostel aan het hoofd, het 

eigen taalgebruik, de aparte omgangsvormen en rituelen met voor buitenstaanders en 

jonge lidmaten moeilijk zichtbare wortels in de ‘leven-zoals’-religie van het vroegere 

genootschap. 

Conclusie: In dit onderzoek heb ik middels oral history unieke data verzameld die voor 

het eerst blootleggen hoe 27 lidmaten van zes sociale generaties de historische ontwik-

kelingen van het Apostolisch Genootschap in de 20e en begin 21e eeuw ervaren hebben. 

De verhalen van alle informanten tezamen laten zien dat er op drie samenhangende – 

en voor het Apostolisch Genootschap essentiële – thema’s grote veranderingen hebben 

plaatsgevonden, die een vervlakkende werking hebben gehad op de beleving van het 

apostolisch-zijn. De manier waarop deze veranderingen beleefd zijn, verschilt per per-

soon. De generationele lens helpt om de verschillende verhalen te interpreteren, door-

dat deze de individuele ervaringen van de informanten in de maatschappelijke context 

plaatst. Hierdoor wordt blootgelegd in welke mate de ontwikkelingen in het Apostolisch 

Genootschap al dan niet synchroon liepen met maatschappelijke ontwikkelingen. 

Met dit onderzoek heb ik laten zien hoe de apostolische informanten – allemaal 

unieke mensen met een gedeeld verleden – eigen manieren hebben gevonden om met 

dit gedeelde verleden om te gaan. Door hun persoonlijke verhalen te analyseren, is er 

een bredere blik op de apostolische geschiedenis ontstaan.




