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“You know what I think?” she says. “That people’s memories are 

maybe the fuel they burn to stay alive. Whether those memories 

have any actual importance or not, it doesn’t matter as far as the 

maintenance of life is concerned. They’re all just fuel”.

Haruki Murakami, After dark

Een herinnering is dus altijd vers; memory lane wordt gemetseld waar 

je bij staat, en in de richting die je uit wilt. Want het metselwerkje 

moet iets bewijzen, ontkrachten, voorspellen of verklaren, en precies 

daarvoor wordt het in elkaar gestoken: het verleden levert misschien 

het materiaal, maar het heden bepaalt keer op keer de uitvoering.

Bregje Hofstede, Drift
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1
Inleiding

1.1  Aanleiding onderzoek

Toen mijn vader in 2005 een appartement kocht in het centrum van Amsterdam, deed 

hij dat zonder van tevoren de voorganger van zijn plaatselijke gemeenschap van het 

Apostolisch Genootschap te raadplegen. Dat was wel even anders toen hij in 1981 zijn 

eerste huis kocht: daarbij was zo ongeveer de eerste stap het (niet per se vrijblijvende) 

advies inwinnen van de herder1 (die inmiddels ‘voorganger’* heet). Toen ik aan mijn 

vader vroeg of hij het niet gek vond dat hij zijn voorganger ditmaal niet had geraad-

pleegd, reageerde hij lachend. Het had hem juist vreemd voorgekomen als hij dat wél 

had gedaan. Hij vermoedde dat de voorganger zelf er ook van zou hebben opgekeken 

als hij hem zou hebben geraadpleegd. Maar hoe zat dat dan in 1981? Was het toen 

eigenlijk ook raar, of de normaalste zaak van de wereld? En hoe had hij dat toentertijd 

dan ervaren? Vond hij het prettig dat er iemand meedacht en advies gaf, of had hij daar 

eigenlijk geen behoefte aan gehad, maar deed hij omdat dit nu eenmaal gebruikelijk 

was? Het kwam erop neer dat hij het toentertijd normaal én prettig vond, maar dat hij 

het nu normaal en prettig vond dat dit niet gebeurde. Deze reactie kwam op mij over 

als zowel praktisch als opmerkelijk. 

Het is slechts één klein, persoonlijk voorbeeld van een enorme serie 

veranderingen die in het Apostolisch Genootschap hebben plaatsgevonden sinds de 

1 Zie voor het woord ‘herder’ Bijlage 1 (de beknopte apostolische woordenlijst). Alle woorden voorzien 
van een asterisk zijn op te zoeken in deze bijlage. Deze woorden zullen alleen de eerste keer dat ze 
verschijnen voorzien worden van een asterisk.
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oprichting in 1951. Was het immers niet zo dat er, net voor de roeping* van apostel L. 

Slok (hierna: Slok sr.) in 1946, nog geloofd werd in een hiernamaals? Hoe moet dat zijn 

geweest voor diegenen die hier eerst in geloofden, maar dat geloof vervolgens los 

dienden te laten? En was het niet zo dat Slok sr. als de Christus van het heden gezien 

werd en dat de apostolischen zichzelf als het ‘Godsvolk’ zagen? Hoe was dat voor de 

lidmaten? En hoe was het voor hen dat er na het overlijden van Slok sr. geen nieuwe 

Christus van het heden bleek te komen? Deze grote veranderingen vonden vaak binnen 

één mensenleven plaats, want er is ten slotte nog altijd een groep lidmaten die tot het 

Apostolisch Genootschap behoort en die zich dus, naar alle waarschijnlijkheid, kunnen 

identificeren met het Genootschap, ondanks, of misschien wel dankzij, alle 

veranderingen die het heeft doorgemaakt. Hoe zit dit? Hoe hebben zij de vele 

veranderingen die in relatief korte tijd tot stand zijn gekomen ervaren? Vonden ze de 

veranderingen schokkend, of voelden deze juist natuurlijk aan? Waren er dingen die ze 

misten van vroeger, of waren ze juist blij met de veranderingen? En is het tegenwoordig 

anders om lidmaat van het Apostolisch Genootschap te zijn dan enkele decennia 

geleden? Hoe meer ik me in deze vragen ging verdiepen, hoe meer zij me begonnen te 

fascineren. 

Toen ik in 2014 voor het eerst sinds lange tijd weer een apostolische dienst 

bijwoonde, viel het mij op dat de eerste rijen banken vooral gevuld waren met grijze 

koppies. Niet lang daarvoor had ik met fascinatie het boek Het zwijgen van Maria 

Zachea gelezen.2 Hierin laat kleinkind van Maria Zachea, journaliste Judith Koelemeijer, 

haar twaalf ooms en tantes allemaal op hun eigen manier vertellen over hun 

persoonlijke verleden aan de hand van de band met hun moeder. Ze hebben allemaal 

een andere band met hun moeder en het wordt algauw duidelijk dat zij alle twaalf 

dezelfde, maar toch ook weer een andere opvoeding hebben gehad. Dit heeft – nog los 

van de verschillende persoonlijkheden van de kinderen – deels te maken met de plaats 

die de kinderen in het gezin hadden. De eerstgeborene, die in 1934 het levenslicht zag, 

kwam natuurlijk in een andere gezinssituatie terecht dan de laatstgeborene in 1953. 

Het is denk ik niet incorrect om te veronderstellen dat het laatste kind bijvoorbeeld 

minder direct contact had met zijn moeder dan het eerste kind en meer onder de 

2 Zie Koelemeijer, J. (2001). Het zwijgen van Maria Zachea: Een ware familiegeschiedenis. Zutphen/
Apeldoorn: Uitgeverij Plataan. 
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hoede werd genomen door een van de oudere kinderen. Wat het boek van Koelemeijer 

daarnaast ook bloot legt, is dat de Nederlandse maatschappij in die twintig 

tussenliggende jaren behoorlijk veranderd was. Die veranderingen hadden 

onmiskenbaar hun weerslag op het reilen en zeilen in het gezin. Dus alle twaalf de 

kinderen delen een gezamenlijke geschiedenis, een gezamenlijke jeugd, maar ze 

hebben dat allemaal anders ervaren, mede vanwege die veranderende maatschappelijke 

context van het Nederland waarin zij opgroeiden. 

Die verschillende visies op een gedeeld verleden in een veranderende 

maatschappelijke context vond ik zo boeiend, dat ik mij, terwijl ik in die dienst zat, 

begon af te vragen welk gedeeld verleden de aanwezigen hebben meegemaakt, en hoe 

dat hun leven beïnvloed heeft. Hoe was het voor hen om op te groeien in het 

tijdsgewricht waarin zij geboren werden en om apostolisch te zijn in die tijd? En hoe is 

het voor hen om vandaag de dag apostolisch te zijn? Welke rol heeft het Apostolisch 

Genootschap in hun leven gespeeld? En hoe blikken zij terug op dat verleden? Wat een 

ervaringen, herinneringen en kennis lagen er in die grijze hoofden besloten! Daarnaast 

drong de vraag zich op hoe het dan zat met de jongere mensen. Hoe is het voor hen om 

nu lidmaat te zijn van het Apostolisch Genootschap? Wat houdt het voor hen in? En 

wat weten zij van wat er vroeger geloofd werd en hoe verhouden zij zich daartoe?

Voor wie het niet kent: het Apostolisch Genootschap is momenteel de grootste vrijzin-

nige geloofsgemeenschap van Nederland, bestaande uit zo’n 14.000 lidmaten3 met 69 

gemeenschappen in Nederland.4 In de beginjaren, halverwege de vorige eeuw, telde het 

Genootschap bijna 30.000 lidmaten. Hoewel dit voor Nederland vrij grote aantallen 

zijn, is het Genootschap tamelijk onbekend. Tegenwoordig heeft het Apostolisch 

Genootschap een religieus-humanistische grondslag, waarbij het woord ‘God’ gebruikt 

wordt “om een naam te geven aan dat wat ons overstijgt en ontroert om zo, binnen de 

menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het onzegbare” (Statuten 2019,  

 

3 Het totaal van 14.000 lidmaten is opgebouwd uit iets minder dan 10.000 lidmaten, 2500 jeugdlidmaten 
en een kleine 1300 sympathisanten en aspirant-leden (stand per 31 maart 2020). 

4 Met vier gemeenschappen buiten Nederland.
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art. 1.2).5 Dit is echter niet altijd zo geweest: nog geen 100 jaar geleden was de geloofs-

gemeenschap chiliastisch georiënteerd, wat betekent dat de wederkomst van de Heer 

werd verwacht. Die geloofsgemeenschap heette toen de Hersteld Apostolische 

Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). Zij kwam voort uit een apos-

tolische opwekkingsbeweging die rond 1830 in Groot-Brittannië ontstond als Catholic 

Apostolic Church (Brand, 2001: 16). In 1863 kwam deze beweging, via Duitsland, onder 

leiding van de Duitse apostel F.W. Schwartz (apostel van 1863-1895) naar Amsterdam 

om in Nederland de apostolische boodschap uit te dragen. Het Apostolisch 

Genootschap werd in 1951 opgericht door Slok sr. na een afsplitsing in 1946 van deze 

HAZEA, waarbij bijna 90% van de geloofsgemeenschap met Slok sr. meeging. 

Hoewel het Apostolisch Genootschap dus nog een relatief jong kerkgenootschap 

is, heeft het zijn wortels in een oudere geloofsgemeenschap en heeft het in zijn korte 

bestaanstijd grote veranderingen doorgemaakt. Apostolischen6 zagen zichzelf begin 

20e eeuw nog als een uitverkoren volk, dat ‘te gast’ was in de wereld. Sinds de laatste 

afsplitsing in 1946 veranderden de opvattingen over de wederkomstverwachting, 

waardoor het niet langer een ‘zendinggemeente’ was maar een ‘genootschap’. Ook 

veranderden de opvattingen over het hiernamaals, de rol van de Bijbel, het godsbeeld 

– waarin God niet meer als iets daarboven gezien werd, maar als een macht die door 

mensen werkt – de positie van de apostel en de positie van de apostolischen zelf 

(Brand, 2013a: 389; Bremmer, 2005: 23). Los van deze interne veranderingen, is de 

positionering van het Apostolisch Genootschap ten opzichte van de Nederlandse 

maatschappij ook aan verandering onderhevig geweest. Waar het tot de jaren negentig 

nog een vrij gesloten genootschap was, is het nu actief bezig met het tonen van 

5 Op de website staat: 
 Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in 

de betekenis van verbondenheid met alles wat is. We geloven dat alles dezelfde oorsprong heeft, 
waardoor alles en iedereen in essentie verbonden is. Deze religieuze basis vertaalt zich in een humane 
levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid zin te geven aan ons leven. Door belangrijke 
waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. (www.apgen.nl/over-ons) 

6 Als ik het woord ‘apostolisch’ gebruik, bedoel ik lidmaten van het Apostolisch Genootschap, hoewel 
ik me ervan bewust ben dat er verschillende andere apostolische richtingen zijn. Truus Bouman-
Komen laat zien dat het woord ‘apostolisch’ al tweeduizend jaar bij verschillende religieuze richtingen 
in gebruik is en verklaart welke verschillende betekenissen aan de term zijn gegeven (zie Bouman-
Komen, 2020).
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maatschappelijke betrokkenheid en het verkrijgen van naamsbekendheid. Dit uit zich 

onder andere door radiocommercials en billboards en het organiseren van 

themaontmoetingen onder de naam iederal.7 

Over het Apostolisch Genootschap zijn verschillende publicaties verschenen,8 

zoals het in 1982 uitgekomen proefschrift Het Apostolische Werk in Nederland tegen de 

achtergrond van zijn ontstaan in Engeland en Duitsland van M.J. Tang en het in 2013 

verschenen Nieuw licht op oude wegen van Berry Brand. Beide studies maken gebruik 

van historische bronnen om de organisatorische en theologische ontwikkelingen van 

de apostolische beweging in kaart te brengen. Hoewel dit veel inzicht geeft, blijft het 

aspect van de persoonlijke beleving (ofwel: de beleefde geschiedenis) echter buiten 

beschouwing. In de laatste maand van mijn onderzoek kwam het autobiografische 

boek Apostelkind van Renske Doorenspleet (2020) uit, die opgroeide in het Apostolisch 

Genootschap en het in 1998 verliet.9 Dit boek geeft aan de hand van haar persoonlijke 

herinneringen en archiefmateriaal een beeld van hoe zij het opgroeien in het 

Apostolisch Genootschap ervaren heeft. Daarmee blijft het beperkt tot het beeld van 

één persoon. Ik moest dan ook nieuwe bronnen aanboren om lidmaten zélf een stem te 

geven en om vanuit het oogpunt van verschillende lidmaten de ontwikkelingen in het 

Apostolisch Genootschap in kaart te brengen. Dit vereist oral history: mondelinge 

geschiedschrijving. Deze methode is niet alleen journalistiek nuttig (zoals Koelemeijer 

heeft laten zien), maar ook wetenschappelijk van groot belang om – in dit geval – een 

religieuze groepering te kunnen begrijpen (zie bijvoorbeeld Berger & Luckmann, 1966). 

7 Zie: https://www.iederal.nl/. 
8 Zie ook bijvoorbeeld de Van Oosbreelezingenreeks van verschillende auteurs (vanaf 2000 tot op 

heden), De zegen van de twijfel (1976), Lichtsporen (2001), De Apostolischen (2001), Bewogen woorden 

(2011), Zingeving in Perspectief (2019) en Grondslag in Perspectief (2019).
9 De verschijning van Apostelkind heeft veel stof doen opwaaien. Er zijn talrijke recensies en interviews 

in dagbladen verschenen, evenals een radio-interview. Hier noem ik alleen de officiële reacties van het 
bestuur van het Apostolisch Genootschap (zie: https://www.apgen.nl/over-ons/actueel/terugkijken-
in-de-tijd/, geraadpleegd op 8 juli 2020) en twee recensies van meer wetenschappelijk niveau: Diersmann 
2020b en ‘Oude wegen opnieuw belicht’ van André Meester https://www.vanoosbreestichting.nl/cont
entassets/482f0f0ebc794c61bd19de3cce28ee6f/20-05-verdieping-meester-2007.pdf, geraadpleegd op 9 
juli 2020. 
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1.2  Aanpak onderzoek 

Much of the sociology of religion has dealt either with [...] institutions […] or with survey 

data covering the beliefs and behavior of large populations. Obviously, both procedures 

have yielded important insights. But what both have in common is remoteness from 

much of what constitutes the reality of religion in the lives of many people (Berger in 

Ammerman, 2007: v).

De methodiek die ik voor dit onderzoek gebruikt heb, oral history, “houdt zich bezig 

met de verhouding tussen de officiële geschiedenis zoals die in de boeken is vastgelegd 

en de individuele herinnering” (Leydesdorff, 2004: 9). Individuele herinneringen zijn 

gebaseerd op persoonlijke ervaringen die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de 

samenleving. Deze hebben immers invloed op religieuze groeperingen en vice versa, en 

daarmee ook op de lidmaten van de groepering (Dekker & Stoffels, 2011). Om naast de 

ontwikkelingen in het Apostolisch Genootschap ook de bredere maatschappelijke ont-

wikkelingen in Nederland systematisch mee te nemen in het onderzoek naar individu-

ele ervaringen, maak ik gebruik van de generatietheorie (Becker, 1992), een invloedrijke 

sociologische theorie. In het publieke discours is generatietheorie doorgedrongen door 

begrippen als babyboomers en millennials. Volgens deze theorie zijn er inmiddels 

zeven sociale generaties: elk een categorie mensen die in dezelfde periode (van 10-20 

jaar) geboren zijn, waardoor zij zijn blootgesteld aan ruwweg dezelfde maatschappe-

lijke ontwikkelingen.10 De generatietheorie legt de nadruk op het belang van de forma-

tieve periode (als men tussen de vijftien en vijfentwintig jaar oud is), en dan vooral op 

economische trendbreuken en op de sociaal-culturele omstandigheden waarin indivi-

duele leden van een generatie opgroeien en de arbeidsmarkt betreden. Daarmee is 

deze theorie een bruikbaar instrument om beter inzicht te krijgen in de maatschap-

pelijke context van de individuele religieuze ervaringen en belevenissen, wat tot nu toe 

nog maar weinig gebeurd is (Demeijer & Stoffels, 2019). Voor dit onderzoek heb ik op 

twee manieren gebruik gemaakt van de generatietheorie. Ten eerste als een van de cri-

10 Voor dit onderzoek zal ik zes van deze zeven sociale generaties gebruiken, omdat de laatst gedefinieerde 
sociale generatie op dit moment nog erg jong is (zij zijn geboren tussen 1995 of 2000 en 2010, zie 
bijvoorbeeld Turner, 2015).  
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teria voor het selecteren en categoriseren van de informanten, zodat deze per sociale 

generatie verdeeld zijn. Ten tweede fungeert de generatietheorie in dit onderzoek als 

een decor waartegen de levensverhalen afgezet en geïnterpreteerd kunnen worden. 

Ik heb eerst een zogeheten pilot study afgenomen voordat ik mijn main study 

deed. De pilot study deed ik met een kleine groep: slechts één informant per sociale 

generatie (dus in totaal zes leden van het Apostolisch Genootschap). De interviews 

met hen waren verkennend en ongestructureerd, wat wil zeggen dat er geen vooraf 

geformuleerde vragenlijst gebruikt werd. Voor de main study heb ik nog 21 mensen 

geïnterviewd: zes voor de oudste sociale generatie en drie voor elke daaropvolgende 

sociale generatie. 

1.3  Onderzoeksvragen en onderzoeksdoel

De hoofdvraag die ik met dit onderzoek beantwoord, luidt:

Hoe hebben lidmaten uit zes sociale generaties de rol van het Apostolisch 

Genootschap in hun leven in de loop van de tijd beleefd?

Daarbij heb ik de volgende deelvragen geformuleerd: 

• Hoe beschrijven en duiden de lidmaten de betekenis van de apostel in hun leven? 

Is die door de tijd heen veranderd, en zo ja, hoe? (H5)

• Hoe beschrijven en duiden de lidmaten hun godsbeeld? Zien zij zichzelf en het 

Apostolisch Genootschap als religieus en/of humanistisch? Is dat door de tijd heen 

veranderd, en zo ja, hoe? (H6)

• Hoe beschrijven en duiden de lidmaten de rol van de gemeenschap in hun leven? 

Is die door de tijd heen veranderd, en zo ja, hoe? (H7)

1.4  Structuur onderzoek 

Dit onderzoek is onderverdeeld in drie delen, zoals gevisualiseerd in Figuur 1.1. In het 

eerste deel zal ik op basis van literatuur een overzicht gegeven van het Apostolisch 
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Genootschap en zijn ontstaansgeschiedenis (hoofdstuk 2), van de generatietheorie 

(hoofdstuk 3), en van de gekozen onderzoeksmethoden (hoofdstuk 4). Het resultaat 

van dit onderzoek zijn mijn empirische data: de audio van 27 afgenomen interviews 

met in totaal 70 uur aan gesprekken (getranscribeerd ruim een half miljoen woorden). 

In het tweede deel presenteer ik de analyse van de interviews aan de hand van drie 

essentiële thema’s voor het Apostolisch Genootschap: de apostel (hoofdstuk 5), het 

godsbeeld (hoofdstuk 6) en de gemeenschap (hoofdstuk 7). In het derde deel vat ik de 

belangrijkste bevindingen, beperkingen en implicaties van mijn onderzoek samen 

(hoofdstuk 8). 

Figuur 1.1. Visualisatie van de structuur van dit onderzoek in drie delen: de achtergrond (de geschiedenis 
van het Apostolisch Genootschap, de generatietheorie en de onderzoeksmethoden); de thematische 
analyse van de data in drie thema’s en het afsluitende deel met de conclusie.
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2
De geschiedenis

2.1  Inleiding

Het Apostolisch Genootschap is in 1951 opgericht na een schisma in 1946 met de 

Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). De 

huidige grondslag van het apostolische geloof wordt in het boekje ‘Grondslag in per-

spectief ’ (2019) als volgt omschreven:

De schepping ervaren we als een niet te bevatten mysterie, dat ons met ontzag vervult. 

We beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel. Omdat 

we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijk-

waardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. We geloven dat de macht 

waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in 

liefdevol handelen. Vanuit dat besef willen we zin aan ons leven geven. Als we het woord 

‘God’ gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan dat wat ons overstijgt en ont-

roert om zo, binnen de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het onzegbare. 

Wij ontlenen vertrouwen aan het vermogen om in alle levensomstandigheden een lief-

devol mens te zijn of opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft ons moed in het eigen 

leven waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit beleefbaar te maken. We 

voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor deze waarden en willen in liefde 

werken aan een menswaardige wereld. Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft 

zin aan ons bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk. Het licht van de liefde willen we 
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koesteren en van generatie op generatie overdragen (Canten, Hamberg, Meester & de 

Vos, 2019: 5).

Het Genootschap wordt bestuurd door een apostel die van oudsher een belangrijke 

positie inneemt. Sinds 2011 bekleedt Albert Wiegman deze positie: hij draagt de eind-

verantwoordelijkheid voor de geestelijke verzorging van de lidmaten die broeders, zus-

ters en jeugd genoemd worden.11 De apostel is voorzitter van het bestuur, zorgt voor de 

opvolging van het apostolaat, verricht de handeling ter bevestiging van het lidmaat-

schap (confirmatie*) en wijst geestelijk verzorgers aan. Daarnaast heeft de apostel de 

taak om elke week een pastorale brief te schrijven: de zogeheten weekbrief*.12 De zon-

dagochtenddienst (die ook wel aangeduid wordt als ‘eredienst’) wordt geleid door een 

geestelijk verzorger en krijgt inhoudelijk vorm aan de hand van deze weekbrief. 

De huidige apostel wordt als geestelijk leider bijgestaan door twee landelijk 

voorgangers* en een tiental districtsvoorgangers*.13 Geen van hen heeft een formele 

theologische opleiding gehad. Wel zijn zij (tenminste parttime) in dienst van het 

Genootschap en ontmoeten zij elkaar wekelijks. De acht districten tellen elk zeven tot 

tien gemeenschappen die geleid worden door voorgangers. In elke gemeenschap is rond 

de voorganger(s) een kring van geestelijk verzorgers. Allen zijn vrijwilligers en volgen pas 

na hun aanwijzing* door de apostel cursussen van het Genootschap. Zij vergaderen elke 

twee of drie weken. De erediensten op zondag worden geleid door geestelijk verzorgers 

11 Onder geestelijke verzorging worden zowel de wekelijkse diensten die op zondagochtend 
plaatsvinden verstaan als de (persoonlijke) aandacht voor de lidmaten (Apostolisch Genootschap, 
2017). In het Apostolisch Genootschap wordt geestelijke verzorging meestal aangeduid met de term 
‘zielsverzorging’* (zie Bijlage 1), maar ik zal in dit onderzoek gebruik maken van de meer gangbare 
term ‘geestelijke verzorging’.

12 De weekbrief werd tot Slok jr. vrijwel altijd door de apostel zelf geschreven. Hij was de eerste 
apostel die regelmatig de toenmalige opziener* de weekbrief liet schrijven, wat gecontinueerd en 
uitgebreid is door de apostelen Riemers en Wiegman. Sinds 2008 kan er een aantal keer per jaar een 
‘gemeenschapsbrief ’ geschreven worden, die plaatselijk voorbereid wordt en als uitgangspunt dient 
voor de dienst in eigen gemeenschap (Horstmanshoff, 2011: 115). Zie voor meer informatie over de 
geschiedenis van de weekbrief de elfde J.H. van Oosbreelezing ‘Oog in oog’ (Horstmanshoff, 2019).

13 Deze functie- of ambtsnamen luidden voorheen anders. De landelijk voorganger heette ‘opziener’ 
en districtsvoorganger ‘oudste’, maar deze zijn recentelijk vervangen door nieuwe benamingen 
(met uitzondering van de functie van apostel; zie ook het woord ‘geestelijk verzorger’ in Bijlage 1: de 
beknopte apostolische woordenlijst). In de interviews wordt soms naar oude benamingen verwezen. 
Deze termen zijn voorzien van een asterisk. 
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uit het district die daartoe per district samenkomen. Tijdens de dienst zijn er 

verschillende rituelen, zoals de rondgang* (in vorm vergelijkbaar met de eucharistie en 

avondmaalsviering) en heilshandelingen* (doop*, confirmatie, huwelijksbevestiging* 

en ‘sluiten van het levensboek’*). Muziek speelt een belangrijke rol in de diensten en het 

Apostolisch Genootschap heeft een eigen muziekcultuur (Giskes, 2001).

Het Genootschap kenmerkt zich door een hechte gemeenschapscultuur en men is 

over het algemeen zeer betrokken bij elkaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in het voorlezen van 

de mededelingen voorafgaande aan de dienst. Hierin worden, met hun toestemming en op 

hun verzoek, bijzonderheden van gemeenschapsleden genoemd, zoals bijvoorbeeld een 

operatie of een verhuisbericht. Vaak sturen gemeenschapsleden elkaar in een dergelijke 

situatie een kaartje om hun medeleven te tonen. Maar ook de ontvangst voorafgaande aan 

de dienst, waarbij een van de leden aan de deur staat om iedereen persoonlijk welkom te 

heten met een handdruk, is een uiting van de hechte gemeenschapscultuur. Eens in de 

zoveel tijd wordt er na afloop van de dienst met elkaar een kopje koffie gedronken in het 

kerkgebouw, dat apostolischen ‘het gebouw’* noemen, en er worden regelmatig 

gemeenschapsactiviteiten georganiseerd waaraan men deel kan nemen.  

2.2  Van Groot-Brittannië via Duitsland naar Nederland (1830-1910)

Het Apostolisch Genootschap vindt zijn oorsprong in de Catholic Apostolic Church die 

omstreeks 1830 in Groot-Brittannië ontstond rond Edward Irving, theoloog en predi-

kant bij de Presbyteriaanse Schotse Kerk en Henry Drummond, bankier uit Londen en 

gelieerd aan de Anglicaanse kerk (Diersmann, 2007: 110). De stichting van de uiteinde-

lijk zo genoemde Catholic Apostolic Church was een poging alle kerken in de wereld te 

verenigen om klaar te zijn als Jezus zou terugkeren op aarde; dat zou gebeuren vóór de 

laatste van de twaalf in deze Kerk aangewezen apostelen zou zijn overleden (Brand, 

2013a: 22 en 89). Tijdens bijeenkomsten werden profetieën geuit, vond gebedsgenezing 

plaats en werd in tongen gesproken.14 In 1832 werd de eerste apostel geroepen ( John 

Bate Cardale) en in 1835 was het twaalfkoppige apostelcollege compleet en waren er 24 

gemeenten van de Catholic Apostolic Church (Diersmann, 2007: 110). Aangezien de 

14 In tongen spreken wordt ook wel glossolalie genoemd, waarbij men onverstaanbare klanken uitstoot 
(Bremmer, 2005: 8).
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twaalf apostelen als taak hadden om de christelijke wereld voor te bereiden op de 

wederkomst, ondernamen zij verschillende zendingsreizen in de hun toegewezen 

gebieden, ook buiten Engeland (Brand, 2013a: 90). Naast Groot-Brittannië kwam het 

Apostolische Werk voornamelijk in Noord-Duitsland tot bloei door deze zendingsacti-

viteiten (Tang, 1982: 41). In 1848 werd in Berlijn de eerste Katholisch-apostolische 

Gemeinde gesticht van waaruit in Noord-Duitsland meerdere gemeenschappen ont-

stonden (Brand, 2013a: 125-126). Toen in Groot-Brittannië de ene na de andere apostel 

stierf en de verwachte wederkomst uitbleef, begonnen enkelen in Duitsland, onder wie 

Heinrich Geyer en Friedrich Wilhelm Schwartz, de wens uit te spreken dat het apostel-

college werd aangevuld na overlijden van een apostel (Tang, 1982: 49). Aangezien dit 

oorspronkelijk niet de afspraak was, ontstond in 1860 een afsplitsing waarbij de 

gemeente Hamburg, waartoe Geyer en Schwartz behoorden, zich afscheidde van de 

Katholisch-apostolische Gemeinden. Deze nieuwe beweging noemde zich de 

Allgemeine christliche apostolische Mission (Brand, 2013a: 132). 

In 1863 werd Schwartz tot apostel geroepen (apostel van 1863-1895) van deze 

Allgemeine christliche apostolische Mission (Brand, 2013a: 133). Hij vertrok nog in 

datzelfde jaar naar Amsterdam om in Nederland zijn boodschap te verkondigen (Tang, 

1982: 52). De door hem gestichte kerk zou dertig jaar lang de Apostolische Zending 

heten totdat het in 1893 de officiëlere naam Hersteld Apostolische Zendingkerk kreeg 

(Diersmann, 2007: 110). De geloofsopvattingen van deze Nederlandse Hersteld 

Apostolische Zendingkerk waren grotendeels gelijk aan die van de Katholisch-

apostolische Gemeinden, maar de werkstijl van Schwartz was heel anders (Tang, 1982: 

52). Schwartz richtte zich van meet af aan tot de onderste sociale lagen, wat mede 

bepalend zou zijn voor de verdere ontwikkelingen van het apostolische werk in 

Nederland (Tang, 1982: 52). Zo schafte hij, om beter bij het Nederlandse calvinistische 

milieu aan te kunnen sluiten, het gebruik van kerkelijke gewaden af, waarmee hij 

afstand nam van de katholiek-apostolische traditie (Diersmann, 2007: 110).

Ondertussen had zich in Hamburg in 1878 opnieuw een schisma voorgedaan 

onder leiding van de Duitse apostel Friedrich (Fritz) Krebs (apostel van 1880-1895 en 

stamapostel* van 1895-1905), waaruit in 1907 de Neuapostolische Gemeinde ontstond 

(Brand, 2013a: 163-164). Krebs introduceerde nieuwe denkbeelden die tot 

hervormingen leidden die het ‘Nieuwe Licht’ genoemd werden. Dit ‘Nieuwe Licht’ 
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zorgde er met name voor dat de rol van de apostel centraler werd: hij werd als de 

levende Mond Gods gezien, wat belangrijker werd bevonden dan de Bijbel (Brand, 

2013a: 169-170). De gedachte was: “als wij het geïnspireerde woord van de apostelen 

Petrus, Paulus en Johannes als gezaghebbend aanvaarden, waarom dan niet óók dat 

van de nú levende apostelen, door wie evenzeer de Heilige Geest spreekt en wel naar de 

behoefte van déze tijd?” (Tang, 1982: 54). 

Na het overlijden van Schwartz in 1895 waren er in Nederland zeven gemeenten 

met in totaal ongeveer duizend lidmaten, voornamelijk in Noord-Holland. Krebs 

probeerde samen met zijn rechterhand apostel Hermann Niehaus (apostel van 1896-

1905 en stamapostel van 1905-1930) het ‘Nieuwe Licht’ in Nederland te introduceren 

(Brand, 2013a: 163). Dit riep echter discussie op onder de lidmaten, waardoor er een 

derde splitsing ontstond. Hierbij scheidde een deel van de gemeenten van de Hersteld 

Apostolische Zendingkerk zich af, dat in 1902 de Hersteld Apostolische Zending-

gemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) ging heten (Brand, 2013a: 162). Deze 

HAZEA maakte deel uit van de Duitse Neuapostolische Kirche die geleid werd door 

een stamapostel die leidinggaf aan het apostelcollege. Dit was eerst F. Krebs gevolgd 

door H. Niehaus en Johann Gottfried Bischoff (stamapostel van 1930-1960) (Brand, 

2013a: 225). De HAZEA werd geleid door de Nederlandse apostel Jacob Kofman 

(apostel van 1898-1910) en telde aan het begin 600 lidmaten (Brand, 2013a: 195). In 

krap tien jaar tijd breidde het aantal leden zich in Nederland uit tot 7.400. Aangezien 

Kofman in 1910 in slechte gezondheid verkeerde, besloot Niehaus de Nederlander 

Johannes Hendrik van Oosbree in dat jaar als Nederlandse apostel aan te wijzen 

(Brand, 2013a: 211). Dit gebeurde in het Concertgebouw te Amsterdam, waarbij zo’n 

2500 apostolischen aanwezig waren (Brand, 2013a: 211-218). De 48-jarige Van Oosbree 

zou de vernieuwingen van het ‘Nieuwe Licht’ gedurende zijn apostolaat voortzetten.

2.3 Van HAZEA naar Het Apostolisch Genootschap (1910-1951)

Gedurende het 36-jarige apostolaat van J.H. van Oosbree groeide de HAZEA van 7.400 

naar ongeveer 30.000 lidmaten bij zijn overlijden (Brand, 2013a: 247-248). Deze groei is 

onder andere te verklaren door de toen gebruikelijke getuigenarbeid*, waarbij aposto-

lische broeders langs de huizen gingen (Brand, 2013a: 248), maar ook door de warmte 
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van de gemeenschap en Van Oosbrees vernieuwende denkbeelden, geïnspireerd op het 

‘Nieuwe Licht’. Brand omschrijft dit als: “niet een God en Jezus van verre, maar een 

apostel van dichtbij als vaderlijke ontfermer en bezieler; emotievolle diensten waarin 

voor de vuist weg werd gesproken in alledaagse spreektaal met voorbeelden uit het 

dagelijks leven; verzorgers behorend tot hetzelfde eenvoudige milieu als de gemeente-

leden; het streven woord en daad in eigen leven te laten samenvallen; het besef tot een 

uitverkoren volk te behoren; de sfeer van liefdevolle verbondenheid en geborgenheid in 

de gemeenschap; de gevoelvolle liederen; het goed georganiseerde verband van de 

‘Eenheid der Apostelen’” (Brand, 2013a: 251). 

Van Oosbree zei vaak “verbindt u toch aan de zin der dingen”, waarmee hij 

bedoelde dat de Bijbelteksten niet letterlijk genomen dienden te worden, maar dat 

men de kern van het verhaal moest proberen te begrijpen (Brand, 2013a: 233). Hij 

koppelde de naam ‘Jezus’ los van de historische figuur uit Nazareth en beschouwde die 

naam als een arbeidsnaam die in deze tijd ook door anderen gedragen kon worden 

(Brand, 2013b: 13). Het ging immers niet, zoals hij zei, om het geloof in Jezus, maar om 

het geloof van Jezus (Brand, 2000: 31; cursief in origineel). Hij zag het als zijn opdracht 

om de gezindheid van Jezus van Nazareth zelf ‘tijdovereenkomstig’* gestalte te geven 

(Horstmanshoff, 2013: 7). Vanzelfsprekend werd door deze visie, waarbij Van Oosbree 

feitelijk op de plaats van Jezus stond, de rol van de apostel centraler. Waar de apostel in 

de opvattingen van de ‘Eenheid der Apostelen’ een gezant van Christus was, zag Van 

Oosbree zichzelf als een gezant van God (Brand, 2013a: 220). Dit betekende niet dat de 

apostel God was, maar dat alleen hij, net als Jezus destijds, een openbaring van het Heil 

en Leven Gods op aarde was (Brand, 2013b: 12-13). 

De apostolische lidmaten, die uitverkoren waren om na de wederkomst samen 

met Jezus Christus als koningen en priesters te regeren in het duizendjarig rijk, dienden 

samen met de apostel de Christusgezindheid uit te dragen. Door Van Oosbree kwam de 

nadruk op die opdracht te liggen: de apostolische gemeente moest niet als een 

kerkgenootschap gezien worden, maar als ‘een Werk’* (Brand, 2013a: 226-227). Zo schreef 

Van Oosbree in het boekje Fundamenteele Grondslagen des Geloofs, dat hij in 1936 uitgaf: 

“Het wezen van den naam ‘Apostel’ en ‘Apostolisch’, (van Grieksche herkomst) beteekent 

gezant of boodschapper, hetgeen tot de voor de hand liggende gevolgtrekking leidt dat 

degenen, die dezen naam dragen, dientengevolge een opdracht of zending te vervullen 
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hebben” (Van Oosbree, 1936: 3; cursief in origineel). Hij begon het weekschrijven vaak met 

een aanhef gericht aan de lidmaten bovenaan de weekbrief.15 In deze aanhef, of dit appèl, 

zat een opdracht verweven. De visie op de wederkomstverwachting veranderde tijdens 

het apostolaat van Van Oosbree, die hier verschillende uitspraken over deed. Aanvankelijk 

zei hij dat men zich er maar niet te veel voorstellingen van moest maken. Tegen het einde 

van zijn leven, in 1944, zei hij dat het niet zozeer ging over de wederkomst van Jezus 

Christus, “maar over een Heiland die uit de ‘Mariaschoot’ van het apostolische volk 

geboren zal worden” (Brand, 2013a: 241). Van Oosbree bedoelde hiermee dat de lidmaten, 

die het ‘Godsvolk’ waren, de ‘Mariaschoot’ vormden waaruit Christus geboren moest 

worden (Brand, 2013a: 409). Van Oosbree voerde gedurende zijn apostolaat verscheidene 

veranderingen door in enkele rituelen, zoals het wekelijkse Avondmaal, wat vanaf de 

jaren twintig ook wel ‘rondgang’ of ‘verzoening’ begon te heten (Brand, 2013a: 265).16 Hij 

schafte de door apostel Schwartz ingevoerde doop, verzegeling* en Avondmaalbediening 

van de ‘ontslapenen’ af (Brand, 2013b: 21-22) en introduceerde de ‘confirmatie’ (Brand, 

2013a: 267). Ook het uiten van een profetie of visioen, wat tot 1934 nog geregeld gebeurde 

tijdens de dienst, werd afgeschaft (Brand, 2013a: 259). Van Oosbree had de vrijheid om dit 

doen, hoewel de HAZEA onderdeel uitmaakte van de Neuapostolische Kirche die een 

officiële geloofsbelijdenis had (Brand, 2013a: 233). Dit kwam omdat hij een goede 

verhouding had met de Duitse stamapostel Niehaus en hun denkbeelden in hoge mate 

overeenkwamen (Brand, 2013a: 234). Met diens opvolger Bischoff was dit echter niet het 

geval: deze was geen groot aanhanger van het ‘Nieuwe Licht’ en hij was sterk gekant tegen 

de centralere rol van de apostel, die hij zag als persoonsverheerlijking (Tang, 1982: 64). 

In het leven van lidmaten van de HAZEA nam de eredienst een belangrijke 

plaats in. Er was een zeer actief gemeenschapsleven met veel gemeenschapsactiviteiten 

(Bremmer, 2013: 29). Driemaal per week was er dienst – op zondagochtend, 

15 Om een impressie van een degelijke aanhef te geven, neem ik als voorbeeld het ‘Beknopt weekschrijven’ 
van 23 juni 1943, voor de dienst van 28 juni. “Aan de kinderen Gods, die door het geloovend aanvaarden 
van het licht-en-leven-Gods-bevattend woord huns Apostels in dat licht Gods hun aardschen 
levensweg bewandelen” (Weekbrief 1943: nr. 26).

16 Het ritueel werd niet meer uitgevoerd ter herdenking van het door Jezus Christus gebrachte offer, maar 
als bewijs dat de deelnemers zich onderling verzoenen wilden (Brand, 2013a: 265). De andere rituelen 
zoals de doop, verzegeling, eigening*, de huwelijksbevestiging en het sluiten van het levensboek bleven 
onder Van Oosbree ongewijzigd. 
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zondagmiddag en op woensdagavond – en deze dienden alle drie bezocht te worden 

(Brand, 2013a: 257). Muziek en zang waren een integraal onderdeel van de dienst. In de 

gemeenschapsliederenbundel van 1932 komen begrippen als Jezus, Heiland, eeuwig 

leven, Verlosser, God, Sion en Satan voor en in de zangkoorliederen uit die tijd wordt 

geschreven over Jezus, de Heer, God, Engelen, gerichtsstoel, Verlosser, Heilige Geest en 

Wederzien in ’t Paradijs. Er was dus een Bijbelse grondslag, maar het accent lag op de 

liefde voor de apostel, voor het apostolische werk en hoe men dit in het eigen leven 

vorm kon geven (Brand, 2013a: 253). Geestelijk verzorgers hadden tijdens het 

apostolaat van Van Oosbree geen (theologische) scholing nodig om een ambt (een 

‘aanwijzing’ genoemd) te kunnen vervullen. Dit betekende dat theoretisch gezien alle 

mannelijke lidmaten in aanmerking konden komen voor een aanwijzing als 

ambtsdrager, ook mannen met zeer geringe scholing. 

Toen Van Oosbree op 20 maart 1946 op 83-jarige leeftijd overleed, had hij 

testamentair oudste* Lambertus Slok als zijn opvolger aangesteld. Dit was echter in 

strijd met de statuten van de HAZEA, die stelden dat de in Duitsland gevestigde 

stamapostel de nieuwe apostel diende aan te wijzen (Brand, 2013a: 313). Slok sr. erkende 

zijn roeping, die op tweede paasdag 1946 in Hilversum plaatsvond, maar stamapostel 

Bischoff stemde hier niet mee in. Hij hield vast aan wat in 1939 afgesproken was: 

hulpapostel Jan Jochems zou de opvolger van Van Oosbree moeten worden (Brand, 

2013a: 287 en 306). Dit had een breuk met de ‘Eenheid der Apostelen’ tot gevolg, 

waardoor een scheuring ontstond die soms dwars door families heen liep (Bouman-

Komen, 2020: 10). Jochems spande namens de HAZEA een rechtszaak tegen Slok sr. aan 

die vijf jaar zou duren. Uiteindelijk verloor Slok sr. deze rechtszaak in 1951. Hij raakte 69 

gebouwen kwijt en al het geldelijk vermogen per 20 maart 1946 (Brand, 2013a: 353 en 

376). Ondanks het materiële verlies bleven ongeveer 25.000 mensen bij Slok sr., van de in 

totaal ongeveer 30.000 lidmaten tellende HAZEA (Tang, 1982: 68). Landelijk gezien 

verloor hij dus slechts 11,4% van de lidmaten, al verschilde dit aantal sterk per district.17 

Apostel Kamphuis, sinds 1948 apostel van de HAZEA (die in 1953 verder ging onder de 

naam ‘Hersteld Apostolische Gemeente in de Eenheid der Apostelen in Nederland’ 

17 In Groningen en Limburg bijvoorbeeld ging meer dan de helft van de lidmaten met Jochems mee, 
terwijl in de districten Rotterdam-Den Haag, ’t Gooi en Twente de percentages lidmaten die Jochems 
volgden nog niet boven de 2% uitkwamen (Brand, 2013a: 353).
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(HAGEA)), stelde 15 van de 65 gebouwen ter beschikking aan de volgelingen van Slok sr. 

Bij 25 andere gebouwen mochten de volgelingen van Slok sr. delen in het gebruik van de 

gebouwen (Brand, 2013a: 353-377).18 De beschreven ontstaansgeschiedenis is 

gevisualiseerd in Figuur 2.1.

Figuur 2.1.  Schematisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Apostolisch Genootschap

18 De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar Bouman-Komen (2020: 237-263). 
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2.4 De oprichting van Het Apostolisch Genootschap (Slok sr.) (1951-1984)

Op 28 december 1951 richtte Slok sr. ‘Het Apostolisch Genootschap’ op (Brand, 2013a: 

377).19 Deze naamsverandering laat zien dat het Genootschap zichzelf niet langer als 

een ‘zendinggemeente’ zag (Bremmer, 2005: 23). In artikel 2 van de statuten werd het 

doel van het Genootschap opgenomen. Hierin staat: 

Het doel van het Apostolisch Genootschap is de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus 

Christus tot een daadwerkelijke daarstelling van het Koninkrijk Gods onder de mensen, 

door woord en heilshandeling te handhaven en te verwezenlijken; voortbouwend op het 

dienaangaande in de Heilige Schrift, de Bijbel, vermelde (Statuten 1951, art. 2: 1). 

Het ging dus om het uitdragen van de daden en de gezindheid van Jezus. Twee weken 

na de overdracht van de gebouwen en het geldelijk vermogen deed Slok sr. in het 

interne tijdschrift van het Genootschap ‘Ons Weekblad’* een oproep aan alle 

 volgelingen: “Wij gaan bergen verzetten…! Wilt U mij helpen?” (Brand, 2013a: 376). Aan 

deze oproep werd massaal gehoor gegeven en de lidmaten stopten alle beschikbare 

tijd, energie en geld in de ‘wederopbouw’ van gebouwen en vermogen. 

Omdat Slok sr. losgekomen was van de ‘Eenheid der Apostelen’ was er geen 

kerkelijke autoriteit meer boven Slok sr. waar hij rekening mee hoefde te houden. 

Hierdoor kon hij zijn eigen denkbeelden in de weekbrief centraal gaan stellen 

(Bremmer, 2005: 23). Het proces dat door het ‘Nieuwe Licht’ bij Van Oosbree reeds was 

begonnen, dat de Bijbel meer naar de achtergrond verschoof en het accent meer op de 

apostel kwam te liggen, werd daardoor verder doorgezet (Brand, 2013a: 379). Er was 

geen officiële geloofsbelijdenis meer: de denkbeelden van de apostel waren bepalend 

geworden. Hij werd gezien als de hedendaagse Christus en zijn roeping luidde dan ook 

de wedergeboorte van Christus in ([Boer], 1976: 130).20 Slok sr. was niet alleen de 

19 Tot april 2015 was de spelling ‘Het Apostolisch Genootschap’, met een hoofdletter ‘H’. In april 2015 
werd een nieuw logo van het Apostolisch Genootschap geïntroduceerd, waarbij het lidwoord ‘Het’ is 
komen te vervallen, met als doel om het minder exclusief te maken. In dit onderzoek zal ik de recente 
schrijfwijze hanteren.

20 Zo staat er in De zegen van de twijfel: 
 Wij weten nú dat er met het heengaan van Apostel van Oosbree een ontwikkelingsperiode in de 
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hoofdbestuurder van het Apostolisch Genootschap, maar ook de stichter ervan en hij 

was verantwoordelijk voor de richting die het Genootschap opging (Brand, 2013a: 312). 

De zegen van de twijfel zegt hierover:

Wij vinden ons levensgeluk in het ons verdiepen in de denkwijze van onze Apostel. Dát is 

ons uitgangspunt! Deze denkwijze is ons niet opgelegd, doch is ons in de loop der jaren 

lief en dierbaar geworden. Daardoor werd zij een deel van onszelf. Wij hebben oog gekre-

gen voor de schoonheid van het immer nog onvoltooide Scheppingsproces, door langs 

de wijzende vinger van onze Apostel kijkend, de ‘grote lijnen’ te zien. 

Op grond van levenservaringen is onze Apostel voor ons de eigentijdse Christus, die 

Gezalfde-Gods; Hij stelt dus met Zijn wezen voor ons de hoogste Levensnorm ([Boer], 

1976: 13; cursief in origineel).

Doordat de denkwijze van de apostel het uitgangspunt was, konden er in korte tijd 

grote veranderingen doorgevoerd worden in de geloofsopvattingen en rituelen.21 Slok 

sr. liet de wederkomstgedachte helemaal los, wat sinds het begin van de apostolische 

beweging een belangrijk kenmerk was (Brand, 2013a: 389). Ook nam hij al snel na zijn 

aantreden afstand van de gedachte dat er een hiernamaals zou zijn en een weerzien 

met de ‘ontslapenen’ en sprak hij – in tegenstelling tot zijn voorganger – nooit over 

Satan. Hij geloofde niet dat het kwaad in de wereld het werk van Satan was, maar dat 

het kwaad in de mens zelf zit, evenals goede krachten. Het ging er echter om welke 

krachten je liet spreken (Brand, 2013a: 381). 

geschiedenis van de mensheid werd afgesloten en dat op Pasen 1946 een nieuwe periode werd ingeluid, 
die de mensheid iets van niet te omvatten waarde heeft gebracht: de wedergeboorte van Christus! Een 
wedergeboorte die werd voorbereid en mogelijk gemaakt door de puur menselijke worsteling van 
ongetelden, die twijfelden aan de gevestigde opvattingen van kerk en maatschappij; het meest naderbij 
gebracht door de edele levenshouding van Apostel van Oosbree en tenslotte verwezenlijkt door zijn 
geestelijke Zoon, onze Apostel ([Boer], 1976: 130).

21 Zo werd tijdens Slok sr. het geloofsoffer de liefdesaanbieding* genoemd. Voor zijn gevoel drukte het 
dit woord ‘liefdesaanbieding’ meer gelijkwaardigheid uit dan het woord ‘geloofsoffer’, waarin de mens 
God onderdanig aan God offert. Daarnaast voerde Slok sr. in de jaren vijftig de extra aanbiedingen in, 
die buiten de maandelijkse of wekelijkse offergaven om gegeven konden worden. Op deze manier kon 
de gebouwennood sneller verholpen worden (Horstmanshoff, 2011: 12). Van 1951 tot 1962 werd er vijf 
keer per jaar zo’n extra aanbieding gebracht (Brand, 2013a: 447).
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Slok sr. introduceerde een nieuw godsbeeld, waarin God werd gezien als een 

kracht die door mensen werkt (Bremmer, 2005: 23). Waar Van Oosbree sprak over een 

God die uitsluitend middels mensen aan mensen verscheen, had Slok sr. het over ‘God 

als mens’ (Brand, 2013a: 381). God moest door de mens gerealiseerd worden (Tang, 1982: 

69). Dit deed hij met het motto ‘Wij zijn er voor God’, wat onder andere tot uiting kwam 

tijdens een landelijke bijeenkomst in 1949 in het Goffertstadion te Nijmegen (Brand, 

2013a: 348). Bij deze bijeenkomst, die ter ere van de 45ste verjaardag van Slok sr. gehouden 

werd en waarbij ongeveer 20.000 apostolischen samen kwamen, stond dit motto met 

grote letters in het grasveld. Met dit motto werd bedoeld dat mensen, en dan in het 

bijzonder apostolische mensen, God tot gestalte dienen te brengen (Brand, 2013a: 349). 

Daardoor werd God feitelijk uit de hemel gehaald en was de mens niet langer afwachtend, 

maar zelf verantwoordelijk voor een goed samenleven. De opdracht die de lidmaten te 

vervullen hadden en die bij Van Oosbree al duidelijk naar voren gekomen was, werd 

hiermee nog sterker benadrukt. Slok sr. continueerde het gebruik van een appèl 

bovenaan de weekbrief. Dit appèl werd vanaf weekbrief nr. 28 van 1969 een ‘begroeting’ 

genoemd, specifiek gericht aan alle lidmaten van het Apostolisch Genootschap.22 Sinds 

die tijd las de voorganger aan het begin van de dienst deze begroeting voor, als de 

gemeente nog stond. Aan het einde van de dienst, na het dankgebed, sprak de voorganger 

de opdracht aan de gemeente uit om tot zegen te zijn (Horstmanshoff, 2011: 17).23 

De eredienst, waarbij mannen en vrouwen gescheiden zaten, bleef net als in de 

tijd van apostel Van Oosbree van groot belang (Brand, 2013a: 449-450 en 460).24 Naast de 

wekelijkse diensten, waarbij men eigenlijk altijd aanwezig diende te zijn, waren er vele 

22 Zo staat boven de weekbrief voor zondag 13 juli 1969, de eerste weekbrief waarin dit officieel gebeurde: 
 Aan mijn hartelijk geliefde broeders, zusters en jeugd, 
 Begroeting: 
 In deze plaats van samenkomst begroet ik u allen recht hartelijk en mijn innige bede is dat wij 

samen hier een Heiligdom zullen gaan bouwen waar iets gebeurt wat ons in beweging zal gaan 

brengen voor het hoogste, n.l.: het harmonisch samenleven en -werken ter verheerlijking van de 
Bron van het Leven! (Weekbrief 1969: nr. 28; vetgedrukt in origineel). 

23 De woorden die hierbij uitgesproken werden, waren meestal: “Breng de christusgezindheid in de 
samenleving op de plaats waar u leeft en werkt. Wees tot zegen en u zult ervaren dat u, al zegenend, 
ook zelf gezegend wordt!” (Horstmanshoff, 2011: 17).

24 Aanvankelijk was er, net als bij Van Oosbree, driemaal per week dienst (twee keer op zondag en een 
weekdienst op de woensdag- of donderdagavond), maar in 1973 werd de tweede dienst op zondag 
afgeschaft (Brand, 2013a: 460).  
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landelijke evenementen. Zo was er elke tweede paasdag een landelijke bijeenkomst met 

alle ambtsdragers en vanaf 1947 werd er jaarlijks een jeugdappèl* op tweede pinksterdag 

georganiseerd, waarbij duizenden jongeren samenkwamen (Brand, 2013a: 347). 

Aanvankelijk werden deze in de Apollohal te Amsterdam gehouden, maar later vonden 

ze plaats in het Concertgebouw. Daarnaast werden er vele andere grootschalige 

bijeenkomsten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst in het Goffertstadion 

in 1949 (Brand, 2013a: 348). Vanaf 1964 werd er ook jaarlijks een zangersappèl* 

gehouden (Brand, 2013a: 461). Het bezoeken van de eredienst werd zo belangrijk 

gevonden, dat het niet de bedoeling was dat de lidmaten meer dan twee zondagen 

misten. Als lidmaten tijdens hun vakantie in Nederland verbleven, werd er eigenlijk van 

ze verwacht dat ze de diensten in de buurt van hun vakantieadres bezochten. Om een 

andere apostolische gemeenschap te bezoeken, hadden ze een ‘legitimatiebewijs’ nodig 

dat van tevoren aangevraagd diende te worden bij de plaatselijke voorganger. Met dit 

legitimatiebewijs konden ze dan ook in de andere gemeenschap aan de rondgang gaan. 

Er was een hechte gemeenschapscultuur en er werden allerlei activiteiten 

ontwikkeld, zoals repetities van verschillende zangkoren, jeugdverzorging*, vergade-

ringen, knutselkringen, schoonmaakkringen, tuinwerkzaamheden, zieken bezoek, 

voorbereidingen voor kerstvieringen, et cetera. Langzaamaan werd er een steeds groter 

beslag op de tijd van de leden gedaan en waren zij soms wel elke avond met 

gemeenschapsgerelateerde activiteiten bezig (Brand, 2013a: 455). Vooral in de jaren 

zeventig, tachtig en negentig waren de gemeenschapsactiviteiten binnen het 

Genootschap intensief en talrijk. De historicus Jan Bremmer spreekt in dit verband 

over het ‘gulzige’ en ‘opslokkende’ karakter van het Apostolisch Genootschap (Bremmer, 

2005: 33-34). Renske Doorenspleet beschrijft in Apostelkind op een compacte manier 

hoe in die periode een typische week in het Apostolisch Genootschap eruitzag:

Op maandagmiddag was er Bejaardenkoor, en ’s avonds het grote zangkoor en het 

spreekuur van de plaatselijke Voorganger. Op dinsdag waren er Zusterkring, Meisjeskoor 

en daarna Jeugdkoor. Op woensdagmiddag was er kring voor de kleintjes (5-6 jaar) en ’s 

avonds was er Weekdienst. Op donderdag repeteerde het Mannenkoor en waren er bij-

eenkomsten voor de Tweede Kring (voor kinderen van 11-12 jaar), de Confirmantenkring 

(16-20 jaar) en de Jongerenkring (20-25 jaar). Op vrijdagavond kwamen de tieners naar 
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de Derde Kring (13-15 jaar). Op zaterdag kwam de Eerste Kring (7-10 jaar) bijeen waarna 

het tijd was voor het Kinderkoor, Jongenskoor, de Schoonmaakkring, Tuinkring, 

Onderhoudskring, Knutselkring en de Districtsvergadering.

De verschillende soorten jeugdkringen* waar Doorenspleet naar verwijst, kregen 

inhoudelijk vorm aan de hand van richtlijnen* die speciaal hiervoor geschreven werden 

door apostolische vrijwilligers. “Het doel was om de kinderen te ‘verzorgen’ volgens het 

ideaalbeeld van de Apostel en zijn gedachtewereld” (Doorenspleet, 2020: 128). De peri-

ode voorafgaande aan de kerst, waarbij wekelijkse repetities plaatsvonden voor het 

kerstspel* en het declamatorium*, was nog drukker. De lidmaten werden opgeroepen 

om zoveel mogelijk bij te dragen aan de verschillende activiteiten (Brand, 2013a: 455).   

De persoonlijke relatie met de apostel werd als belangrijk gezien: de lidmaten 

dienden zich innerlijk volledig aan hem over te geven (Brand, 2013a: 419). Er werd ook 

wel gesproken over dat de lidmaten ‘zielebruiden’ van de apostel waren (Brand, 2013a: 

425 & 524): 

De versmelting met Hem is een absolute noodzaak. U kunt wel naar Uw Apostel toe gaan 

en drie uur naar Hem luisteren, maar daar redt U het niet mee. Er moet een versmelting 

met het wezen van de Apostel, het Wezenlijke-Gods tot stand komen (Stenografisch ver-

slag van de Nieuwjaarsontmoeting, 1967; cursief in origineel).

Als de apostel een gemeenschap kwam bezoeken, was men druk in de weer om alles 

goed voor te bereiden (Brand, 2013a: 428). Net als in de tijd van Van Oosbree werd de 

verjaardag van de apostel in alle gemeenschappen gevierd (Brand, 2013a: 428). De 

meeste apostolische gezinnen hadden een portretfoto van de apostel in hun woonka-

mer hangen. Niessen, Rooijakkers en Westrenen schrijven hierover in Lichtsporen:

De foto [is] een symbool, gevuld door de betekenis die apostel L. Slok zelf aan zijn plaats 

hecht en door de erkenning daarvan bij de broeders en zusters. In hem komt God als 

mens hun op z’n schoonst nabij, als Christus en levende Norm, als vaderlijke levens-

vriend en terechtbrenger. Hij ziet zich in navolging van zijn voorganger als ‘het levend, 

sprekend altaar’ (2001, Niessen, Rooijakkers & Westrenen: 26).
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In dit fragment wordt de term ‘Levende Norm’ gebruikt: de lidmaten dienden te leven 

overeenkomstig de ‘Levende Norm’, die belichaamd werd door de eigentijdse Christus. 

Naarmate het apostolaat van Slok sr. vorderde, werd zijn positie steeds verhevener. 

Vanaf de jaren zestig nam het aantal liederen voor gemengd koor en mannenkoor, 

waarin het woord ‘apostel’ voorkwam, sterk toe. In het schriftelijk taalgebruik werd 

alles wat op de apostel betrekking had met hoofdletters geschreven, zelfs de ik-vorm 

(Brand, 2013a: 429).

Aanvankelijk was het de wens van Slok sr. dat het Apostolisch Genootschap een 

eigen, gerespecteerde plaats in de samenleving kreeg. Het Genootschap kreeg een 

eigen embleem en een vlag en in 1953 sprak Slok sr. voor de AVRO-radio. In 1954, 

tijdens de 50ste verjaardag van de apostel, werd de villa ‘Berg en Dal’ in Baarn feestelijk 

in gebruik genomen waarbij pers aanwezig was (Brand, 2013a: 414-415). Op deze 

manier probeerde het Genootschap naar buiten te treden en de wereld kennis te laten 

maken met het Apostolisch Genootschap. 

Begin jaren zeventig raakte Slok sr. in conflict met een deel van de lidmaten, met 

name de jongeren. Terwijl in de Nederlandse samenleving in de jaren zestig en zeventig 

allerlei veranderingen elkaar in rap tempo opvolgden en er verschillende conventies 

overhoop gegooid werden, was er in het Apostolisch Genootschap geen enkele ruimte 

voor dergelijke ontwikkelingen. De weekbrieven en richtlijnen gingen juist tegen de 

tijdgeest in: sterk leiderschap en orde en fatsoen waren essentieel en daar hoorden 

geen protesten, vrouwenemancipatie, of vrijere seksuele moraal bij. Hierdoor groeide 

er vanaf begin jaren zeventig een kloof tussen het ‘genootschapsleven’ en de 

‘buitenwereld’. Slok sr. eiste totale overgave van de lidmaten aan hem als de Man Gods 

en er kwamen strenge inspecties van kleding en gedrag. In de Kring van Apostolische 

Studerenden (KAS), die sinds 1954 bestond, waren er jongeren die zich verzetten tegen 

het conformisme dat van hen geëist werd, maar Slok sr. begon zich steeds fermer uit te 

spreken tegen kritische stemmen en keurde hun activiteiten in de jaren zeventig af. 

Uiteindelijk werd de KAS in 1978 opgeheven (Brand, 2013a: 470-475). De crisis tussen 

Slok sr. en de lidmaten spitste zich toe op kleding- en haardracht: het haar van jongens 

en mannen diende zo kort te zijn, dat de oren zichtbaar waren en de rokken van de 

vrouwen mochten niet boven de knie vallen. Slok sr. hing hier zo zwaar aan, dat de 

confirmatiediensten vanaf 1971 grote spanningen met zich meebrachten. Omdat hij zo 



De geschiedenis

34

vaak jongeren aantrof met de ‘verkeerde’ kleding- en haardracht, besloot hij in 1973 

met ingang van 1 april de confirmaties en eigeningen* voorlopig stop te zetten (Brand, 

2013a: 487). In 1973, wat ook wel het ‘zuiveringsjaar’ genoemd werd, nam het 

ledenaantal met ruim 800 af. In veel gevallen was het optreden van de apostel de reden 

voor het afscheid (Brand, 2013a: 488).

Een jaar later, in 1974, kwam Slok sr. op een negatieve manier in de publiciteit: in 

het tijdschrift Panorama verschenen twee artikelen waarin hij als een sekteleider werd 

afgeschilderd.25 Hoewel Slok sr. in weekbrief nr. 38 van 1974 kalm reageerde op de 

artikelen, hadden deze – tezamen met de voorafgaande ledencrisis – tot gevolg dat het 

Genootschap zich meer naar binnen keerde (Brand, 2013a: 418). In diezelfde periode 

begon Slok sr. met gezondheidsproblemen te kampen en vanaf 1979 lukte het hem niet 

meer om zelfstandig een hele weekbrief te schrijven (Brand, 2013a: 497). Op vrijdag 29 

juni 1984 overleed Slok sr. op 79-jarige leeftijd. Op dinsdag 3 juli vond het afscheidsdefilé 

plaats waarbij zo’n 15.000 apostolischen langs de baar liepen die in het gebouw van 

Bussum was opgesteld en de volgende dag werd er een herdenkingsdienst gehouden 

(Brand, 2013a: 501-502). Die zaterdag, op 7 juli 1984, vond de broedervergadering te 

Bussum plaats waarin de nieuwe apostel geroepen werd (Brand, 2013a: 511). 

Testamentair benoemde Slok sr. zijn zoon Jan Lambertus Slok (hierna: Slok jr.) tot zijn 

opvolger (Brand, 2013a: 504). 

2.5 Het Apostolisch Genootschap ten tijde van apostel Slok jr. (1984-2001)

Aanvankelijk leek Slok jr. de koers van zijn vader voort te zetten, maar uiteindelijk zou 

hij een ander pad bewandelen. Deze eerste stappen hiervoor zette hij al enkele maan-

den na zijn roeping door tijdens een bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag de 

Christusnaam ter sprake te brengen. Hij gaf aan dat zijn arbeidsnaam ‘apostel’ zou zijn: 

als apostel zou hij de eerste drager van de Christusgezindheid zijn, maar alle lidmaten 

hadden de verantwoordelijkheid om die gezindheid uit te dragen (Brand, 2013a: 522). 

Op deze manier nam hij afstand van de Christusnaam, maar feitelijk veranderde er de 

25 Zie Panorama nr. 26 van 28 juni 1974: ‘De dictatuur van de Apostel’ en nr. 31 van 2 augustus 1974: ‘Mijn 
naam is Slok en ik ben God’. Vervolgens verschenen in de nummers 34 en 35 van 1974 tien ingezonden 
brieven die vernietigend spraken over Slok sr. en het Apostolisch Genootschap.
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eerste jaren weinig in het reilen en zeilen van het Genootschap. Vanaf 1989 riep hij 

verschillende werkgroepen in het leven om het gedachtegoed en de organisatie van het 

Apostolisch Genootschap kritisch tegen het licht te houden (Brand, 2013a: 526-533). 

Op tweede paasdag 1993 gaf Slok jr. aan dat de ‘God als mens’-gedachte niet langer 

beperkt mocht blijven tot ‘God als apostel’. Hij wilde niet langer gezien worden als de 

eigentijdse Man Gods, waarbij hij de woorden sprak: “Ik ben uw broeder” (Brand, 2013a: 

535). Pas hierna raakten woorden als ‘Mond Gods’, ‘Man Gods’, ‘Geroepene’, ‘Leidsman’ 

en ‘Zegenaar’ in onbruik (Brand, 2013a: 534). Deze verandering in de positie van de 

apostel leidde uiteindelijk tot veranderingen in het apostolische gedachtegoed, de 

manier waarop erediensten inhoudelijk vormgegeven werden en de rituelen.26 Maar 

deze verandering in positionering had ook gevolgen voor de relatie tussen de apostel 

en de lidmaten en voor de organisatiestructuur. In de tijd van Slok sr. lag in de week-

brieven het accent vooral op de apostel, maar dit begon te verschuiven naar ‘God als 

liefdemacht’ en de goddelijke oorsprong van de mens (Brand, 2013a: 552). De week-

brief, die in de jaren negentig korter en leesbaarder werd, bleef centraal staan tijdens de 

eredienst, maar geestelijk verzorgers hoefden zich voor inspiratie niet meer uitsluitend 

te beroepen op de weekbrief. Slok jr. zorgde ervoor dat het schrijven van de weekbrief 

niet louter voorbehouden was aan de apostel, maar dat dit ook kon gebeuren door 

oudsten en opzieners* (Brand, 2013a: 553-554). Halverwege 1991, vanaf weekbrief nr. 

20, verviel de officiële begroeting, of het appèl aan de lidmaten bovenaan de weekbrief. 

Dit is veranderd in een (korte) zin bovenaan de weekbrief, die is afgestemd op de 

inhoud van de brief. Deze staat tot op de dag van vandaag bovenaan de weekbrief. De 

reden voor de verandering in de begroeting was dat deze daarvoor nog steeds het 

stempel van ‘uitverkorenen’ droeg. Sommige lidmaten voelden zich daarom door de 

begroeting buitengesloten, omdat deze volgens hen te veel een voorwaarde inhield.27 

26 In 1994 schafte Slok jr. het ritueel van eigening af omdat hij het niet meer bij de huidige denkwijze vond 
passen. Hierdoor vond nu nog alleen de doop plaats bij geboorte (en later eventueel de confirmatie) 
(Brand, 2013a: 555). Het ritueel van de rondgang, dat ten tijde van Slok sr. ging over verootmoediging, 
schuldbelijdenis en vergeving, werd aangepast. Het accent kwam nu “te liggen op het verbond dat 
eenieder met de apostel gesloten had, op de verzoening met zichzelf, met de levenssituatie en de 
medemens en op het vernieuwde taakbewustzijn” (Brand, 2013a: 556-557).

27 Slok jr. heeft mij deze motivering in persoonlijk emailcontact meegedeeld. 
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In 1995 werd de opdracht, die altijd aan het einde van de dienst door de voorganger 

werd uitgesproken, afgeschaft.

Ten tijde van Slok sr. was er een patriarchale verhouding tussen de apostel en de 

lidmaten, waarbij de apostel werd gezien als vader en als opvoeder. Door de gewijzigde 

plaats van de apostel, begonnen er langzaamaan veranderingen te ontstaan in de 

hiërarchische mannencultuur die tot dan toe in het Genootschap heerste. Bijna alle 

hervormingen die Slok jr. doorvoerde hingen samen met de wijziging in zijn positie, nu 

hij niet meer de plaats van eigentijdse Christus innam. Om de lidmaten mee te laten 

denken over de vernieuwde vormgeving van de geestelijke verzorging werden er 

gespreksavonden georganiseerd en ontstonden er vele verschillende werkgroepen 

(Brand, 2013a: 546). Zo kwam er een werkgroep die de teksten van de liederenbundels 

grondig herzag ten gevolge van de wijziging van de plaats van de apostel (Brand, 2013a: 

537), maar er kwamen ook werkgroepen voor een grootschalig onderzoek naar de 

jeugdverzorging (Brand, 2013a: 540-542).

Vrouwen kregen meer inbreng tijdens de diensten en in 1991 wees Slok jr. de 

eerste vrouw als voorganger aan (Brand, 2013a: 549-550). Vanaf 1992 hoefden broeders 

en zusters niet meer gescheiden te zitten tijdens de dienst (Brand, 2013a: 554). In 1993 

werd besloten dat aanwijzing niet langer onverwachts zou gebeuren, zoals tot dan toe 

altijd het geval was, maar dat de beoogde kandidaat van tevoren gepolst zou worden. 

Daarnaast gold een aanwijzing niet langer ‘voor het leven’, maar tot het volgende 

apostelbezoek aan de gemeente (Brand, 2013a: 551). Het aantal gemeenschaps-

activiteiten werd teruggebracht, waardoor er meer gelegenheid ontstond voor het 

gezinsleven en sociaal-culturele activiteiten buiten de gemeenschap (Brand, 2013a: 

527). De kledingvoorschriften werden wat losser, evenals de regels over het al dan niet 

ongehuwd samenwonen (Brand, 2013a: 526 en 549). Doordat Slok jr. meer op waarden 

dan op normen ging sturen, begon de gemeenschapscultuur tijdens zijn apostolaat 

langzaamaan te veranderen. Desondanks bleef de cultuur vrij hiërarchisch en was er 

nog steeds weinig ruimte voor kritiek.

Slok jr. wilde zowel intern als extern meer openheid over het Apostolisch 

Genootschap creëren (Brand, 2013a: 559). Hiertoe werd in 1992 een officiële woordvoerder 

aangesteld en verscheen er voor het eerst een informatiebrochure van het Apostolisch 
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Genootschap (Brand, 2013a: 562-563).28 Er werden in veel gemeenschappen open 

avonden georganiseerd en sommige voorgangers spraken op de radio voor lokale 

omroepen om over het Apostolisch Genootschap te vertellen (Brand, 2013a: 562). Aan 

het begin van 1990 verscheen ‘Ons Maandblad’* in plaats van ‘Ons Weekblad’. De inhoud 

hiervan was gevarieerder en belichtte de vele veranderingen die plaatsvonden in het 

Genootschap. Waar men aanvankelijk anoniem bijdragen leverde, verschenen vanaf 1995 

de initialen van de auteurs bij de artikelen, om vervolgens met de volledige naam 

genoemd te worden (Brand, 2013a: 559-560). In 2000 werd ‘Ons Maandblad’ vervangen 

door ‘De Stroom’* (Brand, 2013a: 560). In 1997 ging de website http://www.apgen.nl de 

lucht in en in datzelfde jaar werden er openbare exposities georganiseerd en kwam er een 

eigen expositie- en documentatiecentrum (Brand, 2013a: 564-565). 

In 1997 voerde Slok jr. een statutenwijziging door waarbij de geestelijke 

verzorging en de bestuurlijke zaken gescheiden werden (Brand, 2013a: 538-539). Voor 

het eerste bleef de apostel verantwoordelijk, maar voor het tweede, de bestuurlijke 

zaken, kwam er een uit drie personen bestaand bestuur. De Raad van Toezicht, die toen 

werd ingesteld, had een toeziende taak (Brand, 2013a: 539). Daarnaast werd de 

doelstelling van het Genootschap in artikel 2 geherformuleerd: 

Uitgaande van de verantwoordelijkheid van de mens voor een zorgvuldig beheer van 

Gods schepping en voortbouwend op de grondslag die Jezus van Nazareth met zijn 

woord en levenshouding heeft gelegd, stelt het genootschap zich ten doel mensen te 

inspireren God te openbaren als liefdemacht. Bij dit streven acht het genootschap zich 

niet gebonden aan dogmatische formuleringen en wil het steeds ontvankelijk zijn voor 

nieuwe inzichten (Statuten 1997, art. 2: 5). 

In deze statutaire wijziging veranderde ‘Jezus Christus’ in ‘Jezus van Nazareth’ en 

‘Koninkrijk Gods’ werd ‘Gods schepping’. Het woord ‘Bijbel’, dat in de statuten van 1951 

nog werd omschreven als “de Heilige Schrift”, kwam helemaal te vervallen. 

28 Hierin wordt beschreven waar het Apostolisch Genootschap vandaan komt, hoe men tegen God, 
Jezus en de Bijbel aankijkt en wat de plaats van de apostel is. Ook wordt het belang van de eredienst 
en de daarin plaatsvindende heilshandelingen beschreven, evenals het gemeenschapsleven en de 
gemeenschapsactiviteiten (Infobrochure 1992).
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In tegenstelling tot zijn voorgangers Van Oosbree en Slok sr., besloot apostel 

Slok jr. om bij leven zijn opvolger aan te wijzen (Brand, 2013a: 567). Deze was van 

tevoren gevraagd, waardoor de daadwerkelijke roeping anders verliep dan de keren 

daarvoor (Brand, 2013a: 571). De woorden die Slok jr. bij de roeping op 2 juni 2001 in 

Bussum uitsprak waren: “Ik benoem bij deze als mijn opvolger als apostel van de 

stichting het Apostolisch Genootschap, […] de heer Dick Riemers” (Brand, 2013a: 572). 

Acht dagen later stelde Slok jr. zijn opvolger voor tijdens de grootschalige viering van 

het vijftigjarig bestaan van het Apostolisch Genootschap. Hierbij kwamen meer dan 

17.000 apostolischen samen in de Jaarbeurs te Utrecht (Brand, 2013a: 575). Tijdens 

deze bijeenkomst zei Riemers dat hij een ‘dialoog op ooghoogte’ wilde (Brand, 2013a: 

574). 

2.6 Het Apostolisch Genootschap in de 21e eeuw

Onder de apostelen Dick Riemers (apostel van 2001-2011) en Albert Wiegman (apostel 

sinds 2011) is het Genootschap verder naar buiten getreden. Riemers introduceerde 

het motto: ‘In liefde werken aan een menswaardige wereld’, dat vanaf november 2008 

(weekbrief nr. 43) permanent bovenaan de weekbrief kwam te staan. Bovendien ver-

breedde hij het denken over de schepping en de verantwoordelijkheid van de mens 

daarin: niet alleen liefdevol handelen naar de mens, maar ook naar dier en milieu (Hirs, 

2009: 7). In 2015 ging het Apostolisch Genootschap zichzelf als ‘religieus-humanistisch’ 

omschrijven, waarbij een nieuw logo geïntroduceerd werd.29 Sindsdien staat het eer-

dere motto niet meer bovenaan de weekbrief. Men ging samenwerkingsverbanden aan 

met andere vrijzinnige kerkgenootschappen, werd lid van de Humanistische Alliantie 

en startte satellietstichtingen zoals Wereldwijd voor Kinderen en de Van 

Oosbreestichting die sinds 2000 jaarlijks openbare lezingen organiseert (zie: https://

www.vanoosbreestichting.nl/). Ook op andere manieren werd voor meer zichtbaar-

heid gezorgd, zoals participatie aan de nationale kranslegging op 4 mei.

29 In 2004 werd de brochure over het Apostolisch Genootschap ‘Hier en nu. Geloven. In jezelf en de 
ander, uit liefde voor het leven’ uitgegeven. Hierin stelde het Genootschap zich voor als religieus-
humanistisch en ondogmatisch (Brand, 2013a: 601).



De geschiedenis

39

Er zijn in deze periode verschillende werkgroepen actief geweest die zich onder 

andere bezonnen op inhoud en vorm en in 2007 voerde het Kaski30 een belevings-

onderzoek uit (Brand, 2013a: 585). Er kwam meer ondersteuning voor voorgangers en 

andere geestelijke verzorgers door de introductie van leerdagen in 2002 en 

voorgangersconferenties. In 2010 verscheen het Werkboek eredienst en liturgie, waarin 

alle gebruiken en rituelen voor het eerst in een bundel uitgeschreven staan. Daarnaast 

vonden er enkele aanpassingen in rituelen plaats. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende 

gebedsmomenten tijdens de dienst veranderd en is de wekelijkse rondgang tijdens de 

dienst sinds 2009 ook toegankelijk voor niet-leden (Brand, 2013a: 596). Sinds 2015 

worden er verschillende themaontmoetingen georganiseerd om niet-leden kennis te 

laten maken met het Genootschap. Hiertoe trad het Genootschap in januari 2016 voor 

het eerst naar buiten via vier radiocommercials.31 Dit gebeurde in het kader van de 

mediacampagne getiteld ‘Vind het antwoord in jezelf ’ die onderdeel uitmaakte van het 

in 2015 gestarte project ‘Zichtbaar in Beweging’. Sinds 2019 heet dit iederal, met als 

ondertitel: ‘Alle ruimte voor verdieping en verbinding’ (zie: https://www.iederal.nl/). 

Daarnaast werd in 2016 het magazine ‘VANDAAG’* gelanceerd: ‘Over zingeving en 

levenskunst’. Anders dan De Stroom, die bedoeld is voor lidmaten van het Apostolisch 

Genootschap, beoogt VANDAAG een breder publiek te bereiken. 

Riemers en Wiegman zorgden dat het beleid transparanter werd; zowel voor de 

lidmaten zelf als voor de buitenwereld. Zo wordt sinds 2002 de weekbrief de zondag 

voorafgaande aan de dienst via de post naar alle lidmaten gestuurd (Brand, 2013a: 594). 

Daarnaast is deze in te zien op de website, ook voor niet-leden. In 2005 werd de website 

van het Apostolisch Genootschap uitgebreid met intranet voor lidmaten waarmee zij 

toegang hebben gekregen tot allerlei documenten, verslagen, de sinds 2012 ingevoerde 

30 Het Kaski is een onderzoekscentrum voor religie en samenleving en maakt onderdeel uit van de 
faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit (zie https://
www.ru.nl/kaski/). Het rapport getiteld Blik op Focus: Reactie op rapport van de Werkgroep Focus van 

Het Apostolisch Genootschap kwam in maart 2008 uit, maar is niet openbaar beschikbaar.  
31 Deze ontmoetingen waren aanvankelijk gebaseerd op de vier heilshandelingen van het Genootschap. 

Zo was er de themaontmoeting ‘Investeren in je relatie’ die aansloot aan bij de heilshandeling van 
de huwelijksbevestiging; ‘Waardevol opvoeden’ die sloot bij de doop; ‘Zelfbewust zijn’ is gelinkt was 
aan de confirmatie; en ‘Leven met verlies’ die gebaseerd was op de heilshandeling van het sluiten van 
het levensboek (Bestuursvisie 2012-2015: 4). Inmiddels zijn deze thema’s wat aangepast en worden er 
naast ontmoetingen onder andere ook gespreksdiners en wandelingen georganiseerd. 
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‘meerjarenvisies’ en een digitaal archief. In 2007 verscheen het eerste financiële 

jaarverslag dat aan alle lidmaten ter beschikking werd gesteld (Brand, 2013a: 601). 

Sinds 2008 heeft het Genootschap een eigen vertrouwenspersoon aangesteld (Brand, 

2013a: 591). 

In 2011 herformuleerde Riemers de statuten. Waar de statuten van 1997 het 

Apostolisch Genootschap als een ‘kerkgenootschap’ omschreven werd, staat in de 

statuten van 2011 vermeld dat het Apostolisch Genootschap een ‘geloofsgemeenschap’ 

is “die haar wortels heeft in de joods-christelijke traditie” (Statuten 2011, art. 1.2). In de 

meest recente statutaire wijziging, die Wiegman in oktober 2019 doorvoerde, wordt 

het Apostolisch Genootschap omschreven als “een plaats voor religieus-humanistische 

zingeving” (Statuten 2019, art. 1.2). In de statuten van 2011 staat: “Wij geloven dat het 

mysterie van de scheppende levensmacht, God, als liefdemacht in mensen nabij kan 

komen” (Statuten 2011, art. 1.2). In de statuten van 2019 staat: “Als we het woord ‘God’ 

gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan dat wat ons overstijgt en ontroert 

om zo, binnen de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het onzegbare” 

(Statuten 2019, art. 1.2). Waar in de statuten van 1997 al afstand werd genomen van 

woorden als ‘Bijbel’ en ‘Koninkrijk Gods’, is in de meest recente statutaire wijziging de 

opvatting van ‘God als liefdemacht’ komen te vervallen. Hieruit zou opgemaakt kunnen 

worden dat de statuten daarmee verder seculariseerden. 

In 2009 riep Riemers de lidmaten op om elkaar allemaal aan te spreken met de 

broeder- en zusternaam in plaats van de ambtsnamen (Brand, 2013a: 597). Hiermee 

bedoelde hij dat bijvoorbeeld ‘Oudste Jansen’ nu met ‘broeder Jansen’ aangesproken 

diende te worden, zodat de ambtsnamen minder onderscheidend werden. 

Tegenwoordig noemen de lidmaten elkaar steeds vaker bij de voornaam 

(Horstmanshoff, 2011: 25). Daarnaast zijn veel van de ambtsnamen gewijzigd: wat 

voorheen oudsten waren, zijn nu districtsvoorgangers, en ook de ambtsnamen 

opziener, priester* en mededienende zijn vervangen.32 Tot op heden blijft de naam 

 

 

32 Zie voor meer informatie over de gewijzigde ambtsnamen het woord ‘geestelijk verzorger’ in Bijlage 1: 
de beknopte apostolische woordenlijst.
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apostel echter gehandhaafd,33 al is het woord ‘apostel’ inmiddels uit vrijwel alle 

liedteksten verdwenen en is het sinds Riemers geen traditie meer om een foto van de 

apostel te verspreiden onder de lidmaten (Brand, 2013a: 580).34 De apostolische traditie 

dat geestelijk verzorgers geen formele theologische opleiding hoeven te hebben is in 

stand gehouden, maar sinds enkele decennia wordt er steeds meer aandacht besteed 

aan het begeleiden en ondersteunen van geestelijk verzorgers. Zo worden er sinds 2003 

leerdagen voor geestelijk verzorgers georganiseerd, vinden er meerdaagse 

voorgangersconferenties plaats en verscheen in 2010 het Werkboek Eredienst en Liturgie 

ter ondersteuning van de geestelijke verzorgers (Brand, 2013a: 589-590).35 

In 2011 werd er statutair een nieuwe lidmatenstructuur vastgelegd waarbij men 

vier vormen van lidmaatschap onderscheidt: 1) Jeugdlid; 2) Lidmaat; 3) Aspirant-lid; en 

4) Sympathisant (Brand, 2013a: 593-594).36 Gemeenschappelijke activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld het onderhouden van de tuin en het gezamenlijk schoonmaken van het 

gebouw, die voorheen bijna allemaal vrijwillig door lidmaten werden uitgevoerd, 

worden vaker uitbesteed. Sommige gemeenschappen zijn de afgelopen decennia 

opgeheven of gefuseerd in verband met ledenterugloop (Brand, 2013a: 592). Om 

jongeren meer te betrekken bij het beleid van het Apostolisch Genootschap, is in 2014 

een jongerenraad opgericht en op initiatief van de Van Oosbreestichting is in 2016 de 

Commissie Zingeving opgezet die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen.

33 Op de website staat hierover: “Het woord apostel (letterlijk ‘gezondene met een boodschap’) refereert 
oorspronkelijk aan de discipelen van Jezus, gezonden om het evangelie te verkondigen. Wij komen 
voort uit de apostolische traditie. In deze traditie heette de belangrijkste geestelijk verzorger ‘apostel’. 
Wij hechten aan deze traditie en handhaven deze naam voor de eindverantwoordelijke voor de 
geestelijke verzorging” (www.apgen.nl).

34 In 2004 liet Riemers alsnog een portretfoto maken voor (voornamelijk) ouderen die behoefte hadden 
om over zo’n foto te beschikken (Brand, 2013a: 692).

35 In dit naslagwerk wordt op alle belangrijke thema’s ingegaan omtrent gedachtegoed, geestelijke 
verzorging, rituelen, het verloop van de eredienst en de gemeente.

36 Deze differentiatie stelt lidmaten in staat om voor de status van ‘sympathisant’ te kiezen, waarbij men 
het gedachtegoed onderschrijft en bijvoorbeeld nog wel de weekbrief en De Stroom ontvangt, maar 
niet (actief) deelneemt aan de eredienst of gemeenschapsactiviteiten.
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3
De generatietheorie

3.1 Inleiding

In de volksmond is het woord ‘generatie’ vooral bekend vanuit de genealogie. Zo bevin-

den broers of zussen zich in dezelfde generatie, waarbij de gemeenschappelijke ouder 

als eerste generatie beschouwd kan worden. De kinderen zijn generatie twee, de klein-

kinderen generatie drie, enzovoort. In de sociologie wordt het begrip ‘generatie’ echter 

ook op een andere manier gebruikt, namelijk in de zogeheten sociale generatietheorie. 

In deze theorie is een generatie een categorie mensen die in dezelfde periode (van bij-

voorbeeld vijftien jaar) geboren zijn en zich kenmerkt door gemeenschappelijke eigen-

schappen. Deze gemeenschappelijke eigenschappen komen voort uit het gegeven dat 

zij, doordat ze in dezelfde periode geboren zijn, blootgesteld zijn aan dezelfde maat-

schappelijke ontwikkelingen. De door hen gedeelde eigenschappen kunnen individuele 

verschillen domineren en anders zijn dan de gemeenschappelijke eigenschappen van 

andere generaties. In dit onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd in de sociologische 

betekenis van generatie, die ik sociale generatie zal noemen. 

Het moderne wetenschappelijke begrip van sociale generaties heeft zijn 

oorsprong in de 19e eeuw – toen de sociaal-economische omstandigheden binnen een 

mensenleven sterk veranderden als gevolg van technologische ontwikkelingen. 

Verschillende filosofen begonnen te schrijven over de invloed van de tijdsspanne 

waarin een groep mensen geboren wordt, zoals bijvoorbeeld Auguste Comte (1839), 

Wilhelm Dilthey (1875) en Emile Durkheim (1893). Maar een formele theorie over de 
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invloed van het tijdsbestek waarin iemand wordt geboren, werd pas na het verschijnen 

van een serie invloedrijke essays van de Hongaars-Duitse Karl Mannheim in 1928 en 

1929 bekend in de sociale wetenschappen (Pilcher, 1994). 

3.2 Mannheims generatietheorie

Mannheim (1893-1947) geldt als de grondlegger van de generatietheorie. In zijn essay 

Das Problem der Generationen analyseert hij generaties als cultureel fenomeen. Hierbij 

ging hij uit van het begrip van sociale klasse van Max Weber. In tegenstelling tot de 

theorieën van Karl Marx, vond Weber dat sociale klasse gebaseerd was op meer dan 

alleen het wel of niet bezitten van kapitaal. Weber stelde dat een sociale klasse ontstaat 

uit een samenspel tussen iemands sociaal-economische positie, status en macht. 

Mannheim bouwde voort op Webers inzichten en stelt dat het, net zomin als bij een 

sociale klasse, geen bewuste keuze van een individu is om bij een bepaalde sociale 

generatie te horen. Daarnaast kan een sociale generatie niet als een duidelijk afgeba-

kende, concrete groep gezien worden zoals bijvoorbeeld een familie (Mannheim, 1952 

[1927]: 278-279). 

Voor het ontstaan van een sociale generatie onderscheidde Mannheim drie 

kernbegrippen: generatiepositie (Generationslagerung), generatiesamenhang 

(Generationszusammenhang) en generatie-eenheid (Generationseinheit) (Mannheim, 

1952 [1927]: 309). Onder het begrip ‘generatiepositie’ verstaat Mannheim demografisch-

biologische data van geboorte, leven en sterven. Maar het feit dat men in dezelfde 

periode geboren is, wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk een generatiesamenhang 

ontstaat. Die ‘generatiesamenhang’ ziet Mannheim als het tweede element en deze kan 

ontstaan doordat men, aangezien men in hetzelfde tijdsbestek geboren is, dezelfde 

belangrijke sociale en historische gebeurtenissen ondergaat. Hierbij valt bijvoorbeeld 

te denken aan de Tweede Wereldoorlog, die een stempel heeft gedrukt op de sociale 

generatie die tijdens die periode opgroeide (de Vooroorlogse Generatie), of aan de 

economische crisis in de jaren tachtig (de Verloren Generatie). Ten slotte noemt 

Mannheim als derde kernbegrip de ‘generatie-eenheid’ (Mannheim, 1952 [1927]: 304). 

Dit zijn organisaties of groepen die voortkomen uit een bepaalde sociale generatie en 

de stijl van deze generatie het duidelijkst uitdragen. Hierbij kan gedacht worden aan de 
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Jugendstil-beweging die werd voortgebracht door Mannheims eigen generatie. Een 

ander voorbeeld van een generatie-eenheid is de literaire ‘Beat Generation’ uit de jaren 

vijftig (Righart, 1995: 18). 

Mannheim benadrukt dat de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de 

demografische cohorten niet steeds even sterk is. Het zijn vooral de gemeenschappelijke 

ervaringen die een groep mensen tijdens de zogenaamde formatieve periode meemaakt, 

als men tussen de vijftien en vijfentwintig jaar is, die grote invloed hebben op het 

waarden- en normensysteem dat men ontwikkelt. Tijdens deze periode zijn mensen 

meer vatbaar voor invloeden op hun waardenoriëntaties dan op latere leeftijd, als men al 

wat meer gevormd is. Daarnaast werken de waardenoriëntaties die men in dit tijdsbestek 

ontwikkelt tot ver in de levensloop door, al geeft Mannheim aan dat deze nog wel degelijk 

kunnen veranderen na deze periode. Op jongere leeftijd, voorafgaand aan de formatieve 

periode, zijn het vooral de ouders die centraal staan. Daarna neemt de invloed van de 

ouders af en verschuift het zwaartepunt van de belevingswereld langzaam van de ouders 

naar de samenleving. Rond het zeventiende levensjaar bereikt de formatieve periode zijn 

hoogtepunt, waarin men experimenteert, kritische vragen begint te stellen en zelf actief 

vorm begint te geven aan de omgeving (Mannheim, 1952 [1927]: 300).

Mannheims generatietheorie wordt gezien als de meest systematische en 

ontwikkelde benadering van generaties vanuit sociologisch perspectief en zijn theorie 

is inmiddels een centraal concept geworden binnen de moderne sociologie (Pilcher, 

1994: 482). Maar Mannheim heeft zich voornamelijk beziggehouden met de 

theoretische uitwerking van het concept en heeft zijn eigen theorie nooit toegepast. De 

Amerikaanse politicoloog en socioloog Ronald Inglehart heeft in zijn boek The Silent 

Revolution (1977) voor het eerst een grootschalig wetenschappelijk onderzoek opgezet 

naar sociale generaties. Dit onderzoek richtte zich op de verschillen in 

waardenoriëntaties tussen degenen die voor en na 1945 geboren zijn. Volgens hem 

kende de generatie van voor 1945 door de Tweede Wereldoorlog veel armoede in haar 

jeugd. De generatie van na 1945 groeide daarentegen op in een periode van materiële 

welvaart. Dit gaf hen, in tegenstelling tot de generatie van voor 1945, de mogelijkheid 

om zich meer met niet-materiële zaken bezig te houden. De verschuiving van de 

zogenaamde ‘materialisten’ (de generatie van voor 1945) naar ‘post-materialisten’ (de 

generatie van na 1945) noemt hij de ‘stille revolutie’ (Inglehart, 1977). Ondanks dat 



De generatietheorie

45

Inglehart veel kritiek kreeg op zijn werk, zette het aan tot meer empirische onderzoeken 

naar sociale generaties, zoals bijvoorbeeld het werk van de Amerikanen William 

Strauss en Neil Howe. Zij brachten in 1991 het boek Generations: The History of America’s 

Future, 1584 to 2069 uit, waarin zij hun eigen theorie omtrent generatiecycli in de 

Amerikaanse geschiedenis beschrijven, die ze de ‘Strauss-Howe generational theory’ 

noemen (Strauss & Howe, 1991). Deze theorie gaat uit van een patroon van zichzelf 

steeds herhalende generaties in de Amerikaanse geschiedenis die ongeveer elke twintig 

jaar, de tijdsspanne van een bepaalde levensfase, wisselen. Hun werk is van grote 

invloed geweest op de inburgering van het idee dat een bepaalde leeftijdsgroep een set 

overtuigingen, waarden, normen en gedragingen deelt omdat men is opgegroeid in een 

specifieke periode in de geschiedenis. Desondanks is hun werk zeker niet onomstreden, 

mede omdat zij in hun theorie geschiedenis met voorspellingen combineren.  

3.3 Beckers generatietheorie voor Nederland

De Nederlands-Duitse socioloog Henk Becker (1933) paste als eerste Mannheims gene-

ratietheorie toe op de Nederlandse sociaal-economische context. Waar Mannheim 

zich met name richtte op de culturele processen die ten grondslag liggen aan het ont-

staan van een sociale generatie, wat hij de Zeitgeist van een bepaalde generatie noemde, 

kijkt Becker naar de kansen van een generatie bij het betreden van de arbeidsmarkt 

(Becker, 1992: 12). Een sociale generatie definieert hij als “een clustering van cohorten, 

die gekenmerkt worden door een specifieke historische ligging en door gemeenschap-

pelijke kenmerken op individueel niveau (levenslopen, waardenoriëntaties en gedrags-

patronen) en op systeemniveau (omvang en samenstelling, generationele cultuur en 

generationele organisatie)” (Becker, 1992: 23). In deze definitie ziet Becker een cohort 

als een groep mensen met dezelfde geboortejaargang (Becker, 1992: 25). Om als voor-

beeld de eerste door hem uitgewerkte generatie te nemen (die hieronder in meer detail 

behandeld wordt) neem ik de Vooroorlogse Generatie (1910 tot 1930). In deze sociale 

generatie zitten dus twintig verschillende cohorten (geboortejaargangen), maar 

samengenomen vormt deze clustering van cohorten één sociale generatie. Hierbij 

maakt Becker onderscheid tussen zogeheten kerncohorten en grenscohorten (Becker, 

1992: 26). De kerncohorten vallen meestal in het midden van een generatie, dus in het 
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geval van de Vooroorlogse Generatie is dat de cohort uit 1920. Zij hebben in hun forma-

tieve periode de trendbreuken van hun tijd het langdurigst ondergaan en vertonen 

zodoende meestal de sterkste generationele kenmerken. Grenscohorten zijn die 

geboortejaargangen die op de grens met een andere sociale generatie liggen. 

Bij Beckers definitie is als eerste de historische ligging van een generatie van 

belang (te vergelijken met Mannheims Generationslagerung), aangezien deze ervoor 

zorgt dat de leden van de geclusterde cohorten dezelfde trendbreuken hebben 

ondergaan in hun formatieve periode (Becker, 1992: 23). Deze trendbreuken, zoals 

oorlogen, natuurrampen en economische crises, spelen een sleutelrol in Beckers 

definitie, omdat deze gevolgen hebben voor de mogelijkheden en kansen van alle 

individuen die in hun vormende jaren zijn. Deze vormende jaren, of formatieve periode, 

trekt Becker overigens wat breder dan Mannheim. Hij begint met het tiende levensjaar 

en laat deze doorlopen tot het vijfentwintigste, en in latere studies zelfs tot het dertigste 

levensjaar (Becker, 2008: 207). Er zijn geen harde argumenten voor de exacte afbakening 

van de formatieve periode (er zijn immers vroeg- en laatbloeiers), maar meestal wordt 

de periode tussen het vijftiende en het vijfentwintigste levensjaar gebruikt (zie 

bijvoorbeeld Ester, Vinken & Diepstraten, 2008: 26). Dit is over het algemeen genomen 

de periode waarin men van kind tot volwassene uitgroeit. Deze afbakening, van het 

vijftiende tot het vijfentwintigste levensjaar, zal ik aanhouden.

Becker noemt twee soorten kenmerken van een sociale generatie: kenmerken 

op het individuele niveau en op het systeemniveau. Op het individuele niveau 

onderscheidt Becker drie soorten kenmerken. Allereerst is er sprake van biografische 

kenmerken van de levensloop, zoals: het moment waarop iemand zijn educatie afrondt, 

het ouderlijk huis verlaat, de arbeidsmarkt betreedt, en eventueel een relatie en 

kinderen krijgt en het werkzame leven weer verlaat. Volgens Becker is wat dat betreft 

een sociale generatie “herkenbaar aan de biografische kenmerken van haar leden” 

(Becker, 1992: 24). Ten tweede spreekt Becker op het individuele niveau van de 

waardenoriëntaties, waar Mannheim veel over schreef; bijvoorbeeld hoe een bepaalde 

generatie tegen verschillen tussen mannen en vrouwen aankijkt of diverse seksuele 

voorkeuren (Becker, 1992: 24). Tot slot noemt hij de gedragspatronen van een generatie, 

zoals bijvoorbeeld hoe politiek actief een generatie is, of in hoeverre men deelneemt 

aan culturele activiteiten.
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 Op systeemniveau gaat het in de eerste plaats over de omvang en samenstelling 

van de clusters van cohorten. De overgang tussen twee generaties wordt vaak 

gemarkeerd door demografische veranderingen zoals een baby boom, migratie of 

vergrijzing. Ten tweede heeft hij het op systeemniveau over een generationele cultuur, 

waar Mannheim ook over sprak. Daaronder verstaat Mannheim een eigen culturele 

stijl, maar Becker rekent ook de gemeenschappelijke herinneringen tot de generationele 

cultuur (Becker, 1992: 24). Ten derde gaat het op systeemniveau over generationele 

organisaties. Dit gaat niet alleen over de verschillende georganiseerde bewegingen, 

maar vooral over radio, film en televisie. Deze hebben het ontstaan en voortbestaan 

van sociale generaties mogelijk gemaakt (Becker, 1992: 39). 

Becker onderscheidde aanvankelijk vier verschillende sociale generaties: de 

Voor oorlogse Generatie (1910-1930), de Stille Generatie (1930-1940), de Protest generatie 

(1940-1955) en de Verloren Generatie (1955-1970) (Becker, 1992). In latere publicaties 

paste hij de historische ligging van twee van deze sociale generaties aan: de vijf jaar 

Tweede Wereldoorlog werd aan de Stille Generatie gekoppeld in plaats van aan de 

Protestgeneratie. Hierdoor werd de Stille Generatie iets opgerekt, van 1930 tot 1945, 

terwijl de Protestgeneratie van 1945 tot 1955 wat slonk (zie bijvoorbeeld Becker, 1997; 

2008). Voor dit onderzoek zal ik deze latere historische ligging aanhouden. Daarnaast 

voegde Becker nog twee sociale generaties toe: de Pragmatische Generatie (1970-1985) 

(Becker, 1997) en – gebaseerd op het werk van Bontekoning (2007) – de Screenagers 

(1985-2000) (Becker, 2008). Deze laatste generatie wordt ook wel de Grenzeloze 

Generatie genoemd (zie bijvoorbeeld Spangenberg & Lampert, 2009), of Generatie Y (zie 

bijvoorbeeld Bontekoning & Grondstra, 2012), Generatie Einstein of de Millennials (zie 

bijvoorbeeld Howe & Strauss, 2000). Aangezien de benaming ‘Screenagers’ nooit 

helemaal ingeburgerd is, zal ik naar deze generatie verwijzen als de Grenzeloze 

Generatie. Inmiddels is er een zevende generatie ten tonele verschenen, die afhankelijk 

van de definitie vanaf 1995 of 2000 geboren is en aangeduid wordt met Generatie Z (zie 

bijvoorbeeld Turner, 2015). Deze valt echter buiten mijn onderzoek. De zes sociale 

generaties gebruikt voor dit onderzoek, hun historische ligging en de formatieve jaren 

van haar leden, zijn samengevat in Tabel 3.1.
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Generatienaam Historische ligging Formatieve jaren

G1. Vooroorlogse 1910-1930 1925-1955

G2. Stille 1930-1945 1945-1970

G3. Protest 1945-1955 1960-1980

G4. Verloren 1955-1970 1970-1995

G5. Pragmatische 1970-1985 1985-2010

G6. Grenzeloze 1985-2000 2000-2025

Tabel 3.1. De verschillende sociale generaties gebruikt voor dit onderzoek.

3.4 Kanttekeningen bij (Beckers) generatietheorie

Hoewel de generatietheorie veel navolging heeft, zowel in de academische wereld als in 

populaire media, is de theorie wetenschappelijk niet onomstreden (zie bijvoorbeeld 

Timonen & Conlon, 2015; Aboim & Vasconcelos, 2013; White, 2013: Foster, 2013; 

Stoffels, 2006; Doorn, 2002; Pilcher, 1994). Critici zeggen dat de generatietheorie de 

complexiteit en heterogeniteit van een groep mensen simplificeert. Hierdoor zou de 

theorie kunnen leiden tot wishful thinking, waarbij mensen in een bepaalde categorie 

(generatie) gestopt worden zonder dat ze daar eigenlijk in passen (Kertzer, 1983: 128). 

Dit wordt aangeduid met de term ‘generationalism’, waarbij kenmerken van generaties 

vereenvoudigd en overdreven weergegeven worden (Purhonen, 2015: 3). 

In dit onderzoek zal ik geen gebruik van de generatietheorie maken zoals vaak 

gedaan wordt, middels enquêtes of statistieken. Het doel van dit onderzoek is immers 

om persoonlijke ervaringen te documenteren die niet eenvoudig via enquêtes naar 

boven komen. Evenmin zal ik me richten op specifieke gedragingen of eigenschappen 

van een bepaalde sociale generatie, maar ik zal daarentegen een meer discursieve 

benadering van de generatietheorie toepassen (zie bijvoorbeeld Purhonen, 2015; 

Pritchard & Whiting, 2014; Foster, 2013; Aboim & Vasconcelos, 2013). Ik heb de theorie 

gebruikt om: 1) informanten te selecteren en groeperen; en 2) context te geven aan hun 

persoonlijke ervaringen. Door de nadruk die de generatietheorie legt op het belang van 

de formatieve periode, op economische trendbreuken en op de sociaal-culturele 
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omstandigheden waarin leden van een generatie opgroeien en de arbeidsmarkt 

betreden, is het een bruikbaar instrument om beter inzicht te krijgen in de grotere 

context van een levensverhaal. Religieuze ervaringen en belevenissen maken deel uit 

van dat levensverhaal. Het selecteren van informanten op basis van de generatietheorie 

geeft dus niet alleen een sociaal-historische context, maar het geeft tegelijkertijd een 

beeld van de interactie tussen individuele ervaringen en belevenissen, maatschappelijke 

ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen een bepaalde subcultuur, zoals een 

religieuze gemeenschap – in dit geval het Apostolisch Genootschap. Anders gezegd: ik 

stel dat de persoonlijke levensverhalen van de informanten niet goed begrepen kunnen 

worden als deze niet in de sociaal-economische, religieuze en apostolische context 

geplaatst worden waarin de informanten zijn opgegroeid. Op die manier fungeert de 

generatietheorie als een decor waartegen de unieke levensverhalen van de informanten 

zich afspelen, wat een ‘generationele lens’ genoemd kan worden (Demeijer & Stoffels, 

2019). 

3.5 Maatschappelijke en apostolische context van zes sociale generaties

In deze paragraaf zal ik de Nederlandse maatschappelijke context en de apostolische 

context gedurende de formatieve periode per sociale generatie schetsen. In Figuur 3.1 

worden beiden contexten gevisualiseerd.

G1. De Vooroorlogse Generatie (geboren tussen 1910-1930)

Maatschappelijke context tijdens de formatieve periode (1925-1955)

De leden van de Vooroorlogse Generatie maakten in hun formatieve periode zowel het 

uitbreken van de economische crisis in de jaren dertig als de Tweede Wereldoorlog 

mee (Becker, 1992: 33). Doordat Nederland ten tijde van de economische crisis een 

relatief grote, op export gerichte agrarische sector had, werd het land zwaar getroffen 

en ontstond er grote werkloosheid (Ester et al., 2008: 35). Er was in die periode nog 

weinig sociale en geografische mobiliteit en de industrialisatie was beperkt (Righart, 

1995: 25). Daarnaast was de samenleving sterk verzuild, wat betekent dat de verschil-

lende groepen in de samenleving op levensbeschouwelijke basis verenigd waren in 
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eigen organisaties, politieke partijen, pers, verenigingen, onderwijs en bedrijven (Ester 

et al., 2008: 37). Er waren drie grote zuilen: de katholieke, de protestants-christelijke en 

de socialistische zuil. Degenen die niet tot een van deze drie zuilen behoorden, vorm-

den – tegen wil en dank – een vierde zuil: de liberaal/neutrale zuil (Ester et al., 2008: 

37). De leden van deze generatie ontvingen hun geestelijke vorming in het jeugdwerk 

van hun eigen zuil (Stoffels, 2006: 123). Het sociaal-culturele klimaat van de jaren dertig 

was over het algemeen conservatief en de leden van deze generatie groeiden op met 

conventionele opvattingen over man-vrouw verhoudingen (Becker, 1992: 44). Door het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vonden er grote en schokkende veranderingen 

plaats, waardoor dit een enorme trendbreuk is geweest voor deze generatie (Ester et 

al., 2008: 40). Toch was er, ondanks de vele maatschappelijke veranderingen, op 

bepaalde gebieden ook sprake was van continuïteit. De overheid en de verschillende 

kerken trachtten deze continuïteit te waarborgen (Becker, 1992: 39). De leden van de 

Vooroorlogse Generatie waren de eersten die opgroeiden met radio en films die 

berichtten over ontwikkelingen in de wereld. De overheid en de kerken zorgden ervoor 

dat films van tevoren eerst gekeurd werden (Becker, 1992: 39).

Apostolische context tijdens de formatieve periode (1925-1955)

De leden van deze generatie werden geboren toen apostel J.H. van Oosbree de Hersteld 

Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) leidde (Brand, 

2013a: 205). In die periode geloofde men in de wederkomst van Jezus Christus, in het 

hiernamaals, in engelen en in Satan (Brand, 2013a: 236, 244, 246). De leden leefden in 

afwachting van de komst van het Koninkrijk Gods, waarin zij als gekenden des Heren 

zouden mogen dienen als heilanden en verlossers. Daarom voelden zij zich gasten en 

vreemdelingen op aarde. Zodoende hoorden de lidmaten van de HAZEA niet tot een 

bepaalde zuil, maar vormden zij een categorie apart (Brand, 2013a: 228). De gemeen-

schap nam een zeer belangrijke plaats in het leven van de lidmaten in en zij namen 

actief deel aan allerlei activiteiten (Bremmer, 2013: 29). In 1946 maakten de leden van 

de Vooroorlogse Generatie het overlijden van apostel Van Oosbree mee, die in zijn tes-

tament oudste L. Slok als opvolger had aangewezen (Brand, 2013a: 305). Aangezien 

deze roeping formeel diende te geschieden door de in Duitsland gevestigde stamapos-

tel, leidde dit testament, en de aanvaarding van Slok sr. van zijn roeping, tot een breuk 
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met de ‘Eenheid der Apostelen’. Als gevolg daarvan maakten de leden van deze genera-

tie de scheuring, de vijf jaar durende rechtszaak en de oprichting van het Apostolisch 

Genootschap in 1951 mee. Daarnaast maakten zij alle veranderingen mee die Slok sr. 

na de breuk doorvoerde in het gedachtegoed. Zo woonden vele leden van deze genera-

tie de grote bijeenkomst in 1949 in het Goffertstadion te Nijmegen bij, waar Slok sr. het 

‘God als mens’-evangelie introduceerde (Brand, 2013a: 348-349). 

G2. De Stille Generatie (geboren tussen 1930-1945)

Maatschappelijke context tijdens de formatieve periode (1945-1970)

De leden van de Stille Generatie groeiden op tijdens of kort na de Tweede Wereldoorlog 

in een periode van schaarste, armoede en woningnood (Ester et al., 2008: 40). Tijdens 

hun formatieve periode werden zij geconfronteerd met de nasleep van de oorlog en de 

wederopbouw (Becker, 1992: 53). Gedurende hun formatieve jaren namen de mogelijk-

heden om deel te nemen aan het hoger onderwijs toe, waardoor meer leden van deze 

cohort de universiteit binnenkwamen. Toch bleef het in aantallen beperkt en namen 

vooral vrouwen nog maar mondjesmaat deel aan middelbaar of hoger onderwijs 

(Becker, 1992: 54-55). Het gezinsleven van deze generatie was nog vrij conservatief, 

waarbij de man buitenshuis werkte en de vrouw voor het huishouden zorgde, maar 

langzaamaan ontstonden er verbeteringen in de positie van de vrouw. Zo werd de ‘Wet 

handelingsonbekwaamheid’, waarin gesteld werd dat getrouwde vrouwen geld en toe-

stemming moesten vragen aan hun man alvorens kleding of huishoudelijke apparatuur 

te kopen, in 1956 afgeschaft (Ester et al., 2008: 43). In de decennia na de oorlog, tussen 

1955 en 1965, ontstond er een forse economische groei waarvan de Stille Generatie kon 

profiteren toen zij de arbeidsmarkt betrad. Hierdoor konden veel leden van deze gene-

ratie aanzienlijke economische vooruitgang boeken (Becker, 1992: 63). In de jaren vijf-

tig kwam als gevolg van de ontstane welvaart de consumptiecultuur op gang (Ester et 

al., 2008: 44). De verzuiling werd in de jaren vijftig verder voortgezet en nam in omvang 

alleen maar toe (Righart, 1995: 44). Het kerkelijk gebonden jeugdwerk bloeide en er 

kwamen grote events voor jongeren, zoals de jaarlijkse Pax Christi voettochten voor 

katholieke jongeren (Stoffels, 2006: 126). Maar langzaamaan ontstonden ook de eerste 

barstjes in het verzuilde systeem (Ester et al., 2008: 43). 



De generatietheorie

52

Apostolische context tijdens de formatieve periode (1945-1970)

Net zoals de maatschappelijke wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, kende het 

Apostolisch Genootschap feitelijk ook een ‘wederopbouw’ na de splitsing in 1946. De 

nieuwe apostel en zijn volgelingen raakten door de verloren rechtszaak al het vermo-

gen, het merendeel van de gebouwen en inventaris, zoals meubilair en orgels kwijt 

(Brand, 2013a: 376). Het schisma en de keuze om met Slok sr. verder te gaan, zorgden 

voor een sterk gevoel van verbondenheid en solidariteit. Er werden, onder de bezie-

lende leiding van Slok sr., ‘bergen verzet’ en de leden van de Stille Generatie werkten 

hard mee aan de bouw van nieuwe ‘plaatsen van samenkomst’* (Bremmer, 2005: 22). 

De eerste twee decennia van het apostolaat van Slok sr. werden gekenmerkt door reli-

gieus innovatieve ideeën, wat een enorm enthousiasme en een geweldige offerbereid-

heid ontketende (Brand, 2013a: 312 en 503). Naast het nieuwe godsbeeld dat Slok sr. 

creëerde, werd de wederkomstgedachte losgelaten, waarbij het accent naar het hier en 

nu verschoof (Brand, 2013a: 389). Ook deed Slok sr. al snel afstand van de gedachte dat 

er een hiernamaals zou zijn en een weerzien met de ‘ontslapenen’ (Brand, 2013a: 390). 

Slok sr. werd door vele lidmaten gezien als de Christus van deze tijd: de eigentijdse 

Christus (Brand, 2013: 403). De weekbrief, geschreven door hemzelf, nam een promi-

nentere plaats in dan de Bijbel, waardoor de nadruk meer op de positie van de apostel 

kwam te liggen (Bremmer, 2005: 23). Al deze veranderingen vonden plaats gedurende 

de formatieve periode van deze generatie, waardoor zij deze enerverende oprichtings-

fase van het Apostolisch Genootschap bewust hebben meegemaakt. Pas begin jaren 

zeventig, na de formatieve periode van de Stille Generatie, begon het leiderschap van 

Slok sr. te botsen met de veranderingen in de maatschappij (Brand, 2013a: 504). 

G3. De Protestgeneratie (geboren tussen 1945-1955)

Maatschappelijke context tijdens de formatieve periode (1960-1980)

De leden van de Protestgeneratie worden ook wel babyboomers genoemd, aangezien 

zij geboren werden tijdens de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is de 

omvang van deze generatie relatief groot. Tijdens hun formatieve periode maakten ze 

de rijke jaren mee die voortvloeien uit de wederopbouw (Becker, 1992: 71). Voor het 

eerst werd er massaal deelgenomen aan middelbare en hogere vormen van onderwijs, 
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ook door mensen uit de lagere sociale milieus, waardoor de sociale drempels van 

weleer lager werden (Becker, 1992: 72). Dit had als gevolg dat de contrasten met de 

oudere generaties scherper werden (Stoffels, 2006: 127). Deze generatie werd gecon-

fronteerd met de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog en bracht de culturele revolutie 

tot stand, waarbij werd gestreden voor vrouwenemancipatie en om medezeggenschap 

in het onderwijs en in het arbeidsbestel (Ester et al., 2008: 45). De popmuziek en pop-

cultuur deden hun intrede en er ontstonden verschillende jeugdculturen, gekoppeld 

aan muziekstromingen, zoals beat, soul en underground, die zich uitten in alternatieve 

kleding- en haarstijlen (Becker, 1992: 88). Door de invoering van de anticonceptiepil 

werd de seksuele moraal losser (Ester et al., 2008: 46). Tijdens de formatieve periode 

van deze generatie, in de jaren zestig, begon de aanwezigheid van de kerk in Nederland 

af te nemen (Inglehart 1977, 1990). De snelle opkomst van de televisie, die met deze 

generatie zijn intrede deed, zorgde ervoor dat men kennis kon nemen van andere 

denkbeelden (Righart, 1995: 13). Hierdoor droeg de televisie bij aan de ontzuiling, aan-

gezien men de eigen gedachten kon relativeren (Ester et al., 2008: 48). De meeste kerken 

probeerden mee te bewegen met de grote maatschappelijke veranderingen die plaats-

vonden (Stoffels, 2006: 128). Zo werd ongehuwd samenwonen eind jaren zeventig als 

gevolg van de seksuele revolutie redelijk geaccepteerd binnen verschillende kerkge-

nootschappen (Becker, 1992: 88). Toch lukte het de meeste kerken niet om ledenverlies 

te voorkomen. 

Apostolische context tijdens de formatieve periode (1960-1980)

De protestgeneratie beleefde een turbulente formatieve periode in het Apostolisch 

Genootschap. Terwijl er allerlei grote maatschappelijke veranderingen plaatsvonden 

en conventies werden losgelaten, reageerde Slok sr. ronduit afwijzend op deze ontwik-

kelingen. Omdat hij vrijwel alle belangrijke beslissingen alleen nam, kon hij de vloed-

golf aan veranderingen enigszins tegenhouden, maar toch niet helemaal (Bremmer, 

2019: 9). Tijdens landelijke bijeenkomsten sprak Slok sr. zich fel uit tegen veranderende 

trends in haardracht (lange haren bij jongens) en kleding (zoals kleurige colberts en 

korte rokken en broekpakken bij vrouwen) (Brand, 2013a: 463). Ook was hij sterk 

gekant tegen medezeggenschap en democratie binnen het Genootschap (Brand, 

2013a: 476). De lidmaten dienden zich aan hem over te geven en zich volledig te con-
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formeren, wat steeds meer begon te schuren. Hierdoor namen begin jaren zeventig 

ruim 800 leden afscheid (Brand, 2013a: 488). Maar er werd niet alleen middels uit-

stroom of conformisme gereageerd op de conservatieve houding van Slok sr.: in de in 

1954 opgerichte Kring van Apostolische Studerenden (KAS) was aanvankelijk ruimte 

voor zelfexpressie en twijfel aan gevestigde opvattingen (Brand, 2013a: 470). In deze 

KAS, die geleid werd door herder L.J. Menges, ontstond in 1970 het idee om een groot-

schalig onderzoek te starten naar de jeugdverzorging. Het rapport met de bevindingen 

en aanbevelingen werd in 1971 aan Slok sr. gepresenteerd, die aangaf dat men het 

meteen mocht gaan uitvoeren. Het doel was om de jeugd mondiger te maken waarbij 

‘Gesprek, Aktiviteit en Kontakt’ (G.A.K.) centraal stond (Brand, 2013a: 492). Maar de 

ruimte die de jeugd daadwerkelijk kreeg om met elkaar in gesprek te gaan in de nieuwe 

jeugdverzorging was nog steeds zeer beperkt: de ‘Rijkdom en de kracht van het Werk 

Gods’ diende centraal te staan (Brand, 2013a: 494). 

G4. De Verloren Generatie (geboren tussen 1955-1970)

Maatschappelijke context tijdens de formatieve periode (1970-1995)

De Verloren Generatie groeide op in een periode waarin de economische groei afnam. 

De recessie van de jaren zeventig en tachtig benadeelde de jongeren het meest, waar-

door er in eerste instantie weinig ruimte voor hen was op de arbeidsmarkt. Vandaar 

dat zij de naam ‘verloren’ kregen (Becker, 1992: 93). Als gevolg van de economische 

crisis bleven de meeste leden van deze generatie langer thuis wonen en besteedden zij 

veel tijd aan onderwijs (Becker 1992: 99). Begin jaren tachtig ontstonden er massale 

studentenprotesten tegen bezuinigingen in het onderwijs, maar er werd ook geprotes-

teerd tegen kruisraketten en kernenergie (Ester et al., 2008: 54). Net als bij de 

Protestgeneratie kent de Verloren Generatie veel interne verschillen, waardoor er niet 

gesproken kan worden van een homogene jeugdcultuur (Becker, 1992: 104). Er waren 

zowel krakers als yuppen (Young Urban Professionals) en van alles daartussenin te 

vinden in de Verloren Generatie (Ester et al., 2008: 54). Ten opzichte van de voorgaande 

generaties is er veel meer onderzoek gedaan naar de religieuze en levensbeschouwe-

lijke voorkeuren van deze generatie (Stoffels, 2006: 129). Hieruit blijkt dat de kerkelijke 

betrokkenheid steeds verder afnam en dat deze generatie, meer dan de vorige genera-
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tie, aan individuele zingeving en ‘bricolage’ deed, wat het mixen van elementen uit ver-

schillende tradities inhoudt (Stoffels, 2006: 129). Dit zou later bekend worden onder de 

term Multiple Religious Belonging (MRB) (zie bijvoorbeeld Berghuijs, 2017). De seculari-

satie nam verder toe tijdens de formatieve periode van deze generatie en hoewel de 

meeste ouders van deze generatie nog steeds lid waren van een kerk, nam de rol van 

religie in de samenleving steeds verder af. 

Apostolische context tijdens de formatieve periode (1970-1995)

De spanningen die de Protestgeneratie beleefde tijdens de formatieve periode, waren 

tijdens de formatieve periode van de Verloren Generatie nog niet voorbij. In 1973 laaide 

het conflict tussen Slok sr. en de jeugd omtrent haar- en kledingdracht zelfs dermate 

hoog op, dat Slok sr. een tijdelijke confirmatiestop inlaste (Brand, 2013a: 487). 

Daarnaast verschenen er in 1974 twee artikelen in Panorama waarin Slok sr. werd neer-

gezet als een sekteleider (Brand, 2013a: 416). Deze negatieve publiciteit zorgde ervoor 

dat het Genootschap zich naar binnen keerde (Brand, 2013a: 418). Er brak een fase aan 

waarin geen nieuwe veranderingen of inzichten ontstonden (Brand, 2013a: 491). 

Terwijl gedurende de formatieve periode van deze generatie de positie van de vrouw in 

de maatschappij verbeterde, werd het Apostolisch Genootschap in die tijd nog geheel 

gerund door ‘mannenbroeders’ (Bremmer, 2019: 13). Vrouwen konden geen aanwijzing 

krijgen en mannen en vrouwen zaten nog altijd gescheiden in de zaal tijdens de ere-

dienst (Brand, 2013a: 491). Slok sr. was stellig tegen ongehuwd samenwonen en dit 

bleef – in tegenstelling tot in sommige andere religieuze stromingen – tot in de jaren 

negentig (na zijn apostolaat) onbespreekbaar (Brand, 2013a: 439). Hierdoor ontston-

den er allerlei regeltjes die de sociale controle in de hand werkten en men elkaar onder-

ling beoordeelde op kleding, inzet en gedrag (Brand, 2013a: 453). Het aantal gemeen-

schapsactiviteiten werd steeds talrijker, waardoor gemeenteleden bijna al hun vrije tijd 

aan het Genootschap besteedden. Vanaf 1973 begon Slok sr. met gezondheidsproble-

men te kampen en in 1979 lukte het hem wegens gezondheidsredenen niet meer om 

zelfstandig een hele weekbrief te schrijven (Brand, 2013a: 491). Doordat opvolger Jan 

Lambertus Slok, die in 1984 het stokje overnam, aanvankelijk in de voetsporen van zijn 

vader trad, deden zich in de formatieve periode van deze generatie vrijwel geen koers-

wijzigingen voor.   
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G5. De Pragmatische Generatie (geboren tussen 1970-1985)

Maatschappelijke context tijdens de formatieve periode (1985-2010)

Rond 1970 ontstond een zogeheten baby bust, mede dankzij de wijdverbreide mogelijk-

heden van de anticonceptiepil (Becker, 1992: 107). Hierdoor is de Pragmatische 

Generatie qua omvang een relatief kleine generatie. Deze omvang in combinatie met 

de stijgende economische groei in de jaren negentig zorgde voor een gunstige startpo-

sitie op de arbeidsmarkt, waardoor de leden van deze generatie minder moeite ervoe-

ren om een baan te vinden dan de generatie voor hen (Becker, 1992: 108). Tijdens hun 

formatieve periode maakten zij de val van het communisme mee (Stoffels, 2006: 130). 

Daarnaast deden internet en email hun intrede, zodat de leden van deze generatie de 

eersten waren die opgroeiden met pc’s thuis. Het individualisme kwam steeds sterker 

op, waardoor de Pragmatische Generatie als geen andere generatie vóór haar regie 

nemen kon over het eigen leven (Ester et al., 2008: 63). De leden van deze generatie 

konden zich op allerlei terreinen minder gemakkelijk binden en jobhoppen verving het 

vaste arbeidscontract (Stoffels, 2006: 131). Ook de religieuze binding nam steeds verder 

af: jongeren waren minder gelieerd aan geïnstitutionaliseerde kerkgenootschappen, die 

ledenverlies bleven lijden. De interesse voor allerlei nieuwe religieuze stromingen, die 

in zwang kwamen tijdens de formatieve jaren van de Protestgeneratie, was geluwd. In 

plaats daarvan ontstonden er meer grootschalige religieuze events, zoals de 

EO-jongerendagen (Stoffels, 2006: 131). De nadruk kwam hierbij meer te liggen op indi-

viduele religieuze beleving, die overigens steeds vaker in de alternatieve hoek gezocht 

werd. Zo ontstonden er allerlei spirituele initiatieven en verschenen er spirituele zelf-

hulpboeken, zoals bijvoorbeeld De Celestijnse belofte van James Redfield uit 1993, of De 

kracht van het Nu van Eckart Tolle uit 2000 (Hellemans, 2019: 33). 

Apostolische context tijdens de formatieve periode (1985-2010)

Begin jaren negentig begon Slok jr. aan een serie hervormingen. De grootste verande-

ring die hij, direct na zijn roeping in 1984 doorvoerde, was dat hij afstand nam van de 

Christusnaam (Brand, 2013a: 522). Toch was daar het eerste decennium van zijn apos-

tolaat weinig van te merken en continueerde hij de koers van zijn vader. Maar in de 

jaren negentig begon de positie van de apostel, die altijd zo prominent was geweest, 
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langzaamaan fundamenteel te veranderen (Bremmer, 2019: 12). Waar het Genootschap 

voor de jaren negentig altijd ‘top-down’ gestuurd werd, ontstond er onder leiding van 

Slok jr. geleidelijk een democratisering van de cultuur (Bremmer, 2019: 12). “Door de 

overgang van een hiërarchische naar een netwerkstructuur, door onderscheid te 

maken tussen waarden en tijd- en plaatsgebonden normen, door het creëren van 

ruimte voor een individuele beleving en praktisering van het apostolisch-zijn, door de 

omschakeling van monoloog naar dialoog en door vrouwen een gelijkwaardige positie 

in de verzorging te geven, werkte hij de sociaal-culturele achterstand van meer dan 

twintig jaar weg” (Brand, 2013a: 610). Doordat de apostel niet langer gezien werd als de 

hedendaagse Christus en termen als ‘Geroepene’, ‘Man Gods’ en ‘Leidsman’ tot het ver-

leden behoorden, ontstond er ook in het Apostolisch Genootschap een zekere secula-

risatie (Bremmer, 2019: 12). De Bijbel verdween in deze periode nog meer naar de ach-

tergrond. Tijdens de formatieve periode van de Pragmatische Generatie, in 2001, 

besloot Slok jr. bij leven zijn opvolger aan te wijzen (Brand, 2013a: 567). De nieuwe 

apostel Dick Riemers werd op 10 juni 2001 voorgesteld, tijdens de viering van het vijf-

tigjarig bestaan van het Apostolisch Genootschap in de Jaarbeurs (Brand, 2013a: 572).

G6. De Grenzeloze Generatie (1985-2000)

Maatschappelijke context tijdens de formatieve periode (2000-2025)

De Grenzeloze Generatie groeide op in een informatietijdperk en maakte in de forma-

tieve periode de introductie van de iPhone (2007) en de Android smartphone (2010) 

mee, wat een grote invloed zou hebben op de bereikbaarheid en de continue stroom 

van informatie, evenals de opkomst van diverse sociale media zoals Facebook (2004), 

Twitter (2006), WhatsApp (2009) en Instagram (2010) (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 

2011). Tijdens de formatieve periode werden de leden van deze generatie in 2001 

geconfronteerd met de aanslagen op de Amerikaanse Twin Towers en de hieruit voort-

vloeiende strijd tegen het terrorisme. De oudere leden van deze generatie liepen tijdens 

het betreden van de arbeidsmarkt tegen de gevolgen van de economische crisis van 

2008 aan, terwijl de jongere leden de afschaffing van de studiebeurs in 2015 meemaak-

ten. De ongelijkheid begon mede hierdoor te groeien tijdens hun formatieve periode 

(zie bijvoorbeeld Piketty, 2013). Net zoals de economische groei niet grenzeloos bleek, 



De generatietheorie

58

werd gedurende de formatieve periode van deze generatie steeds duidelijker dat grond-

stoffen uitgeput raken en klimaatveranderingen niet langer te ontkennen zijn. Deze 

generatie groeide als eerste op in een Nederland waarvan meer dan de helft zichzelf als 

niet religieus beschouwt (CBS, 2018). Daarbij is het kleiner wordende religieuze veld 

steeds pluralistischer geworden, als gevolg van globalisering en migratie. Hierdoor zijn 

er tegenwoordig allerlei verschillende soorten religies te vinden, maar komen er ook 

steeds nieuwe religieuze en spirituele bewegingen bij (Hellemans, 2019: 32). Daarnaast 

meten sommige niet-religieuze instituties zich soms juist een religieuze of spirituele 

lading aan, zoals bepaalde muziekfestivals, maar ook de opkomst van zincoaches, de 

‘School of Life’ van Alain de Botton, mindfulness, et cetera. Dit religieuze veld is veel 

minder sterk geïnstitutionaliseerd dan vroeger en is voortdurend aan verandering 

onderhevig (Hellemans, 2019: 33). 

Apostolische context tijdens de formatieve periode (2000-2025)

Tijdens de formatieve periode van de Grenzeloze Generatie begon het Apostolisch 

Genootschap onder leiding van achtereenvolgens Dick Riemers (2001-2011) en Bert 

Wiegman (apostel sinds 2011) naar buiten te treden. Tegelijkertijd werden er allerlei 

onderzoeksprojecten en werkgroepen gestart om zich te bezinnen op het apostolische 

gedachtegoed en geloofsverhaal (Brand, 2013a: 600). Om de naamsbekendheid van het 

Apostolisch Genootschap te vergroten, werd in 2015 de publiciteitscampagne ‘Vind 

het antwoord in jezelf ’ gelanceerd, wat sinds 2019 iederal heet. Via verschillende the-

maontmoetingen kunnen niet-leden kennisnemen van het Genootschap. In 2016 

werden er radiospotjes over het Genootschap uitgezonden en kwam het magazine 

VANDAAG voor het eerst uit. Het logo werd vernieuwd en het lidwoord ‘het’ kwam te 

vervallen, waardoor het nu: ‘Apostolisch Genootschap’ is. Naar aanleiding van het 

bezinnen op het gedachtegoed werd in 2008 een rapport uitgegeven van de werkgroep 

‘Focus’ met een vijftal ontwikkelrichtingen voor het Apostolisch Genootschap (Brand, 

2013a: 583). De aanbevelingen van het rapport werden in de jaren daarna geïmplemen-

teerd en zorgden onder andere voor een differentiatie in de lidmaatstructuur en een 

wijziging van de statuten. In 2016 startte een programma om het apostolische geloofs-

verhaal te versterken, wat resulteerde in het boekje Grondslag in perspectief (Canten et 

al., 2019). Doordat Riemers de ‘dialoog op ooghoogte’ introduceerde en zoveel mogelijk 
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lidmaten bij de verschillende onderzoeksprojecten en werkgroepen probeerde te 

betrekken, begon de interne cultuur langzaamaan minder hiërarchisch te worden. 

Vanaf 2013 werd het jaarlijkse jeugdappèl omgedoopt tot jongerenconferentie en kreeg 

het een meer interactief karakter. Apostolische jongeren werden daarnaast uitgeno-

digd om niet-apostolische introducés mee te nemen naar deze conferenties. 

Aanvankelijk werd er aangekondigd dat er “natuurlijk ook eredienst”37 zou zijn, maar 

tegenwoordig is er geen offi  ciële eredienst meer tijdens de jongerenconferentie.38

Figuur 3.1. Visualisatie van de maatschappelijke en apostolische context tijdens de formatieve periode 
van de verschillende sociale generaties

37 Zie bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de apostolische gemeenschap Amsterdam-Watergraafsmeer van 
januari 2013.

38 Er worden wel aparte jeugddiensten op andere momenten in het jaar georganiseerd. 
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4
De methoden

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk laat ik zien hoe ik te werk ben gegaan om antwoord te krijgen op de 

door mij geformuleerde hoofdvraag, welke keuzes ik daarbij heb gemaakt en waarom. 

Omdat bij dit onderzoek de focus ligt op de individuele ervaringen en belevenissen van 

zes sociale generaties lidmaten van het Apostolisch Genootschap, heb ik voor een kwa-

litatieve benadering gekozen. De belangrijkste overweging daarbij was dat ik vanuit 

het kader van de informant wilde werken. En om inzicht te krijgen in die belevingswe-

reld van de informanten, is kwalitatief onderzoek nodig (Hennink, Hutter & Bailey, 

2011: 9). Anders dan bij kwantitatief onderzoek, waar gewerkt wordt met hypothesen 

die getoetst worden door middel van een groot aantal waarnemingen (wat ook wel 

deductief genoemd wordt), gaat het er bij kwalitatief onderzoek om op inductieve 

wijze te duiden welke thema’s er voor de informanten spelen en deze vanuit hun per-

spectief te beschrijven (Boeije & Bleijenbergh, 2019: 15-16). Daarbij wordt er met klei-

nere aantallen informanten gewerkt, die zeer gedetailleerd bestudeerd worden. Dit 

betekent dat de bevindingen van kwalitatief onderzoek niet gegeneraliseerd of gekwan-

tificeerd kunnen worden, maar dat de resultaten eerder beschrijvingen zijn van de 

thema’s die uit de data naar voren zijn gekomen (Boeije & Bleijenbergh, 2019: 17). De 

onderzoeker is, anders dan bij kwantitatief onderzoek, expliciet aanwezig in alle stadia 

van het onderzoek. Daarom is het belangrijk dat de onderzoeker zichzelf positioneert 

en zo transparant mogelijk werkt (Evers, 2015: 31).
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De term ‘kwalitatief onderzoek’ is geen eenduidige term. Er circuleren diverse 

opvattingen en definities, en daarnaast wordt het door verschillende disciplines op 

uiteenlopende manieren toegepast (Evers, 2015: 17). Een inzichtelijke omschrijving van 

kwalitatief onderzoek komt van de onderwijswetenschappers Robert Bogdan en Sari 

Knopp Biklen:

The data collected have been termed soft, that is rich in description of people, places, 

and conversations and not easily handled by statistical procedures. Research questions 

are not framed by operationalizing variables; rather, they are formulated to investigate 

topics in all their complexity, in context. While people conducting qualitative research 

develop focus as they collect data, they do not approach the research with specific ques-

tions to answer or hypotheses to test. They also are concerned with understanding beha-

vior from the informant’s own frame of reference. External causes are of secondary 

importance (Bogdan & Biklen, 2007: 2; cursief in origineel). 

In deze omschrijving wordt duidelijk dat de onderzoeker zonder vooropgestelde hypo-

theses het veld in gaat en gaandeweg meer focus ontwikkelt. Dat impliceert dat de 

werkwijze dus niet helemaal van tevoren vastligt, maar een flexibel karakter heeft en 

gedurende het onderzoeksproces steeds weer kan worden aangepast (Evers, 2007: 13). 

Dat doet recht aan de complexiteit van de sociale werkelijkheid. De onderzoeker heeft 

weliswaar ideeën over deze sociale werkelijkheid, maar weet van tevoren immers niet 

precies wat er wel en niet speelt in de belevingswereld van de informanten. Daarmee 

raakt deze omschrijving meteen aan een ander belangrijk punt, namelijk dat er vanuit 

het gezichtspunt van de informanten wordt gewerkt: het gaat erom hun standpunten, 

ervaringen en belevenissen vast te leggen. De data die verzameld worden noemen 

Bogdan en Biklen ‘zacht’, omdat deze niet te kwantificeren zijn, maar daarentegen rijk 

zijn in informatie en daarmee uitermate geschikt om inzicht te verkrijgen in individu-

ele belevenissen en ervaringen. 

Het flexibele karakter, dat zo kenmerkend is voor kwalitatief onderzoek, is goed 

weergegeven in wat Hennink, Hutter en Bailey de qualitative research cycle noemen 

(2011: 4). Hierin zijn drie afzonderlijke cycli te zien – de ontwerpcyclus, de 

dataverzamelingscyclus en de analysecyclus – die elkaar continu beïnvloeden, 
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waardoor de onderzoeker steeds in verschillende cycli tegelijkertijd werkt. Deze cyclus 

faciliteert en stimuleert om elk afzonderlijk onderdeel van het onderzoek steeds weer 

tegen het licht te houden. Zo kan er bijvoorbeeld vanuit het literatuuronderzoek een 

onderzoeksontwerp gemaakt worden dat in de praktijk niet goed uitvoerbaar blijkt, 

waardoor het ontwerp, met de opgedane kennis, aangepast zal moeten worden (zie 

bijvoorbeeld O’Reilly, 2005: 183-185). Daarnaast kunnen er tijdens de dataverzamelings-

fase allerlei onvoorziene, maar belangrijke thema’s naar voren komen waar niet op 

geanticipeerd was. Op dat moment is het belangrijk om het onderzoeksontwerp aan te 

Figuur 4.1. De vier kwalitatieve onderzoekscycli van mijn onderzoek: de onderzoeksontwerpcyclus (4.2), 
de dataverzamelingscyclus (4.3), de data-analysecyclus (4.4) en de datapresentatiecyclus (4.5). Vrij naar 
Hutter-Hennink (2011: 4). 
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passen, zodat deze thema’s alsnog daarin opgenomen kunnen worden. Een ander 

belangrijk inzicht dat uit deze cyclus naar voren komt, is dat de analysefase niet pas 

begint als alle data verzameld zijn. De dataverzameling zelf zou al als de eerste fase van 

analyse gezien kunnen worden. Ook uitwerken van de data, mits door de onderzoeker 

zelf uitgevoerd, kan als een analyseproces an sich beschouwd worden (zie bijvoorbeeld 

Corden & Sainsbury, 2006: 8). Als er bewust tijd ingebouwd wordt tussen het 

verzamelen, transcriberen en coderen van de data, kunnen er steeds aanpassingen 

gedaan worden in alle cycli. Daardoor wordt het een dynamisch proces, waarbij elke 

stap steeds kritisch bekeken en geëvalueerd wordt. Antropoloog Johan Roeland heeft 

later nog een vierde toegevoegd aan de onderzoekscyclus van Hennink, Hutter en 

Bailey: de schrijfcyclus, wat feitelijk de datapresentatie is. Omdat ik deze onderzoeks-

cyclus zo inzichtelijk vind, zal ik in dit hoofdstuk de verschillende methodologische 

stappen die ik heb gezet vanuit deze opzet presenteren. De vier cycli worden geïllustreerd 

in Figuur 4.1. 

4.2 Onderzoeksontwerp

Na het literatuuronderzoek en het formuleren van een onderzoeksvraag, ben ik op zoek 

gegaan naar geschikte onderzoeksmethoden. De meest gebruikte kwalitatieve onder-

zoeksmethoden zijn (participerende) observatie, interviews (waarbij zowel individuele 

interviews als interviews met focusgroepen kunnen worden afgenomen) en documen-

tanalyse (Patton, 1990 [1980]: 4). In het introducerende hoofdstuk liet ik zien dat het 

lastig is om (religieuze) ervaringen te meten of te observeren, omdat observatie geen 

inzicht geeft in hoe iets ervaren wordt (Turner & Bruner, 1986; Yamane, 2000: 173). Om 

antwoord te krijgen op vragen als wat het voor iemand betekent om apostolisch te zijn, 

of om erachter te komen of de betekenis van apostolisch-zijn voor een informant ver-

anderd is over tijd, schiet observatie te kort. Kwalitatieve interviews daarentegen zijn 

bij uitstek geschikt om antwoord te krijgen op dergelijke vragen en om vanuit het oog-

punt van de informant veranderingsprocessen in kaart te brengen (Rubin & Rubin, 

2005: 3). 
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Kwalitatieve interviews – een ‘oral history’-benadering

Herbert en Irene Rubin vatten de relevantie van kwalitatieve interviews als volgt samen:

Through qualitative interviews you can understand experiences and reconstruct events 

in which you did not participate, from becoming a fundamentalist Muslim to organizing 

a mine workers’ union, from participating in a beauty contest to fighting a war in central 

Africa. You can extend your intellectual and emotional reach across age, occupation, 

class, race, sex, and geographical boundaries. […] Depth interviews can help fill in histo-

rical blanks and in doing so make older people more understandable to the younger, by 

showing how wars, revolutions, and cultural expectations shaped previous generations 

(Rubin & Rubin, 2005: 3).

Kwalitatieve interviews bieden dus de mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in 

ervaringen en gedragingen van de ander, wat tot meer begrip voor de ander kan leiden. 

Er zijn veel verschillende soorten kwalitatieve interviews, die zich onderscheiden in 

benadering (breed of juist toegespitst) en in focus (gericht op betekenisgeving of op 

beschrijvingen) (Rubin & Rubin, 2005: 5). Voor dit onderzoek heb ik gekozen voor een 

‘oral history’-benadering. Oral history baseert zich op mondelinge overlevering: het 

opschrijven van gesproken verhalen over het verleden. Omdat mijn onderzoek zich 

richt op hoe lidmaten uit zes sociale generaties de rol van het Apostolisch Genootschap 

in hun leven in de loop van de tijd beleefd hebben, is oral history nodig: alleen de verha-

len van ooggetuigen kunnen licht op deze vragen werpen.

Het geheugen is echter geen passieve opslagplaats (Portelli, 1992: 52). Men 

herziet en bewerkt het herinnerde verleden continu, opdat dit verleden samenvalt met 

de huidige identiteit (Riessman, 2008: 8). Zodoende creëert ieder van ons, bewust of 

onbewust, een speciaal soort verhaal om de verschillende delen van onszelf en ons 

leven samen te brengen tot een overtuigend geheel. Dit noemt de psycholoog Dan 

McAdams een persoonlijke mythe (1993: 12). Hierin wordt het verleden altijd via het 

prisma van het heden bezien (Abrams, 2010: 7). De kracht van oral history zit hem dan 

ook niet zozeer in het ontlokken van feitelijke data, maar in het zichtbaar maken van 

de manier waarop mensen zich dingen herinneren en waarom ze het zich op die 

manier herinneren. Zoals het beroemde citaat van Alessandro Portelli luidt: 



De methoden

65

The first thing that makes oral history different, therefore, is that it tells us less about 

events than about their meaning. […] Oral sources tell us not just what people did, but 

what they wanted to do, what they believed they were doing, and what they now think 

they did (Portelli, 1992: 50; cursief in origineel).

De nadruk ligt dus vooral op hoe men ten tijde van het interview tegen een bepaalde 

gebeurtenis aankeek en welke betekenis daaraan werd toegekend, en minder op de 

juistheid van een bepaalde bewering (zie ook Rubin & Rubin, 2005: 27). 

Theoloog en historicus Peter van Rooden, die constateerde dat er in Nederland 

weinig oral history onderzoek verricht is naar het godsdienstig handelen van gewone 

mensen, heeft middels een exploratief onderzoek gekeken welke bijdrage oral history 

kan leveren aan de geschiedenis van godsdienst. Daaruit kwam naar voren dat oral 

history laat zien dat het persoonlijke religieuze leven altijd is ingebed in sociale 

verbanden. Doordat een ‘oral history’-benadering deze sociale verbanden blootlegt, 

ontstaat er een beter beeld van wat godsdienst, of religieus beleven, voor mensen 

daadwerkelijk was (Van Rooden, 2004: 551). Daarmee biedt oral history de mogelijkheid 

om de geschiedenis te herzien en zelfs te herschrijven (Leydesdorff, 2004: 10). 39 Het is 

hierbij van belang dat de interviewer zich ervan bewust is dat een interview altijd een 

momentopname is in een continu veranderend en ontwikkelend plot, waar de 

informant en de interviewer samen actief deel aan nemen (Holstein & Gubrium, 1995: 

18). Een interviewer kan proberen om dóór te vragen en proberen om ambivalenties te 

benoemen, maar soms is de manier waarop men destijds een gebeurtenis ervoer voor 

de informant zelf ook niet meer goed voor de geest te halen, of kan bepaald gedrag uit 

het verleden niet goed verklaard worden uit de hedendaagse identiteit van een 

informant.  

Om dit te illustreren neem ik als voorbeeld het thema dat in hoofdstuk 5 aan de 

orde komt. Apostel Slok sr. (apostel van 1946-1984) werd door bijna alle lidmaten 

39 Selma Leydesdorff geeft in haar boek De mensen en de woorden (2004) een voorbeeld van een hoofdstuk 
in de geschiedenis dat alleen geschreven kon worden dankzij herinneringen. Hierbij gebruikt zij 
het verhaal van de ‘troostmeisjes’ die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden om als 
prostituee te werken voor het Japanse leger. Omdat de mannen er niet over spraken en de vrouwen 
zich te erg schaamden, bleef dit hoofdstuk gesloten totdat de eerste meisjes zich over de schaamte 
heen zetten en begonnen te vertellen (Leydesdorff, 2004: 11).  
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vereerd. Veel informanten geven nu aan dat ze daar toentertijd moeite mee hadden en 

dat de apostelverering hun te veel was. Tegelijkertijd deden veel van de informanten 

mee aan die apostelverering en stonden ze bijvoorbeeld op Schiphol om de apostel te 

verwelkomen na een reis, of wachtten ze hem al zwaaiend op na afloop van een 

gemeenschapsbezoek. Was dat omdat ze dachten dat het moest, of omdat andere 

apostolischen dat van hen verwachtten? Of ligt het wat complexer en kregen ze er 

destijds wel degelijk een bepaald gevoel bij? En wat voor een soort gevoel was dat dan? 

En hebben ze nu nog de woorden, of de mogelijkheden, om vanuit de huidige identiteit 

die gevoelens te omschrijven? Omdat we continu onze persoonlijke mythe herschrijven, 

is het mogelijk dat bepaalde gedragingen of gevoelens uit het verleden niet goed te 

verklaren zijn met de bril van het heden. Dit zijn de beperkingen van oral history waar 

rekening mee gehouden moet worden, die ik ook heb besproken in het apart 

gepubliceerde artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Skript (Demeijer, 2018). 

Opzet: pilot study en main study

Aan het begin van mijn onderzoek, besloot ik om eerst een pilot study af te nemen. Het 

grote voordeel van een pilot study is dat het hele onderzoeksproces een keer in het klein 

doorgelopen wordt. Omdat het zo kleinschalig is, leent het zich goed om op alle stap-

pen in het onderzoeksproces te reflecteren en eventuele verbeteringen door te voeren 

voor de main study. De pilot study heeft daarmee invloed gehad op het type interviews, 

de interview guide en op de informantenselectie. De bevindingen van de pilot study heb 

ik apart gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Fieldwork in Religion 

(Demeijer & Stoffels, 2019).

Type interviews

Tijdens de pilot study nam ik verkennende, ongestructureerde interviews af met slechts 

één informant per sociale generatie (in totaal zes informanten). Hierdoor kreeg ik een 

beeld van welke thema’s er bij de informanten van de verschillende sociale generaties 

speelden zonder dat ik daar vooraf te veel mijn eigen aannames in kon volgen. Rubin 

en Rubin zien een dergelijk verkennend interview als een rondleiding waarin de infor-

manten als een gids fungeren en aan de interviewer laten zien wat er voor hen belang-

rijk is (2005: 159-160). Deze interviews, die tussen de anderhalf en zes uur duurden, 
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werden allemaal bij de informanten thuis afgenomen tussen februari en juni 2015. De 

interviews werden opgenomen, waarna ik ze getranscribeerd en geanalyseerd heb. Op 

basis van de thema’s die uit de analyse van de pilot study naar voren kwamen, heb ik per 

sociale generatie een zogeheten interview guide samengesteld, die als leidraad diende 

voor interviews tijdens de main study.40

Voor de main study koos ik voor semigestructureerde diepte-interviews. De 

vragen in de interview guide waren gecategoriseerd in verleden, heden en toekomst. Bij 

de interview guide van de oudste generatie (G1) lag de nadruk meer op het verleden, 

waar ik vijftien vragen over geformuleerd had, ten opzichte van elf vragen over het 

heden en twee toekomstvragen. Bij de jongste generatie (G6) waren er dertien vragen 

over het verleden, zestien over het heden en drie over de toekomst. Uiteraard liepen 

verleden, heden en toekomst tijdens de interviews dikwijls door elkaar heen. 

Informantenselectie

Door het afnemen van de pilot study heb ik het oorspronkelijk beoogde proces van 

informantenselectie aangescherpt. Allereerst heb ik de hoeveelheid beoogde partici-

panten aangepast: het aanvankelijke idee was om zes interviews per sociale generatie 

af te nemen. Nadat ik met de pilot study de gehele cyclus van dataverzameling, transcri-

beren, coderen en analyseren een keer doorlopen had, werd pas zichtbaar hoe rijk de 

data waren en hoe arbeidsintensief het gehele proces was. Daardoor koos ik ervoor het 

aantal informanten per generatie terug te brengen tot vier (drie extra, naast de ene 

informant van de pilot study). Uitzondering hierop was de oudste generatie: daar heb ik 

in de main study nog zes extra interviews afgenomen, vanwege de expliciete nadruk op 

oral history in mijn onderzoek. Voor de overige generaties heb ik drie extra informanten 

benaderd. Daarbij hield ik rekening met de mogelijkheid dat als na analyse zou blijken 

dat ik nog niet genoeg informatie verzameld had, ik het aantal interviews zou kunnen 

40 Een interview guide is een zorgvuldig samengestelde lijst waarin de belangrijkste thema’s staan die 
behandelt dienen te worden tijdens het interview. Deze lijst fungeert tijdens het interview als een 
controlelijst voor inhoudelijke en procesmatige sturing tijdens het interview (Heldens & Reysoo, 2005: 
121). Omdat een interview guide veel ruimte laat voor de informant om zijn/haar verhaal zelf vorm te 
geven, wordt niet iedere vraag in de interview guide aan eenieder gesteld. Daarom was elke interview 

guide per sociale generatie enigszins verschillend (zie Bijlage 3 voor de interview guide van G1 en 
Bijlage 4 voor de interview guide van G6).
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uitbreiden. Maar het bleek dat er voldoende materiaal verzameld was om een goede 

analyse te kunnen doen. Dit duidt op theoretische saturatie: dat er na verloop van tijd 

genoeg empirische gegevens aanwezig zijn om de onderzoeksvraag te kunnen beant-

woorden (Stausberg & Engler, 2011: 313-314). 

Een tweede belangrijke verandering die naar aanleiding van de pilot study 

ontstond, was de variëteit in informanten. Dit had invloed op mijn keuze voor de 

primaire en secundaire selectiecriteria die ik wilde hanteren (meer hierover in 

paragraaf 4.3 over informantenselectie). 

Klankbordgroep 

Bij aanvang van het onderzoek heb ik een klankbordgroep samengesteld bestaande uit 

vijf leden.41 Dit zijn:

Naam Achtergrond

Edwin Diersmann Theoloog en religiewetenschapper. Beschermingsbewindvoerder 
en geestelijk verzorger. Lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in 
gemeente Nijmegen waar hij diaken, dirigent en organist is.

Carolien Gelauff-
Hanzon

Cultureel antropoloog en programmamanager bij het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. 
Voorganger van de gemeente Delft van het Apostolisch 
Genootschap.

Wendy van der Horst Masterstudent Urbanism aan de TU Delft. Geestelijk verzorger van 
de gemeente Delft van het Apostolisch Genootschap en lid van de 
Jongerenraad.

Anja Mes-Kooreman Historica en gepensioneerd arbeidsjurist bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Voorganger van de gemeente Haarlem van het 
Apostolisch Genootschap.

Rob Tijdeman  Emeritus hoogleraar wiskunde (Universiteit Leiden), bestuurslid van 
de Van Oosbreestichting en lid van het Apostolisch Genootschap.

Tabel 4.1. De leden van de klankbordgroep van dit onderzoek.

41 Promotor Hijme Stoffels en copromotor Manfred Horstmanshoff waren geen officieel lid van de 
klankbordgroep, maar hebben wel alle bijeenkomsten bijgewoond. Alle leden van de klankbordgroep 
hebben bij aanvang van de eerste bijeenkomst een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
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De taak van deze klankbordgroep was om mee te denken bij belangrijke fases in het 

onderzoek en om zowel mij (als onderzoeker) als de te benaderen informanten te 

beschermen. In totaal zijn we gedurende het onderzoek zes keer bijeengekomen 

(gemiddeld een tot twee keer per jaar). De leden van de klankbordgroep hebben advies 

gegeven bij het selectieproces en het benaderen van informanten, de interview guide, 

het waarborgen van anonimiteit en het opstellen van een toestemmingsverklaringfor-

mulier (ook wel informed consent).42 Daarnaast zijn ze betrokken geweest bij de data-

analyse en hebben ze mij van feedback voorzien op samenvattingen van de interviews 

en verschillende geschreven stukken. Op deze manier vormde de klankbordgroep feite-

lijk een soort controlegroep, waarbij ik alle stappen die ik in het onderzoek zette, nog 

eens extra tegen het licht kon houden.  

4.3 Dataverzameling 

Informantenselectie 

De eerste belangrijke vraag bij dataverzameling is: wie te benaderen en waarom? De 

selectiemethode waar ik voor gekozen heb, valt onder doelgerichte selectie, wat ook 

wel purposeful sampling genoemd wordt. Hierbij wordt er niet naar gestreefd om de 

informanten willekeurig of steekproefsgewijs te selecteren, maar om een strategische 

manier van selectie te hanteren, zodat de informanten relevant zijn voor de onder-

zoeksvragen die gesteld worden (Bryman, 2012: 418). Het gaat bij dit kwalitatieve 

onderzoek immers niet om het generaliseren van de bevindingen, maar om elke casus 

diepgaand te bestuderen (Ritchie & Lewis, 2003: 78). Daarom is het belangrijk om zo 

strategisch mogelijk te selecteren, aangezien elke informant telt (Bernard, 2011: 143). 

De sociale wetenschapper Michael Patton schrijft hierover: 

The logic and power of purposeful sampling lies in selecting information-rich cases for 

study in depth. Information-rich cases are those from which one can learn a great deal 

about issues of central importance to the purpose of the research, thus the term purpo-

seful sampling (Patton, 1990 [1980]: 169; cursief in origineel).

42 Voor het toestemmingsverklaringformulier, zie Bijlage 2.
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Patton onderscheidt 16 verschillende doelgerichte selectiestrategieën. Voor dit onder-

zoek heb ik gebruik gemaakt van stratified purposeful sampling strategy. Dit is een 

hybride benadering, waarbij een balans wordt nagestreefd tussen voldoende homoge-

niteit en variatie (Patton, 1990 [1980]: 174). Bij het selecteren van de informanten heb 

ik een zekere mate van homogeniteit nagestreefd door middel van twee primaire selec-

tiecriteria (Ritchie & Lewis, 2003: 99-100). Het eerste primaire selectiecriterium heeft te 

maken met het lidmaatschap. Voor de pilot study heb ik dat zo gevarieerd mogelijk 

aangepakt en koos ik bewust voor lidmaten voor elk van deze drie opties: 1) altijd lid-

maat geweest; 2) later lid geworden; en 3) niet meer apostolisch. Voor de main study 

heb ik dit criterium aangescherpt tot informanten die op het moment van het inter-

view nog steeds lidmaat waren. Overigens zijn sommige informanten een periode niet 

actief geweest. Het tweede primaire selectiecriterium, de sociale generatie waar de 

informanten toe behoorden, bleef ongewijzigd na de pilot study. Voor voldoende vari-

atie heb ik twee secundaire selectiecriteria gebruikt die niet veranderden na de pilot 

study: 1) een gelijke man/vrouwverhouding; en 2) een evenwichtige geografische sprei-

ding van de informanten. Voor het laatste is gekozen omdat er in het Apostolisch 

Genootschap aardig wat regionale verschillen waren (en nog steeds zijn) tussen de 

diverse gemeenschappen.43 De spreiding heb ik gedaan door elk van de vier informan-

ten per sociale generatie te kiezen uit een aparte landelijke regio, die ik samengesteld 

heb uit de negen districten gehanteerd door het Apostolisch Genootschap.44 Overigens 

43 Lokale verschillen tussen gemeenschappen komen in veertien interviews ter sprake, maar ook in het 
boek Apostelkind van Renske Doorenspleet. Zij groeide op in de apostolische gemeenschap Bussum, 
de plaats waar Slok sr. sinds zijn roeping woonde en schrijft hierover: “Apostelkinderen waren allemaal 
gelijk, maar sommige waren toch net iets gelijker dan andere en de Bussumse jeugd stak erboven 
uit, dat was evident” (Doorenspleet, 2020: 218). Zo werd in Bussum het apostolische kerstspel een 
jaar eerder bedacht en uitgevoerd. Aangezien mensen verhuizen gedurende hun leven en zo in allerlei 
verschillende districten gewoond kunnen hebben, is de geografische spreiding niet geheel eenduidig. 
Daarom heb ik vooral gekeken naar de plaats waar iemand gedurende zijn/haar formatieve periode 
(als men tussen de 15-25 jaar is) heeft gewoond. Dus de woonplaats in die periode is uiteindelijk 
doorslaggevend geweest. 

44 Die vier regio’s heb ik samengesteld uit de negen ‘districten’ waar het Apostolisch Genootschap mee 
werkt. Dit zijn: regio Noordoost, bestaande uit de districten Hoogeveen (1298) en Almelo (1184); regio 
Zuidoost, bestaande uit de districten Harderwijk (1310), Veenendaal (857) en Eindhoven (988); regio 
Noordwest, bestaande uit de districten Heemskerk (1565) en Amstelveen (1541); en regio Zuidwest, 
bestaande uit de districten Leiden (1440) en Schiedam (1167). De aantallen lidmaten zijn gebaseerd 
op gegevens uit 2015.
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zal de geografische spreiding geen thema an sich zijn in dit onderzoek; het doel was om 

voldoende spreiding te krijgen voor een zo rijk mogelijk beeld. 

Binnen de primaire en secundaire selectiecriteria zijn er uiteraard nog talloze 

mogelijke informanten. Ook hierbij was variatie leidend en zochten we zoveel mogelijk 

naar mensen met verschillende visies. Voor een shortlist met potentiële informanten 

die voor voldoende variatie zouden kunnen zorgen heb ik input verzameld van drie 

verschillende sleutelgroepen in het Apostolisch Genootschap: de tien districts-

voorgangers, de leden van de klankbordgroep en de (emeriti) apostelen.45 De suggesties 

heb ik per sociale generatie geclusterd, naast elkaar gelegd en op basis van de samen-

gestelde districten met copromotor en insider Manfred Horstmanshoff besloten welke 

mensen tezamen het meest gevarieerde beeld zouden geven. Voor de jongste drie 

generaties heb ik de klankbordgroep ingeschakeld om tot een keuze te komen voor het 

selecteren van de kandidaten. 

Als eersten zijn de geselecteerde informanten van de oudste generatie (G1) per 

brief benaderd voor een interview. Op één persoon na, reageerden alle geselecteerde 

informanten welwillend.46 De interviews met deze oudste generatie vonden plaats 

tussen augustus en oktober 2016.47 De overige vijf generaties zijn gelijktijdig benaderd 

aan het begin van 2018 en ontvingen naast een brief ook een email. Alle benaderde 

informanten stonden open voor een interview, dat tussen februari en juli 2018 

plaatsvond. Op één interview na werden alle interviews bij de informanten thuis 

afgenomen en opgenomen. De interviews duurden tussen de anderhalf en vijf uur. 

Anonimiteit – toestemmingsverklaring

In het document ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’ worden een 

aantal leidende principes geformuleerd waar wetenschappelijk onderzoek aan moet 

voldoen om integere wetenschapsbeoefening te waarborgen. Dit zijn: eerlijkheid, zorg-

vuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid (2018). Een 

45 Dit zijn: J.L. Slok, D. Riemers en A. Wiegman.
46 De persoon die niet mee wilde werken (een vrouw van G1) wilde me zelfs amper te woord staan omdat 

ze er geen behoefte aan had “terug het verleden in te duiken”.
47 De interviews met deze oudste generatie hadden in verband met hun leeftijd prioriteit. Op het moment 

van schrijven zijn enkele van de oudste informanten van dit onderzoek inmiddels helaas overleden. 
Gelukkig heb ik hun verhalen nog kunnen horen.
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belangrijk element hiervan, dat terugkomt in de zorgvuldigheid en verantwoordelijk-

heid, is om de anonimiteit van informanten te waarborgen, zodat deze vrijuit kunnen 

spreken en beschermd worden. Zeker bij kwalitatief onderzoek is dat niet altijd een-

voudig: vaak dienen uitspraken van informanten gecontextualiseerd te worden zodat 

de lezer inzicht krijgt hoe en op welke manier de uitspraak gedaan is, maar daarbij 

moet er wel voor gezorgd worden dat de informant niet herkenbaar is. Het gaat er dus 

om dat mensen veilig geanonimiseerd worden zonder dat de rijke data verloren gaan. 

Voor de main study heb ik zodoende een geheimhoudingsovereenkomst (informed con-

sent genoemd) opgesteld die de informanten voorafgaande aan het interview dienden 

te ondertekenen. Ten tijde van de pilot study had ik nog geen geheimhoudingsovereen-

komst opgesteld en hoewel vijf van de zes informanten van de pilot study bereid waren 

mee te werken zonder anonimiteit, zijn zij wel geanonimiseerd. Iedere informant heeft 

een fictieve naam gekregen, waarbij de letter waarmee de naam begint aanduidt tot 

welke generatie die persoon behoort (zie Tabel 4.2). Iedereen met de letter A behoort 

tot de oudste generatie (G1), de Vooroorlogse Generatie (1910-1930), et cetera.

Generatie Gefingeerde naam

G1. Vooroorlogse Generatie
(1910-1930)

Aart, Anke, André, Albert, Arie, Aagje, Annemarie

G2. Stille Generatie
(1930-1945)

Berend, Bas, Bodile, Barbara

G3. Protestgeneratie
(1945-1955)

Camille, Christiaan, Cornelis, Charlotte

G4. Verloren Generatie
(1955-1970)

Daniël, Dirk, Daphne, Desiree

G5. Pragmatische Generatie
(1970-1985)

Elise, Emma, Eric, Evert

G6. Grenzeloze Generatie
(1985-2000)

Fiona, Fabian, Floris, Femke

Tabel 4.2. De gefingeerde namen van de informanten per sociale generatie
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Interviews afnemen

De interviewer is zelf een onderzoeksinstrument, wat betekent dat de data die gegene-

reerd worden, mede beïnvloed zijn door de interviewer. De persoonlijkheid en de uit-

straling van de interviewer hebben effect op het al dan niet succesvol bewerkstelligen 

van een vertrouwensband en de bereidheid van een informant om zijn of haar levens-

verhaal te delen (Rubin & Rubin 2005: 79). Daarom heb ik er bewust voor gekozen om 

alle interviews voor dit onderzoek zelf af te nemen, zodat er in alle variabelen en com-

plexiteit in ieder geval één constante factor is. 

Geen enkele onderzoeker kan volledig ‘objectief ’ zijn, omdat het eigen 

wereldbeeld altijd mee wordt genomen (Berger, 2015: 220). Voor een kwalitatief 

interview is het dan ook belangrijk dat de onderzoeker zichzelf zoveel mogelijk 

onderdompelt in de belevingswereld van de informant en persoonlijke opvattingen en 

oordelen parkeert. Dit vereist, naast echte aandacht en interesse voor de informant, 

transparantie en reflectie op het eigen handelen (zie ook paragraaf 4.6). Om goed te 

kunnen reflecteren op zowel interviewtechnieken als de houding die de onderzoeker 

aanneemt, heeft Jeanine Evers een checklist ontworpen die onderzoekers na elk 

interview kunnen invullen (Evers, 2007: 255-257). Op basis van haar checklist heb ik 

een zelfreflectie-checklist samengesteld die ik direct na afloop van elk interview 

invulde. Deze bestond uit drie onderdelen: 1) algemeen beeld van het interview; 2) 

opvallende thema’s; en 3) punten van verbetering voor de interviewer. Het was 

interessant en nuttig om deze checklist na het transcriberen en coderen van het 

interview er nog eens bij te pakken: welke thema’s bespeurde ik direct na afloop van het 

interview en wat zag ik na alle codeercycli? Zat daar een discrepantie tussen? Welk 

interview ging aanvankelijk voor mijn gevoel goed, maar bleek naderhand toch enkele 

lacunes te bevatten? Deze zelfreflectie hielp mij om beter inzicht te krijgen in hoe ik 

werk als interviewer en wat ik kon verbeteren. Zo schreef ik op 12 september 2016 na 

afloop van een interview: 

Goed interviewen is echt een soort tangodansen: zorgen dat het als een gesprek blijft 

voelen voor de informant, stiltes durven laten vallen, op de juiste momenten doorvra-

gen, maar ook af en toe terug dirigeren daarnaar waar jij als interviewer heen wilt (aan-

tekeningen persoonlijke reflectie interview Daniël, 12-09-2016).  
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Ik maak hier, ongetwijfeld niet als eerste, de vergelijking met tangodansen. Hoe goed 

een interview ook voorbereid wordt, er is altijd een belangrijk element dat geen onder-

zoeker helemaal in de hand heeft en dat is de manier waarop de informant en de inter-

viewer met elkaar communiceren en elkaar aanvoelen. De ene keer is er van dansen 

amper sprake; de andere keer is er een bepaalde chemie waardoor er iets prachtigs 

ontstaat. Soms is er direct een vertrouwensband, terwijl deze in andere gevallen pas 

helemaal tegen het einde van het interview ontstaat en men ineens allerlei ‘ontboeze-

mingen’ doet. Daarom spreekt Evers terecht over het kwalitatieve interview als kunst 

én kunde. Veel is voor te bereiden en aan te leren, maar er is altijd sprake van een zekere 

mate van improvisatie, creativiteit en een flow die niet af te dwingen is (Evers, 2007: v). 

Zelf ben ik ervan overtuigd dat het helpt als de onderzoeker tijdens het interview 

ook iets van zichzelf weggeeft en zichzelf kwetsbaar, open en onbevooroordeeld durft 

op te stellen. Het is immers een interactie, een intermenselijke uitwisseling. Martha 

Norkunas schrijft hierover:

Because a genuine listening environment involves trust between the narrator and the 

listener, and trust entails some measure of vulnerability, shaping the direction of a diffi-

cult or potentially painful interview is based in the narrator and the listener judging 

their vulnerabilities, and negotiating emotional boundaries throughout the interview. 

There are emotional consequences for those who tell the stories and for those who listen 

to them (Norkunas, 2014: 93). 

Dit betekent dat zowel de geïnterviewde als de interviewer bewogen kunnen worden 

door het interview. De interviews voor dit onderzoek waren vaak emotioneel: vooral bij 

de interviews met de oudste vier generaties werd menig traantje weggepinkt. Het is 

dan als interviewer de uitdaging om een middenweg te vinden tussen empathie en 

distantie, betrokkenheid en professionaliteit. Het is een bijzondere en kostbare erva-

ring geweest om bij mensen thuis te komen en meegenomen te worden in hun per-

soonlijke levensverhalen. 
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Transcriberen 

Transcriberen is het letterlijk uittypen van gesproken tekst, zodat er van een audio-

opname een geschreven document ontstaat dat gecodeerd en geanalyseerd kan 

worden. Ik heb ervoor gekozen om ‘verbatim’ te transcriberen, wat betekent dat het 

gesprokene letterlijk uitgeschreven wordt.48 Aangezien transcriberen een intensieve en 

tijdrovende klus is, wordt deze vaak uitbesteed (Matheson, 2007: 548). Voor dit onder-

zoek zijn 4 van de 27 interviews door twee apostolische vrijwilligers getranscribeerd.49 

De overige 23 interviews heb ik zelf getranscribeerd. Transcriberen is inderdaad een 

tijdrovende klus, maar in mijn beleving begint daarmee de eerste analysefase. Door het 

interview zo nauwkeurig te beluisteren en uit te typen, werd ik heel vertrouwd met elk 

transcript. Daarnaast fungeerde het transcriptieproces als een zelfreflectie-instru-

ment, omdat het intensief terugluisteren van de interviews mij inzicht gaf in mijn rol 

als interviewer (zie bijvoorbeeld MacLean, Meyer & Estable, 2004: 119). De gehele data-

set van 27 interviews leverde in totaal bijna 70 uur aan interviewmateriaal op en een 

half miljoen getranscribeerde woorden. Dit is gevisualiseerd in Tabel 4.3.50

Generatie Aantal uren interview Aantal woorden

G1. Vooroorlogse Generatie (1910-1930) 19 uur en 52 minuten 125.676

G2. Stille Generatie (1930-1945) 13 uur en 17 minuten 108.634

G3. Protestgeneratie (1945-1955) 15 uur en 5 minuten 110.190

G4. Verloren Generatie (1955-1970) 8 uur en 47 minuten 78.294

G5. Pragmatische Generatie (1970-1985) 7 uur en 26 minuten 64.143

G6. Grenzeloze Generatie (1985-2000) 5 uur en 29 minuten 50.000

TOTAAL 69 uur en 56 minuten 536.937

Tabel 4.3. Overzicht van de verzamelde data, zie Bijlage 6 voor meer informatie 

48 Er zijn tegenwoordig allerlei ontwikkelingen op het gebied van spraakherkenning, maar omdat deze 
nog enigszins in de kinderschoenen staan, werkt het meestal niet optimaal. Voor enkele interviews 
heb ik met het programma Dragon Speech Recognition gewerkt, maar uiteindelijk leverde mij dat geen 
tijdswinst op en schakelde ik over op handmatige transcriptie.

49 Voorafgaande aan het transcriberen hebben zij allebei een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
50 Zie Bijlage 5 ‘Overzicht verzamelde data’, waarin gespecificeerd staat wat de duur van elk interview was. 
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4.4 Data-analyse

Nadat alle verzamelde data uitgewerkt zijn, is de vraag: hoe kan er van deze grote, ruwe 

dataset tot bevindingen gekomen worden? De eerste stap in het analyseproces is vaak 

coderen, waarmee er een label wordt toekent aan een belangrijk tekstfragment.51 

Hiermee “maak je als het ware de databrij behapbaar en kun je gericht zoeken naar 

allerlei zaken waarvan je vermoedt dat ze in de data aanwezig zijn” (Evers, 2015: 61). 

Door het coderen worden de data systematisch georganiseerd en gerangschikt, waarbij 

de onderzoeker op zoek gaat naar patronen en beslist wat belangrijk is. De manier 

waarop dit gebeurt, is echter lang niet altijd even helder. Jeanine Evers maakt onder-

scheid tussen de kookboekconstructie en de black box-constructie van data-analyse. 

De eerste richt zich op het volgen van een werkwijze (of ‘recept’) van een andere onder-

zoeker en de tweede laat een beetje in het midden hoe het analyseproces eruit ziet 

(Evers, 2015: 34). Om niet in een van deze twee onwenselijke constructies terecht te 

komen, is het van belang om zowel precies als creatief te werken (Evers, 2015: 44-46). 

Creativiteit is natuurlijk afhankelijk van de onderzoeker, maar de precisie én transpa-

rantie van kwalitatieve analyse wordt tegenwoordig steeds beter gefaciliteerd door 

softwareprogramma’s zoals ATLAS.ti, waar ik gebruik van heb gemaakt. Een software-

programma maakt het eenvoudig om codes aan te passen, samen te voegen of zelfs 

helemaal op te heffen (Friese, 2014: 97). Daardoor wordt het coderen een stuk explora-

tiever dan wanneer het manueel zou gebeuren. Een ander groot voordeel van het 

gebruik van een softwaresysteem is dat de onderzoeker heel dichtbij de ‘ruwe’ data kan 

blijven (Friese, 2014: 1-2). Er hoeft maar op een code geklikt te worden en het bijbeho-

rende tekstfragment wordt zichtbaar. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de context waarin 

een bepaalde uitspraak gedaan is zichtbaar, anders dan als er met samenvattingen van 

51 Er zijn verschillende codeertechnieken, zoals open, axiaal of selectief coderen (Strauss & Corbin, 
2007). Tijdens de analyse van de pilot study heb ik vooral met de techniek van open coding gewerkt, 
wat een exploratieve manier van coderen is (Strauss & Corbin, 2007: 61). Dit betekent dat er zonder 
vooropgezette theorieën of gedefinieerde codes begonnen wordt, waarbij de data leidend zijn. Evenals 
met de interviews ben ik tijdens de analysefase inductief te werk gegaan, wat een tijdrovende manier van 
coderen was. Tijdens de tweede, derde en vierde codeerronde kreeg ik meer inzicht in de verschillende 
codes en kon ik een efficiënt codeersysteem maken met hoofd- en subcategorieën (Friese, 2014: 140-
142). Mijn uiteindelijke codeersysteem bestaat uit 17 maincodes en 161 subcodes. Zie Bijlage 6 voor een 
voorbeeld van een gecodeerde tekst en Bijlage 7 voor een overzicht van de maincodes.
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transcripten gewerkt wordt. Zelf heb ik tijdens het schrijven tot op het laatste moment 

ATLAS.ti open gehad.

Door verschillende cycli van coderen en analyseren kwamen er uiteindelijk drie 

grote thema’s uit de data naar voren. Dit zijn de apostel, het godsbeeld en de 

gemeenschap. Deze drie thema’s zijn de invalshoeken van waaruit ik mijn data zal 

belichten. De manier waarop de informanten over de veranderingen aangaande deze 

drie thema’s spraken, geeft een goed beeld van de ontwikkelingen die in het Apostolisch 

Genootschap hebben plaatsgevonden. Op die manier zijn de thema’s vanuit de data 

opgekomen. Maar deze drie thema’s zijn tegelijkertijd ook belangrijke en 

onderscheidende elementen van het Apostolisch Genootschap ten opzichte van de 

buitenwereld, waardoor ze ook top-down goed te motiveren zijn. 

Thema 1: De apostel. Het Apostolisch Genootschap wordt geleid door een 

apostel die van oudsher een centrale positie inneemt in de apostolische beweging. De 

manier waarop de verschillende apostelen hun apostolaat vorm hebben gegeven (en 

geven) verschilt echter, waardoor de positie die de apostel voor de lidmaten inneemt 

en de betekenis die aan de positie van de apostel wordt toegekend door de tijd heen 

veranderd kan zijn. Daarom onderzoek ik in het eerste thema hoe de informanten zich 

tot de positie van de apostel verhouden en of en hoe dit veranderd is in de loop der tijd.

Thema 2: Het godsbeeld. Waar de apostolische beweging ooit chiliastisch 

georiënteerd was, omschrijft de leiding van de organisatie zich tegenwoordig als 

‘religieus-humanistisch’. Vanuit de organisatie bezien zijn er dus behoorlijk wat 

veranderingen geweest in de manier waarop men zich tot God verhoudt, maar hoe is 

dit voor de informanten? Dit tweede thema houdt zich bezig met de manier waarop zij 

zich tot God verhouden en hoe zij hun godsbeeld omschrijven. Daarnaast onderzoek ik 

of de informanten zichzelf als religieus zouden omschrijven en waar ze het Apostolisch 

Genootschap zouden positioneren in het Nederlandse religieuze landschap. 

Thema 3: De gemeenschap. In de apostolische beweging neemt de gemeenschap 

en het bijbehorende gemeenschapsleven in het leven van de lidmaten van oudsher een 

belangrijke plaats in. Maar is de manier waarop de informanten zich tot de 

gemeenschap verhouden altijd dezelfde geweest, of hebben daar in de loop der tijd 

veranderingen in plaatsgevonden? En is er een verschil waarneembaar in de manier 

waarop de verschillende sociale generaties zich tot de gemeenschap verhouden? Dit 

onderzoek ik in het derde thema.



De methoden

78

4.5 Datapresentatie 

Om de relevante tekstfragmenten te vinden, heb ik op verschillende manieren gebruik 

gemaakt van ATLAS.ti. Hieronder zal ik per hoofdstuk uiteenzetten wat ik gedaan heb 

om tot de geselecteerde tekstfragmenten te komen. Als ik besloot om een bepaald 

tekstfragment op te nemen in een hoofdstuk, heb ik deze zoveel mogelijk intact gela-

ten. Daarmee bedoel ik dat de opgenomen citaten vrijwel letterlijk de woorden van de 

informanten zijn: ik heb alleen haperingen, versprekingen en mogelijke dubbelingen 

uit de citaten gehaald. Een weggehaalde zin of woord geef ik weer door twee haken te 

plaatsen: […]. Tot slot zijn namen van woonplaatsen, familieleden, et cetera er allemaal 

uit gehaald, om de anonimiteit van de informanten te waarborgen. 

Hoofdstuk 5 – De apostelen

Elke apostel heeft in ATLAS.ti een eigen code toegewezen gekregen, zodat er in totaal 

vijf apostelcodes waren. De code van die specifieke apostel werd aan een relevant 

tekstfragment gekoppeld als deze ter sprake kwam. Apostel Van Oosbree (apostel van 

1910-1946) overleed in 1946 en is daarmee de oudste apostel waar informanten nog 

(direct) mee in aanraking gekomen zijn. Dit verklaart waarschijnlijk dat hij van alle vijf 

apostelen het minst is genoemd (de code ‘Apostel Van Oosbree’ komt 59 keer voor en 

wordt door 15 van de in totaal 27 informanten aangehaald). De code ‘Apostel L. Slok’ 

komt verreweg het meeste voor (338 keer). Hij komt in 22 van de 27 interviews ter spra-

ke.52 De code ‘Apostel J.L. Slok’ komt 160 keer voor en hij komt in 24 van de 27 inter-

views ter sprake.53 De code ‘Apostel Riemers’, die 83 keer voorkomt, wordt door het 

grootste aantal informanten genoemd: hij komt in 26 van de 27 interviews voor.54 De 

code ‘Apostel Wiegman’, die net als Riemers 83 keer voorkomt, wordt in 23 van de 27 

interviews genoemd.55 

Het gegeven dat Slok sr. zo vaak ter sprake is gekomen in de interviews, geeft wel 

wat informatie: de informanten hebben blijkbaar veel over hem te vertellen. Maar het 

52 In de interviews met de jongste generatie en in het interview met Emma komt Slok sr. niet ter sprake. 
53 In de interviews met Anke, Fabian en Floris komt Slok jr. niet ter sprake.
54 De enige persoon die niet over Riemers spreekt, is Anke.
55 In de interviews met Aart, Anke, Cornelis en Daniël komt Wiegman niet ter sprake. 
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zegt nog niets over de inhoud. Om daar inzicht in te krijgen, heb ik de apostelcodes 

samengevoegd met andere codes, die betrekking hebben op de apostel.56 Na deze 

codeselectie heb ik een uitdraai (report) gemaakt, waar alle tekstfragmenten die aan 

deze selectie voldoen, in staan. Voor alle vijf de apostelen heb ik een eigen uitdraai 

gemaakt. De tekstfragmenten in deze uitdraaien liep ik vervolgens door om te kijken 

wat er over een bepaalde apostel gezegd werd en of dit relevant was voor de 

onderzoeksvraag van dit hoofdstuk. 

Hoofdstuk 6 – Het godsbeeld

Bij het tweede empirische hoofdstuk zijn er meerdere uitdraaien gemaakt van verschil-

lende combinaties van codes. De maincode ‘Gedachtegoed’ heeft hier een grote rol in 

gespeeld, waarvan bijna alle 13 subcodes relevant waren. Daarnaast heb ik gebruik 

gemaakt van enkele subcodes van de maincode ‘Apostolisch_zijn’ (zoals ‘religieus 

gevoel’ en ‘spiritualiteit’) en van de subcode ‘Veranderingen_Gedachtegoed’. 

Hoofdstuk 7 – De gemeenschap 

Veel van de maincodes in ATLAS.ti hebben betrekking op het thema gemeenschap, 

zoals de maincode ‘Activiteiten’, ‘Cultuur’, ‘Zielsverzorging’ en ‘Rituelen’. Dit hoofdstuk 

is vormgegeven aan de hand van Kees Schuyts theorie over gemeenschapsvorming. Hij 

omschrijft vijf elementen waaruit een gemeenschap bestaat. Hierdoor kon ik per 

onderdeel een aparte uitdraai uit ATLAS.ti maken.  

4.6 Reflexiviteit

Zoals ik bij de inleiding van dit hoofdstuk al aangaf, is de kwalitatieve onderzoeker in 

alle stadia van het onderzoek expliciet aanwezig: bij het opzetten van het onderzoeks-

ontwerp, de dataverzameling, de data-analyse en de datapresentatie. Dit betekent dat 

het belangrijk is dat de onderzoeker zichzelf positioneert en tijdens elk stadium van 

het onderzoek zo transparant en reflexief mogelijk werkt. Voor de transparantie dient 

56 Zo is er de maincode ‘Over apostelen’, waar bepaalde subcodes onder vielen zoals ‘kenmerken van de 
apostel’ of ‘invloed van de apostel’. Een andere relevante subcode is ‘veranderingen apostelplaats’, die 
onder de maincode ‘Veranderingen Apostolisch Genootschap’ valt.
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de onderzoeker alle stappen die gedurende het gehele onderzoeksproces gezet worden 

nauwkeurig bij te houden. Voor de reflexiviteit dient de onderzoeker steeds een kriti-

sche blik op zichzelf te werpen (Finlay, 2003: 3). Roni Berger omschrijft reflexiviteit als 

“turning the researcher lens back onto oneself to recognize and take responsibility for 

one’s own situatedness within the research and the effect that it may have on the set-

ting and people being studied, questions being asked, data being collected and its 

interpretation” (Berger, 2015: 220). 

Deze zelfreflectie en transparantie beginnen al bij het onderzoeksontwerp. 

Waar komt de fascinatie voor een bepaald onderwerp vandaan? En wat is de motivatie 

om daar de spreekwoordelijke tanden in te zetten? Zit daar misschien een verborgen 

agenda achter? Zo ja, dan is het van belang om deze in beeld te brengen en zichtbaar te 

maken. Ik denk dat het in veel gevallen zo is, zeker wat religieuze bewegingen betreft, 

dat onderzoekers op een bepaalde manier zelf hiermee in aanraking zijn gekomen en 

daardoor geïnteresseerd zijn geraakt. Daar is op zichzelf niets mis mee: vertrouwdheid 

met een bepaald onderwerp kan zelfs voordelen hebben. Ik herinner me nog dat ik 

tijdens mijn masteronderzoek naar verhoudingen tussen Berlijnse Ossies en Wessies 

twintig jaar na de val van de Muur meermaals heb moeten verdedigen waarom ik, als 

Nederlander, daar onderzoek naar deed. In dat onderzoek was ik een outsider, in dit 

onderzoek ben ik een insider, omdat ik opgegroeid ben in het Apostolisch Genootschap. 

Dit heeft in mijn beleving drie belangrijke voordelen gehad. De eerste betreft mijn 

toegang tot informanten: 27 van de in totaal 28 benaderde mensen stemden in met een 

interview. Bij sommige informanten was ik als outsider gewoonweg niet binnen 

gekomen.57 Het tweede voordeel was tijdens de gesprekken: mijn vertrouwdheid met 

het apostolische vocabulaire, dat vrij typisch is, vergemakkelijkte de flow van de 

interviews (zie ook Rubin & Rubin, 2005: 162). Mede daardoor voelden informanten 

zich waarschijnlijk aangemoedigd om vrijer te spreken dan het geval zou zijn geweest 

met een outsider. Dit laatste geldt vermoedelijk vooral voor de oudere generaties: het 

57 Voor meerdere informanten, vooral voor een aantal mannen van de twee oudste generaties, was het 
belangrijk dat ik in mijn brief aangaf dat het Apostolisch Genootschap mijn onderzoek steunde. Voor 
sommigen was dit zelfs een voorwaarde om met mij in gesprek te gaan. Zo zei Albert na afloop van 
het interview tegen mij: “Ik heb je gecheckt, want voor je het weet teken je je doodvonnis”. Daaruit 
bemerkte ik een bepaalde angst om met ‘vreemden’ te praten. 



De methoden

81

Apostolisch Genootschap was tot in de jaren negentig redelijk naar binnen gekeerd en 

men sprak niet veel met buitenstaanders over het Genootschap. Ten derde had ik als 

lidmaat van het Apostolisch Genootschap toegang tot allerlei bronnen en bestanden 

(intranet en diverse). 

Maar natuurlijk brengt insider zijn tegelijkertijd ook nadelen met zich mee. Daar 

liep ik vooral tegenaan bij de dataverzameling. Tijdens het afnemen van de interviews 

ging men er vaak van uit dat ‘ik wel wist hoe iets zat’, waardoor er over bepaalde 

onderwerpen niet verder uitgeweid werd. Na de pilot study besloot ik daarom in de 

main study als interviewer een andere houding aan te nemen: voorafgaande aan het 

interview maakte ik kenbaar dat ik soms zou doen alsof ik niet wist wat er bedoeld 

werd en dus expliciet zou doorvragen. Hierbij vroeg ik bijvoorbeeld om voorbeelden of 

details, wat hielp om meer diepte en duidelijkheid in het interview te krijgen (Evers, 

2007: 76). Een ander nadeel zijn de blinde vlekken die een insider heeft: wat voor mij 

heel vertrouwd is, is voor een buitenstaander lastig om te begrijpen en vice versa. Dat 

maakt het woord insider complex en soms zelfs misleidend (Boudewijnse, 1994: 83). 

Het gegeven dat ik opgegroeid ben in het Apostolisch Genootschap en me, alvorens 

aan de dataverzameling te beginnen, ingelezen had over het onderwerp, betekent 

immers niet dat ik overal vertrouwd mee was of dat de hele apostolische geschiedenis 

voor mij een open boek was. Gaandeweg ontdekte ik steeds meer dingen die ik nooit 

geweten had, waardoor ik me soms juist een outsider voelde. Over sommige dingen 

verbaasde ik me, vooral omdat deze relatief nog maar kortgeleden hadden 

plaatsgevonden. Zo was het mij bijvoorbeeld, voordat ik aan dit onderzoek begon, niet 

zo duidelijk dat apostel Slok sr. als de hedendaagse Christus gezien werd. Dit begreep 

ik niet zo goed en ik probeerde het voor mezelf te verklaren aan de hand van de 

maatschappelijke context, zoals Jan Bremmer op inzichtelijke wijze doet (Bremmer, 

2005: 22). Maar het is ingewikkeld om een bepaalde tijdsgeest van wederopbouw en 

‘bergen verzetten’ aan te voelen als je zó naoorlogs bent dat je geen oorlog hebt 

meegemaakt. Daarom blijft het voor mij moeilijk om te begrijpen wat er precies 

gebeurd is, maar gaandeweg kreeg ik toch, door alle vaak intieme en emotionele 

interviews, een beter beeld ‘van die tijd’. De reusachtige kerstspelen, de massale 

jeugdappèls in de Apollohal te Amsterdam, de emoties en blijdschap die de komst van 

Slok sr. met zich mee brachten en het gevoel bezig te zijn met iets dat groter is dan 
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jezelf en dat je boven het dagelijkse uittilt... Maar er waren niet alleen positieve of mooie 

herinneringen: sommige informanten hadden (en hebben misschien nog) last van de 

enorme positie die Slok sr. innam, de sterk normerende sfeer die lange tijd in de 

gemeenschap hing, evenals de marginale positie van de vrouw en de enorme 

hoeveelheid tijd die ze kwijt waren aan het Apostolisch Genootschap. Daardoor stuitte 

ik geregeld op ambivalente gevoelens en probeerde ik tijdens het interview zoveel 

mogelijk met de informant mee terug te gaan naar bepaalde gevoelens en sferen uit het 

verleden. 

Wat zelfreflectie tijdens de data-analyse betreft: dit is voor mij de meest 

afstandelijke fase van het onderzoeksproces. Ik ben me ervan bewust dat ik tijdens 

deze fase helemaal in de huid van de ander probeer te kruipen en kan me dan ook 

vinden in hoe Brené Brown haar data-analyse proces omschrijft:  

Wanneer ik gegevens verwerk, schakel ik […] over op een diepe onderzoeksmodus. Dan 

ben ik alleen nog maar bezig om nauwkeurig te beschrijven wat ik in de verhalen heb 

gehoord. Ik denk er niet over na hoe ik zelf iets zou zeggen, maar alleen hoe de deelne-

mers aan het onderzoek het zeiden. Ik denk niet na over wat een ervaring voor mij zou 

betekenen, maar alleen over wat de ervaring betekende voor degene die me erover ver-

telde (Brown, 2013: 11).

Deze distantie wordt misschien versterkt doordat de interviews al zijn afgenomen, 

getranscribeerd en ingevoerd in ATLAS.ti. Hierdoor lijkt er letterlijk afstand te ont-

staan. Wat voor mij in deze fase hielp om mijn mogelijke blinde vlekken zoveel mogelijk 

gewaar te worden, was om regelmatig afstand te nemen, de bevindingen te laten bezin-

ken en met anderen, bij voorkeur outsiders, te bespreken. Als ik daarna weer verder 

ging met de analyse, merkte ik dat ik weer andere dingen zag. Het komt erop neer dat 

hoe meer codeercycli ik uitvoerde, hoe meer ik zag. 

Ook bij de datapresentatie is het belangrijk om kritisch te blijven en continu te 

reflecteren. Met één en dezelfde dataset kunnen ten slotte meerdere verhalen verteld 

worden: met enkele positieve herinneringen, enkel negatieve herinneringen en alles 

ertussen in. Ik heb daarom iteratief gezocht in de data om een zo breed en rijk mogelijk 

beeld te schetsen dat recht doet aan de ambiguïteit en complexiteit van de data en aan 



De methoden

83

de selectieve werking van het geheugen. Daarmee bedoel ik overigens niet alleen het 

geheugen van de informanten, maar ook mijn eigen geheugen. Ter illustratie: van een 

informant kreeg ik na afloop van het interview een boekje met de teksten van de 

zangkoor- en gemeenschapsliederen van het Apostolisch Genootschap mee uit 1966. 

Toen ik deze op de terugweg doorbladerde, bleek ik niet alleen de melodieën van een 

flink aantal liederen te kennen, maar zaten ook de teksten nog goeddeels in mijn hoofd. 

Het frappante was dat het wat met me deed om die liederen weer te zingen, waardoor 

iets van dat gevoel van vroeger terugkwam: mooie gevoelens van gezamenlijke 

ontroering, van warmte en geborgenheid, maar ook minder positieve gevoelens. Toen 

ik het boek Apostelkind (2020) las, herkende ik ook enkele negatieve gevoelens die 

auteur Renske Doorenspleet beschrijft. Het eeuwige ‘moeten’ en de dwingende sfeer 

die vroeger vaak in de gemeenschap hing, de sociale controle en dat het altijd ‘fijn’ 

moest zijn. Hierdoor werd, zoals ze kernachtig schrijft, alles overbelicht en was er geen 

ruimte voor schaduwkanten (Doorenspleet, 2020: 15). Doordat dankbaarheid een 

belangrijke rol speelde en ik me bevoorrecht diende te voelen dat er bijvoorbeeld 

kringverzorgers waren die mij wilden verzorgen, voelde ik amper de ruimte om níet 

naar de kring te willen en kreeg kritiek weinig kans. Doorenspleet schrijft dat “vragen 

stellen mocht, maar de antwoorden lagen klaar en kritiek werkte averechts, want 

discussie was slecht voor ‘de onderlinge verhoudingen en de goede sfeer’” (Doorenspleet, 

2020: 249). Er was weinig ruimte voor een afwijkend geluid. Maar ook het gevoel dat de 

groep belangrijker was dan het individu, of, zoals Doorenspleet schrijft, dat altijd alles 

‘wij’ en ‘ons’ was en nooit ‘ik’, vond ik lastig. Mede daarom is het voor mij een uitdaging 

geweest om mijn eigen stem te vinden, óók gedurende dit onderzoek. Ik herken dan 

ook de verschillende stemmen die zij hoorde tijdens het schrijven van haar boek 

(Doorenspleet, 2020: 135-136). Door een kritische blik te werpen op mijn eigen 

opvoeding, ook binnen het Apostolisch Genootschap, zijn bepaalde blinde vlekken 

voor mij zichtbaar(der) geworden. Vanwege mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel, 

dat ik vanuit mijn apostolische jeugd heb meegekregen, zou ik niet anders kunnen dan 

zo eerlijk mogelijk en zonder censuur naar de data en naar mijn eigen verleden kijken.  
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5
De apostel

Om inzicht te krijgen in de manier waarop de lidmaten zich tot de apostel verhouden 

en de mogelijke veranderingen die zij in de positie van de apostel beleefd hebben, 

onderzoek ik in dit hoofdstuk hoe de informanten reflecteren op de betekenis van de 

apostel. De vraag hierbij luidt:

Hoe beschrijven en duiden de lidmaten de betekenis van de apostel in hun leven? 

Is die door de tijd heen veranderd, en zo ja, hoe?

5.1 Apostel van Oosbree – ‘Geloof in uzelf !’

De meesten van de informanten hebben Van Oosbree niet echt gekend. Aagje kan hem 

zich nog voor de geest halen en weet dat hij indruk op haar maakte, “maar wat hij 

gezegd heeft, dat weet ik natuurlijk niet meer”. Berend zegt dat hij apostel Van Oosbree 

“natuurlijk niet bewust heeft meegemaakt”. 

Bas vertelt dat van Van Oosbree de uitspraak komt: “geloof dan vóór alle dingen 

in Uzelf !”58 Als ik hem vraag wat Van Oosbree daar precies mee bedoelde, zegt Bas: 

58 Zie bijvoorbeeld ook de veertiende J.H. van Oosbreelezing ‘Geloof in uzelf !’ De betekenis van apostel J.H. 

van Oosbree (1862-1946) in context (2013), waaraan zowel Berry Brand, Jan Bremmer als Bert Wiegman 
bijdroegen, aangevuld met orale geschiedschrijving in de vorm van op DVD vastgelegde interviews. 
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Dat je dus zelf een belangrijk persoon bent in de ontwikkeling. Je hebt verantwoording 

gekregen. […] Je bent gecreëerd met een gigantisch vermogen! Wat doe je ermee? (Bas)

Voor Bas heeft Van Oosbree het accent op de eigen verantwoordelijkheid gelegd. 

Eric, die van de Pragmatische Generatie is (1970-1985) en dus ver na de dood 

van Van Oosbree geboren is, omschrijft Van Oosbree als een vernieuwer met “een 

ontzettende inhoud”:

Als je een historisch figuur nog eens zou mogen ontmoeten, dan is dat Van Oosbree. Wij 

zijn eigenlijk kinderen van Van Oosbree. Wat die man heeft opgebouwd en wat hij los 

heeft geweekt van wat het was… Ja, daar is Slok eigenlijk alleen maar op doorgegaan en 

een beetje in een soort verheerlijkingsding en de andere Slok heeft dat weer een beetje 

afgebouwd, maar dat is het eigenlijk nog steeds, ja. En ik heb die levensregelen van Van 

Oosbree, die heb ik hè?59 Die heb ik op Marktplaats gekocht, prachtig! Ja, oh, die is zo 

mooi! En wat daar staat, dat is eigenlijk het geloof zoals het er nu staat, alleen in hele 

oude woorden. Ja, fantastisch! (Eric)

Voor Eric is de historie en de verbinding die hij voelt met de lijn die door Van Oosbree 

is uitgezet, van groot belang “want dan zie je ook dat het niet allemaal een hype is nu, 

nieuw, er zit iets van lijn in, mensen vonden dat vroeger ook al belangrijk blijkbaar, en 

als je je kan inleven in mensen van vroeger, dan kun je je ook inleven in je naaste”. Hij 

voelt zich dan ook verantwoordelijk om dat als lidmaat van het Apostolisch 

Genootschap verder uit te dragen.

Albert kan zich nog goed herinneren dat hij als jongetje van zes al van apostel 

van Oosbree hield. Hij beleefde een speciaal moment met hem tijdens een jeugddienst 

in 1939, net voordat hij naar Nederlands-Indië vertrok. De apostel vroeg hem om naar 

voren te komen:

Stond de apostel me aan te kijken, toen zegt de apostel op een gegeven ogenblik: “Jongen, 

zoals je me nou aankijkt… Je gaat naar een gevaarlijk land, ook wat de vrouw betreft, 

59 Eric verwijst hier naar de ‘Levensregelen voor de mededienenden in het Huis Gods’, te vinden op 
pagina 119 van De zegen van de twijfel (1976).  
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weet je dat?” Nou ja, ik had genoeg gehoord, ik was marineklant. Ik zeg: “apostel, dat heb 

ik gehoord en daar weet ik van”. “Ja”, zegt de apostel, “maar zoals je me nou aankijkt 

jongen”, zit de hele gemeente, 600 jonge mensen te luisteren, en dan zegt de apostel: “Als 

jij nou over drie jaar of over zes jaar”, want ik moest of drie jaar of zes jaar naar Indië, “als 

jij dan terugkomt, kijk jij mij dan nog zo aan?” Toen heb ik alleen maar gezegd: “apostel, 

ik zal eraan werken, en ik zal doen wat ik kan”. En toen kreeg ik de zegen van de apostel 

mee. (Albert)

Als hij in 1946 terugkomt uit Nederlands-Indië, is Van Oosbree net overleden en is Slok 

sr. tot apostel geroepen. Omdat hij zijn belofte niet meer aan Van Oosbree terug kan 

geven, besluit hij dit aan de nieuwe apostel Slok te doen, wat een zeer bewogen 

moment is voor beiden. Hieruit blijkt hoe belangrijk de apostel en de belofte aan de 

apostel voor Albert is. Als ik hem vraag hoe het voor hem was om steeds een nieuwe 

apostel te hebben en of die apostelen een verschillende plaats voor hem innemen, zegt 

hij: 

Ik heb dé apostel lief met m’n hele hart. En of ie nou Slok heet of Riemers, interesseert me 

niet. Ik heb lief. Verstaat u dat? […] DE apostel heb ik lief. En met DIE liefde omarm ik 600 

mensen als het nodig is! En met die liefde ga ik met u om! Sterker nog, terwijl ik u niet 

ken. […] Dat is m’n hele leven. Dat is mijn leven. (Albert)

5.2 Apostel L. Slok – De ‘Levende Norm’

De data over het apostolaat van Slok sr. zal ik opdelen in twee periodes, waarbij de 

eerste periode loopt van 1946 tot 1970 en de tweede periode van 1970 tot 1984. Deze 

onderverdeling is ontstaan omdat de informanten op een andere manier reflecteren op 

de eerste periode van het apostolaat van Slok sr. dan op de tweede periode.

De eerste periode (1946-1970) – Schisma, charisma en ‘wederopbouw’

Alle informanten (of hun (groot)ouders) hebben tijdens het schisma in 1946 voor Slok 

sr. gekozen. Voor de een was die keuze vanzelfsprekender dan voor de ander. Dit hangt 

onder meer samen met of men Slok sr. al voor zijn roeping kende. Arie, die Slok sr. uit 
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het district kende, geeft aan dat er daardoor bij hem thuis geen enkele discussie was 

over de vraag of ze wel met hem mee moesten gaan. “Dat was zo duidelijk als wat”. Ook 

André kende Slok sr. al van toen hij nog voorganger was en dat hij “van het kerstfeest 

een enorm feest” wist te maken. “Je zag het niet, je beleefde het gewoon dat het ook 

anders kon”. Arie heeft een soortgelijke ervaring en ook op hem maakte Slok sr. al 

indruk, nog voordat hij apostel werd. Tijdens een warme zomerdag had Slok sr., toen 

hij nog priester was, ijsjes uitgedeeld aan de jeugd. Het was voor Arie heel bijzonder om 

dit “ondanks die crisisjaren, ondanks de oorlog, ondanks Indië” mee te maken. Aart 

zegt dat hij de roeping van Slok sr. zelfs al zag aankomen: 

Voor ons stond eigenlijk al vanaf het begin af aan vast: als er een opvolger zou zijn voor 

apostel Van Oosbree, dan is dat natuurlijk oudste Slok. Maar we durfden er niet over te 

praten, want hij had al vaak gezegd: over dit soort dingen mag je nooit praten. En dan 

haalde hij aan: denk aan de houding van Maria, die bewaarde die dingen stil in haar hart, 

zo staat het in de Bijbel. Merkwaardig genoeg heeft hij zelf niet doorgehad dat ook apos-

tel Van Oosbree al op hem lette als opvolger. (Aart)

Hoewel men bijna alle gebouwen kwijtraakte, kijken veel informanten nuchter op het 

schisma terug. Aagje vond de overgang “helemaal niet” groot, Arie geeft aan dat het 

“niet sensationeel” was en zegt dat ze “gewoon onbewogen” waren en André herinnert 

zich de overgang als “een heel natuurlijk verloop: de loper was al uitgelegd voor Slok”. 

Voor de familie van Cornelis verliep het schisma van 1946 niet rimpelloos, 

aangezien een deel van hen in Duitsland zat. Zodoende was er sprake van “een dubbele 

breuk, dus enerzijds door de oorlogsomstandigheden, anderzijds dus door de breuk 

met het Apostolisch Genootschap, want zij bleven allemaal bij de Hersteld Apostolische 

Gemeenschap”. Toch was de keuze voor zijn ouders “geen item”: voor hen was het 

duidelijk dat ze met Slok mee zouden gaan. Ook voor de familie van Annemarie had 

het schisma gevolgen. Haar ouders kozen voor Slok sr. nadat een oudste op bezoek was 

geweest en had gefluisterd: “Jullie moeten toch nog wel apostel Slok kiezen”. Ze zegt 

dat zij “zodoende wel bij apostel Slok gebleven [zijn] natuurlijk.” Maar veel apostolische 

families waar zij mee optrokken, besloten om bij de HAZEA te blijven. Daardoor voelde 

het in het begin heel vreemd “en je wist zelf ook nog niet” of je “er nou goed aan gedaan” 
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had of niet. De vader van Bodile die bij de roeping was en “daar helemaal ondersteboven 

van terugkwam”, heeft nooit meer getwijfeld, ondanks dat hij Slok sr. niet kende. Want 

“Rotterdam had geroepen: ‘Hij is het!’, en daar kwam mijn vader mee thuis […] en toen 

was het goed”.

De meeste informanten ervoeren de periode rondom de roeping als een mooie 

tijd. Volgens Berend hing dit samen met de bevrijding van Nederland na de Tweede 

Wereldoorlog:

Na de oorlog brak er dus een nieuwe tijd aan, en toen kregen we een nieuwe apostel, 

apostel L. Slok en die ontketende een enorm enthousiasme. Want er wordt nu over die 

man gezegd dat die daarna ook wel heel dominant aanwezig was, maar ja, dat was ver-

bonden aan de vrijheid die Nederland had na de bezetting, die hele duistere tijd. Dus dat 

vermenigvuldigde elkaar, 1946 en dat was iets bijzonders, en al die apostolischen waren 

dolenthousiast en overal waar die apostel kwam daar stroomden ze samen om hem te 

horen en dat was blijheid en vrolijkheid en ja, dat ervaren… (Berend)

Volgens Daniël werd Slok sr. gezien “als een soort redder van alles”. Ook hij relateert dit 

aan de Tweede Wereldoorlog:

 

Het heeft denk ik, voor mijn ouders ook heel veel te maken met die Tweede Wereldoorlog-

ervaring. Echt de wereld op zijn kop. Ik denk dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. En 

dat er dan iemand op dat moment opstaat en roept van: weet je, maar wat er ook 

gebeurt, wij gaan elkaar niet verliezen, ja, dat heeft voor zoveel mensen zoveel troost en 

zingeving en betekenis gebracht. En dat was natuurlijk ook in die periode van die vijfti-

ger jaren van het herbouwen van Nederland. En daar hebben zij natuurlijk allemaal wel 

heel erg in gestaan en met hem het Apostolisch Genootschap in die periode onderdeel 

laten zijn. Hij was echt een soort God. (Daniël)

Volgens André ontstond er na de oorlog “een heel nieuw Nederland” wat “nooit meer 

geworden [is] zoals van voor de oorlog, en dat ging gepaard met een omslag in het 

Apostolisch Genootschap, dat liep een beetje parallel eigenlijk”:



De apostel

89

We waren straatarm, we waren al onze gebouwen kwijt en andere bezittingen, dus ja, 

schouders eronder. En ik denk dat heel veel apostolischen, niet alleen daaraan mee 

hebben gedaan, maar misschien ten opzichte van hun gezin op een onverantwoorde 

wijze aan mee hebben gedaan. […] Ik heb er goed aan, kan ik eerlijk zeggen, goed aan 

meegedaan, maar ik heb wel eens gehoord van mensen die in mijn opinie onverant-

woord veel aan mee hebben gedaan. Dat waren ook mensen, dat schijnt nog te gebeu-

ren, die hun hele bezit, alles, hun huis, alles is voor de apostel, hè? Dat is niet niks, hoor. 

(André)

Camille herinnert zich wat er “allemaal is opgebracht”. “Als er een aanbieding* gebracht 

moest worden voor een pijporgel, dan kocht mijn moeder geen nieuwe winterjas”. Zij 

noemt dit “geweldig”, maar Anke vertelt dat het vroeger moeilijk was om een tiende als 

aanbieding te brengen:

Het is wel geweest dat de kinderen een paar schoentjes moesten hebben. Dat ik denk: 

wat zal ik doen? Maar het is toch altijd eerst weggelegd. En […] nou is het mooi geweest, 

nou ga ik er postzegels voor kopen. Ik doe het niet meer. En nou krijg ik nog wel de week-

brief, het maandblad en de webradio.60 Ik denk, nou, dan hou ik dat maar voor rente. 

(Anke)

Christiaan herinnert zich dat het voor zijn vader ook lastig was om een tiende op te 

brengen:

Hij had de apostel een brief geschreven en zegt ie: “Ik werk van vier tot acht en ik heb zes 

kinderen en een tiende kan ik echt niet brengen. Ik weet niet of u boterhammenvlees op 

uw brood eet, maar dat kan ik niet betalen”. […] En toen had de apostel zoiets terugge-

schreven […] van: “Ik hoef dat geld van jou niet”. Had ie een brief teruggeschreven naar 

de apostel: “Hier spreekt niet mijn apostel”. [lacht] En, dus en de volgende aposteldienst 

bij ons, toen ging mijn vader dus rond, en toen stond hij dus voor en de apostel ook en 

60 Als lidmaten niet in staat zijn om naar de gemeenschap te komen, maar wel de dienst willen horen, is 
er de mogelijkheid om via de webradio de diensten live te beluisteren. 
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toen… [lacht geëmotioneerd], zo van: ik heb je begrepen [lacht]. Ja, mijn vader heeft de 

apostel toch wel een paar keer op zijn plek neer gezet, wat dat betreft. (Christiaan)

Als ik aan André vraag hoe het volgens hem te verklaren is dat men zoveel opbracht, 

zegt hij dat dit gevoed werd door het “enorme charisma” van Slok sr. Daniël noemt hem 

een van de meest charismatische mensen die hij ooit heeft ontmoet die “een enorme 

plek” innam voor de generatie van zijn ouders. “Dat kan ik me niet meer voorstellen, 

maar ik weet dat het zo was, ik heb toen ervaren, gevoeld dat het zo was”. Als Slok sr. 

ergens binnenkwam, “begon het gewoon te vibreren en zeker in die periode”. Evenals 

Daniël omschrijft Christiaan Slok sr. als “een charismatische man en ja goed, je kunt 

het je niet voorstellen, hè, maar als die man de deur binnenkwam, dan kreeg je de 

tranen al in de ogen”. Het emotioneert hem als hij dit zegt. Dirk noemt Slok sr. “een heel 

markante”, charismatische man met een “sterke persoonlijkheid”, met boeiende en 

inspirerende inzichten, tegen wie hij sterk opkeek. Bas zegt:

L. Slok, ja, was eigenlijk een bovennatuurlijke, als ik er nu over nadenk. Toen hadden we 

dat gevoel niet, hoor. Toen… Ja, hij was gezonden en dat was het toppunt van menslie-

vendheid en noem maar een paar woorden. (Bas)

Twee verhalen illustreren het charismatische van Slok sr. in het bijzonder. Albert 

beschrijft dat hij een gesprek onder vier ogen had aangevraagd met hem, terwijl hij 

hem nog nooit ontmoet had. 

De apostel liep naar me toe, gaf me een hand, zegt ie: “En u wou mij spreken?” Ik zeg: 

“Nee, ik wil u onder vier ogen”. Hij zegt: “U wilt mij onder vier ogen hebben?” Ik zeg: “Ja, 

apostel”. Hij […] stond naar me te kijken [geëmotioneerd] en de apostel slaat z’n arm om 

me heen. [Huilend] Het was de eerste keer dat ik hem zag. Ik kende hem helemaal niet. 

En toen zegt ie tegen me: “Broeder, je krijgt me niet onder vier ogen. Ga mee: je krijgt me 

helemaal”. En toen was ik klaar, toen ben ik klaar geweest voor de rest van m’n leven! 

(Albert)
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Daphne vertelt dat haar ouders emigreerden en besloten hadden om niet meer aposto-

lisch te zijn. Toen Slok sr. hun nieuwe thuisland opzocht, stonden ze desalniettemin 

open voor een afspraak met hem: 

Ze volgden wel niet, maar ja, het zat toch nog wel in hun. En toen zijn ze naar het hotel 

gegaan waar de apostel verbleef, […] toen vertelde mijn moeder dat ze in de lift stond en 

ze dacht: ja, als de apostel vraagt “waarom volgen jullie niet meer”, dan zeg ik dit […] en 

[lacht], ze komen de hotelkamer binnen [schiet vol], ja ik vind het altijd best wel een 

beetje ontroerend [huilt]. […] En ze komen de hotelkamer binnen en de apostel stond 

alleen maar zo [maakt een gebaar met haar armen wijd open]. Nou ja, en die stond 

gewoon met zijn armen wijd en hij vroeg helemaal niet van waarom en hoe en wat. Nou 

ja, en toen zijn ze weer gaan volgen. (Daphne)

De lidmaten van het net opgerichte Apostolisch Genootschap hadden er veel voor over 

om in de buurt te kunnen zijn van hun charismatische apostel. Barbara, die Slok sr. de 

“geweldenaar” noemt, kan zich herinneren dat de hele gemeenschap in rep en roer was 

als hij kwam. Achteraf moet ze een beetje lachen om wat ze “allemaal uitgespookt” 

heeft, maar ze herinnert zich dat ze destijds afreisde naar gemeenschappen waar hij 

kwam om een glimp van hem op te kunnen vangen:

FD: En wat deed dat dan met u als u hem zag?  

Barbara: Ja, nou, je was blij dat je de apostel zag.  

FD: En dan sprak u niet eens met hem?  

Barbara: Nee, nee. 

FD: U zag hem gewoon?  

Barbara: Ja, je zag hem en de sfeer, ja, de sfeer. 

FD: En dan zwaaide hij, of zo?  

Barbara: Ja, en soms kwam hij even bij ons staan en soms ook niet, maar dat was… daar 

ging het niet om, het was gewoon even zien, even dichtbij hem zijn. Ja, raar hè? Dat 

zouden we nou nooit meer doen, maar ja, dat was de tijd. Je wilde toch, hoe noem je dat, 

wat je nu als fan hebt, hè, iemand is een fan van… Wij waren fan.
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Annemarie weet dat ze vanuit het zuiden van het land helemaal naar Schiphol is afge-

reisd om de apostel te verwelkomen na een verre reis.61 “En toen eindelijk kwam de 

apostel, nou... dat was natuurlijk heerlijk, hè?” Ook Bodile heeft als kind op Schiphol 

gestaan. Zij vindt het niet vreemd dat de apostel toentertijd zo onthaald werd. “Als je 

nog denkt aan koningin Juliana op dat terras voor het paleis Soestdijk en wat er alle-

maal aan hordes aankwam, dat is toch ook allemaal veranderd, de hele maatschappij is 

zó veranderd!” 

Niet iedereen kon de manier waarop Slok sr. verwelkomd en geadoreerd werd 

appreciëren. Anke kan het nog zo voor zich halen, het beeld van alle apostolischen die 

hem opwachtten. “Overdreven, dat gejuich en gejubel, oh!” André vond de verering die 

er rondom Slok sr. was ook te veel. Eerbied kan volgens hem de omgang met elkaar 

belemmeren. “Veel dingen vond ik in die tijd overdreven, veel te veel, veel te veel”. Als 

de apostel wat vroeg, dan deed men het. Zo vertelt Albert, die een enorme liefde voor 

de apostel koestert, dat het niet altijd gemakkelijk is geweest om te doen wat de apostel 

hem vroeg. Toch deed hij het, want hij “had een belofte van trouw liggen” en “dan 

kunnen ze daar op rekenen, koste wat het kost”. Hij vertelt geëmotioneerd:

Ik heb wat op moeten brengen, ook voor de apostel. Vergis je niet hoor! Dat de apostel 

me dingen opgaf, dat ik dacht: apostel, hoe haalt u het in uw hoofd? Dan zeg ik tegen de 

apostel: “Apostel, dat kunt u toch niet aan mij vragen?” Hij zegt: “Jongen, de apostel 

vraagt het aan je”. Oh, dat is ook zo. Klaar. (Albert)

De volgzaamheid die men aan de dag legde voor Slok sr. had soms verregaande gevol-

gen. Zo vertelt Anke dat ze zwanger was. Op het moment dat haar vliezen braken 

moest haar man eigenlijk met een bus mee om naar een jeugddienst te gaan:

Anke: Hij had met die jeugd mee moeten gaan, terwijl dat kind geboren moest worden. 

Ik zeg tegen m’n man – die deed dat niet – “als je dat ook gedaan had, dan had ik gezegd: 

ga dan helemaal maar weg”. Dit soort dingen heb ik meegemaakt, vindt u dat gek? 

FD: En het was niet goed dat hij bij u was gebleven, dat werd afgekeurd?

61 Voor een beschrijving van deze gebeurtenis, zie ook Brand (2013a: 443-444). 
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Anke: Ja, hij had mee moeten gaan! Hij kreeg de wind van voren tot en met! […] M’n man 

was heel blij hoor, dat ie thuis was. Die was z’n tijd vooruit. 

De tweede periode (1970-1984) – Crisis, stilstand en geslotenheid

Vanaf begin jaren zeventig is er een verandering waar te nemen in de manier waarop 

de informanten over het apostolaat van Slok sr. spreken. Ze praten meer en meer over 

de normatieve manier waarop Slok sr. leiding geeft. Hierbij komt vooral de kleding- en 

haardracht van de jeugd ter sprake, wat bekend is geworden als het ‘lange haren, korte 

rokken’-conflict (zie ook Brand, 2013a: 481-490). Daniël vertelt hierover: 

Er waren ongelofelijk veel gedragsregels en daar moest je je aan houden. Deed je dat, dan 

had je geen probleem, ging je daar over in debat, ja, dan begon het gelijk. En dat ging 

over, ja, dat ken jij vast wel, lange haren, korte rokken in de zestiger-zeventiger jaren, dat 

ging over seksueel contact voor en na het huwelijk, nou, en al dat soort dingen. En daar 

zaten wel mijn eerste jeukmomenten waardoor ik me minder op m’n plek voelde, zonder 

dat ik daar nou uitgebroken ben, maar […] dat ik dacht van: wat gebeurt hier nou eigen-

lijk? Dat er iemand op de verhoging* door de apostel wordt aangesproken: “zuster, u 

hebt wel erg lang haar”. Dat je echt denkt, na afloop, zeker jaren verder, van: wat gebeurde 

daar dan? Echt bizar, echt bizar. Ja, dat was heel erg die normering. (Daniël)

Berend zegt: “Een ding is duidelijk, het was natuurlijk een ontwikkeling die niet goed 

was om zo van die normen te gaan stellen in zo’n club als het Apostolisch Genootschap”:

Ik denk wel dat heel veel jongeren in de jaren zeventig, dat dat, ja, dat vasthouden aan 

die kledingvoorschriften en weet ik veel wat, dat dat veel spanning gaf en wat voor een 

heel groot aantal ook aanleiding gaf om te zeggen, nou, we stoppen ermee. [… Er was] 

een gevoel van, ja, hoe moet dat nou, hoe lang kan dat nou nog doorgaan en wat doen we 

nou met dat de wereld verandert, hè? Want er is natuurlijk eind jaren zestig […] een 

enorme omslag geweest. (Berend)

André merkt op dat Slok sr. de lange haren, korte rokken “als verweer tegen hem per-

soonlijk” zag en daardoor te ver doorschoot in zijn charisma. Cornelis had enerzijds 
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begrip voor de houding van Slok sr., die hij omschrijft als: “wie met mij mee wil gaan, 

moet onze manieren verstaan”, maar anderzijds “moet je ook respect tonen voor ont-

wikkelingen”:

Hij was eigenlijk ook een beetje stil blijven staan in zijn tijd, hè? Ja, dat is heel spijtig, 

want het is een gouden kerel natuurlijk met enorm veel inbreng waar wij uiteindelijk 

vandaan zijn gekomen, […] dat is helemaal aan de apostel te danken natuurlijk, maar 

aan de andere kant ook ergens een klein beetje stil blijven staan in gedachten en aan de 

andere kant een beetje veel op een voetstuk gezet door jaknikkers. Ja, sorry, het is gewoon 

zo. (Cornelis)

De regels beperkten zich niet alleen tot kleding. Men werd bijvoorbeeld niet geacht te 

lang op vakantie te gaan: 

Zomervakantie was heel ingewikkeld, ook wat timing betreft. […] De apostel L. Slok was 

heel streng in niet meer dan twee zondagen voor je vakantie van huis, hè?62 Dus wilde je 

een beetje vakantie hebben, dan moest je het een beetje regelen, dus na de dienst weg. 

En daar was ook eigenlijk weerstand over want ja, dan zit je al met je zwembroek aan in 

de dienst, zo’n soort idee, onder je blauwe pak [lacht]. Maar het was heel druk, heel druk. 

En sommige dingen denk ik achteraf: dat was wel eh, ja, denk ik dat is toch ook wel te ver 

gegaan. (Berend)

Meerdere informanten beschrijven de moeilijkheden die ze in deze periode ervoeren 

en proberen hierbij uit te leggen hoe ze daarmee omgegaan zijn. Zo benoemt Desiree, 

net als Cornelis, dat Slok sr. op een voetstuk stond, wat mensen volgens haar “blijkbaar 

erg nodig” hebben:

62 Deze beperking van niet meer dan twee zondagen weg zijn, gold voor ‘broeders met een aanwijzing’ 
(voorgangers, priesters) en werd gerechtvaardigd doordat voor de ‘arbeidsindeling’ (het rooster voor de 
leiding van de zondagsdienst en de weekdienst) voldoende priesters beschikbaar moesten zijn. Andere 
lidmaten hoefden zich daaraan niet te houden.
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Maar ik was in die tijd ook zo naïef, dat ik een heleboel dingen niet zag. Ik bedoel, de 

strengheid, de rechtlijnigheid… Ik heb een vriendin die gescheiden is en in die tijd, nou, 

[…] dat is allemaal niet goed opgepakt. […] Ze gingen op zoek naar schuld […] en dat je 

toch vooral getrouwd moest blijven, terwijl de reden van scheiding zo duidelijk aanwezig 

was, want ik bedoel: je laat je niet bedonderen door je man, dan moet er niet een oudste 

zijn die zegt tegen je van: “probeer het nog maar eens, want het is zo goed om getrouwd 

te blijven en je moet kunnen vergeven”, en als dat dan vaker gebeurt… Dus er zijn ook 

hele domme dingen gebeurd en door ja, nu achteraf, door de beste bedoelingen. Maar 

inmiddels is ze niet meer apostolisch, want ze is wel heel erg beschadigd. (Desiree)

Bodile probeerde voor zichzelf een onderscheid te maken tussen wat voor haar essen-

tieel was en wat niet en op die manier haar houding van destijds te duiden:

Bodile: Dus er zijn wel gekke dingen gebeurd, waarvan ik dacht van: jongens! Maar heeft 

het met het Werk te maken? Nee, toch?  

FD: Dus u heeft altijd voor uzelf het onderscheid gemaakt van…

Bodile: Ja, ja. Dat vind ik belangrijk en dat heeft met het Werk te maken, en dat niet. […] 

Maar ik heb daar dus wel een gek gevoel aan over gehouden. […] Maar dat is voor mij 

geen reden geweest om te stoppen. […] Daar gaat het voor mij niet om. Maar het kost je 

moeite om het onderscheid soms helder te houden. 

Cornelis vertelt hoe hij graag kleurrijke pakken droeg en een ander geluid wilde laten 

horen, maar in de jaren zeventig voelde hij zich genoodzaakt om zich zodanig aan te 

passen dat hij eigenlijk zichzelf niet meer was: 

Ik was altijd al progressief en een beetje dwarsligger, wijzen op andere mogelijkheden, 

andere inzichten, andere manier van benaderen, en dat was gewoon heel moeilijk totdat 

de 2e apostel Slok, zei van: “Joh, hoe kan het nou dat je geworden bent wie je nou bent, 

want zo was je niet”. Nee, dat klopt. Volgens mij hebben ze mij net zo lang in die grijze 

pot met verf kopje onder gedouwd totdat ik net zo grijs werd, maar dat wilde ik niet. 

Maar op een gegeven moment kreeg je zoveel aan je oren dat je denkt van: nou, toe maar, 

doe maar effe niet meer, ga maar gewoon mee in die stroom. (Cornelis)
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Voor anderen speelde de apostolische muziek een grote rol. Dat hielp bij het accepte-

ren van zaken die men eigenlijk moeilijk aan zichzelf kon uitleggen. Zo vertelt Charlotte 

dat zij de Christusnaam van Slok sr. niet terecht vond. Die was “uit aanbidding ont-

staan in die jaren”. Maar de muziek erover vond ze prachtig:

‘De Christus van deze tijd’ kwam in die cantateteksten steeds meer voor, en ‘Hij is het!’ 

en dat kwam wel van de roeping, maar als je de cantates leest van ’61 en ’72 enzovoort, 

ja, het wordt steeds piëtistischer.63 En daar kan je muziek natuurlijk heerlijk in kwijt, in 

dat gevoel van helemaal het toppunt zijn, van helemaal in onderdompelen. (Charlotte)

Barbara had ook moeite met de Christusnaam, maar kon dit wel een plek geven in de 

muziek:

FD: En hij was natuurlijk ook wel, toch wel een beetje de Christus van die tijd, zeg maar. 

Barbara: Ja, dat vond ik heel raar, eigenlijk. […] Ik dacht: Jezus is Jezus, ja, waarom weet 

ik niet. Ik heb er nooit zo aan gehangen, hoor. Als iemand dat… Want je had een lied, hè, 

dat ging daar helemaal over, nou dat zong ik ook uit volle borst, hoor. Dus ik ben nooit zo 

strikt geweest, maar ik vond het wel een beetje… Ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. 

Mmm, nee, een beetje vreemd.   

FD: En welk lied was dat, dat daar echt over ging?  

Barbara: Eh, dat ging over… Oh, wacht even… [neuriet]. Oh, hoe was dat? Dat was een 

lied over de Christus, apostel de Christus van nu of zoiets.64 Ja, zoiets was het. Nou, een 

beetje vreemd, hoor. 

63 De uitroep ‘Hij is het!’ kwam van de apostelroeping op tweede paasdag 1946 in Hilversum (zie Brand, 
2013a: 324). In dit citaat wordt gerefereerd aan de volgende cantates: Cantate ‘Christus Koning over 

ons’ (Baarn, 1961), Cantate 1966 (Baarn, 1966), Jubileumcantate 1946-1971 (Baarn, 1971: 34-36), Cantate 

‘Als m’n hele wezen luistert… en Uw naam m’n ziel doorfluistert… (Baarn, 1976), Cantate ‘Oneindige 
Schepping’ (Baarn, 1994).

64 Wat het lied betreft dat Barbara neuriet, zijn er verschillende mogelijkheden: ‘Christus, volheid Gods’ 
(Liederenbundel 1984-88); titel ‘Aanbidding’: regel ‘Hier is m’n hele hart, Apostel, o Christus Gods en 
Levensvriend’ (Liederenbundel 1984-90); ‘Uw altijd Christus-zijn, Apostel’ (Liederenbundel 1984-92); 
‘Wie de Christus van het heden kan omhelzen en belijdt’ (Liederenbundel 1984-94); ‘Christus heeft een 
mensenhart’ (Liederenbundel 1984-100); ‘Mijn levensgids: Gids op al mijn levenswegen, Christus Gods 
van deze tijd’ (Liederenbundel 1984-241).
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FD: En daar had u wel uw vraagtekens bij als u dat zong, of…?  

Barbara: Nou nee, dat zong ik gewoon. Ik hou van zingen, dus ik zong dat, maar ja, ik 

weet het niet, een beetje… Ik vond het eigenlijk niet zo bij elkaar passen. […] Ik vond 

Christus eigenlijk echt bij Jezus horen. Ik vond eigenlijk niet dat je dat kon verplaatsen. 

Maar ik heb er nooit zo aan geleden, hoor. Ik zong ook vrolijk mee en ach, nee. 

Berend probeerde op zijn manier met de normativiteit die Slok sr. voorschreef en de 

Christusnaam om te gaan:

Nou, die periode, eind van apostel L. Slok, nou, mede omdat ik ook die kring van studen-

ten zo, die toen werd opgeheven65 […], dat vond ik een moeilijke tijd, hè, waarbij dus die 

plaats van de apostel dan ineens de plaats werd van de Christus van deze tijd, dat, ja, ja, 

ik had er zoveel mee, […] ik was er zo bij betrokken dat ik, ja, eh, daar wilde ik ook bij 

horen, dat wilde ik niet op het spel zetten, maar dat waren wel de aspecten die ik een 

beetje probeerde te mitigeren. (Berend)

Volgens Cornelis was er bij de lidmaten “geen collectief vermogen aanwezig” om Slok 

sr. tegen te spreken. Charlotte spreekt ook wel over het “dictatorschap” van Slok sr., 

want “hij bepaalde wel alles”. Aanvankelijk ervoer zij dit als positief, want doordat Slok 

sr. “de algehele leiding had van de hele club”, kon hij sneller schakelen en nieuwe denk-

beelden doorvoeren, maar later kwamen er “geen nieuwe perspectieven, waar daar-

voor elke keer, in mijn gevoel, een ontwikkeling zat”. Ze stelt dat de aanbidding rondom 

Slok sr. uiteindelijk leidde tot verlamming en het loslaten van de eigen verantwoorde-

lijkheid:

Dus dat idee van, als je een leider hebt of een voorganger hebt die een visie heeft die 

algemeen geaccepteerd is – want dat dacht ik dan, omdat ik hem accepteerde [lacht], zo 

beperkt ben je dan toch wel – nou, dan was het wel prima dat één het deed. En toen hij 

ouder werd, […] toen dacht ik: ja, er moet wat gebeuren, anders worden we een sekte. 

(Charlotte)

65 Berend refereert hier aan de opheffing van de Kring van Apostolische Studerenden (KAS) in 1978 (zie 
hoofdstuk 2 en Brand, 2013a: 470-475).
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Meerdere informanten spreken in deze context over de confirmatiedienst in Rotterdam 

in 1971.66 Daar was Slok sr. zo ontdaan over hoe sommige confirmanten eruitzagen dat 

hij daarom tijdens de dienst besloot zich terug te trekken in een bijzaal om zich te bera-

den. Daniël kan nog boos worden als hij daaraan terugdenkt: 

Het waren niet de provo’s die daar in die bijeenkomsten zaten. […] Kom op, dit was geen 

punktuig! Het waren lange haren in de zin dat het over de oren was, en dat was korte 

rokken tot aan, nou, weet je, die van jou zijn minstens zo kort. Daar ging het over. En die 

wilden zich confirmeren! Ik vond het bizar. (Daniël)

Voor Charlotte was dit een omslagpunt: 

Wat mij dus stoorde was in de zeventiger jaren toen de apostel ineens de jeugd liet staan 

omdat ze verkeerde haren hadden. […] Ik was er ook niet bij, maar dat je om zoiets, waar 

zoveel energie van ons allemaal inzit, in zo’n visie [..] dat dat om haren […] dat je dan 

alles laat vallen, dat de apostel is weggelopen. […] Nou, ik vond het gewoon helemaal 

niet kunnen. (Charlotte)

Charlotte heeft het gevoel dat de laatste periode van Slok sr. zich laat kenmerken als 

een tijd van “stilstand”. Berend gebruikt ditzelfde woord en denkt dat die stilstand 

samenhing met de slechte lichamelijke (en in mindere mate geestelijke) gezondheid 

van Slok sr. in de jaren zeventig:

Apostel L. Slok was toen, ja, echt lichamelijk en ook geestelijk toch wel […] veel zwakker 

dan broeders en zusters wisten. Hij heeft in 1974 was het meen ik op een landelijke paas-

vergadering in de Doelen, toen had hij al hele behoorlijke gezondheidsproblemen, hij 

was wankel geworden, en toen heeft hij op een gegeven moment gezegd: “Ik heb overwo-

gen om mijn opvolger aan te wijzen”. […] Toen werd er uit de zaal geroepen door een van 

de oudsten: “De mijn is nog niet leeg, apostel!”.67 Nou, een hele zwakke, zieke man die aan 

66 Voor een beschrijving van deze gebeurtenis, zie ook Brand (2013a: 483-490).
67 Voor een beschrijving van deze gebeurtenis die op de broedervergadering op tweede paasdag 1978 (in 

plaats van 1974) plaatsvond, zie Brand (2013a: 496). Er werd gezegd: “De bron is nog niet opgedroogd!”. 
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het einde van zijn kracht is en die zegt: ik heb overwogen om mijn taak over te dragen... 

Nou, dat is dus niet gebeurd dus en toen is er toch eigenlijk een periode van… het was 

toch in feite een tijd van stilstand en verstarring. […] Dat heeft tien jaar geduurd. En dat 

vind ik tien verloren jaren, hoor. (Berend) 

Op vrijdag 29 juni 1984 komt Slok sr. te overlijden. Eric kan zich dit nog goed herinneren: 

Toen hij overleed was ik tien en ik weet dat ik toen aan mijn moeder vroeg van […]: “ligt 

hij nou gewoon in het crematorium naast al die andere mensen in zo’n koelcel?”. En toen 

zei mijn moeder: “ja, natuurlijk! Het is gewoon een mens”. Ja. En dat heb je… nu zou je 

dat niet meer vragen, of niet meer… hè? Dus dat is wel veranderd met J.L. Slok. (Eric)

Eric zag Slok sr. bijna als een bovenmenselijke verschijning, waarvan hij het moeilijk te 

rijmen vond dat hij “gewoon” overleden was. Bij Cornelis leeft eenzelfde soort gevoel. 

Als ik hem vraag of het voor hem een heftige ervaring was dat Slok sr. overleden was, 

zegt hij:

Ik kan het moment nog precies herinneren. […] Bij mij ging de telefoon en ja, toen kreeg 

ik het bericht dus dat de apostel was overleden. Potverdomme. Ja, dat zagen we niet 

aankomen. […] Ja, uiteraard joh, de apostel was […] natuurlijk op leeftijd, maar ja, ik 

bedoel… Het was iemand die mythische vormen heeft aangenomen waarvan je min of 

meer dacht dat hij ook niet kon overlijden of zo, hè? Nee, nee, onzin [lacht hard]. Je rein-

ste onzin, iedereen is sterfelijk, maar daar had je even niet zo bij stil gestaan dat dat ook 

zo in een keer kon, hè? […] Of hij nou thuis al gestorven is of dat hij toch in het zieken-

huis of onderweg… dat weet ik niet, ik wist alleen maar een ding, van: potverdomme. Ja, 

het is het einde van een tijd… Gelijk die gedachte, hè? Dit is het einde van een tijdperk. 

Wat er nu gaat gebeuren weet ik niet, maar het zal wel anders worden, denk ik. (Cornelis)

5.3 Apostel J.L. Slok – ‘Ik ben uw broeder’  

Geen van de informanten vond het vreemd dat Slok jr. als apostel geroepen werd na het 

overlijden van zijn vader. Bodile zegt: “het was schokkender geweest als er ineens een 
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hele andere was gekomen”. Slok jr. was wel “totaal anders” dan zijn vader. Voor 

Christiaan was het “geen verschrikkelijke overgang” doordat Slok jr. al voor zijn roeping 

als apostelhelper optrad. Barbara geeft aan dat zij het “nooit als vriendjespolitiek 

gezien” heeft dat de zoon als opvolger geroepen werd. “En ik dacht: nou, hij is zo dicht-

bij, hij weet precies hoe hij is, ‘t was heel veilig”. Ook Daniël zegt dat er “een hele veilige 

keuze gemaakt” is die hij toen heeft “ervaren als een continuïteit”. Hij heeft “de zucht 

van verlichting gevoeld op allerlei plekken”. 

De informanten hebben het apostolaat van Slok jr. op een andere manier 

ervaren. Iedereen is het erover eens dat er veranderingen kwamen, maar de snelheid 

waarmee deze veranderingen volgens hen plaatsvonden, verschilt. Zo heeft Annemarie 

het gevoel dat het na de roeping van Slok jr. “direct al heel anders” was. Daniël spreekt 

van een “heel heftige omslag”, terwijl Christiaan vond dat de veranderingen heel 

geleidelijk tot stand kwamen. Christiaan vertelt dat Slok jr. de opdracht van zijn vader 

had om de gebaande paden te verlaten. “Dus ga je eigen weg, laat je eigen licht erop 

schijnen en dat heeft apostel J.L. Slok wel ter harte genomen en dat was ook het eerste 

wat hij zei, van: ‘ik doe het niet alleen’, hè?”. André, die bij de roeping was op 7 juli 1984, 

herinnert zich dat de nieuwe apostel meteen zei: 

“Laten we een ding goed afspreken: ik ben broeder onder de broeders en we moeten het 

samen gaan doen”, terwijl we tot dat moment een eenhoofdige leiding hadden. De apos-

tel was het middelpunt. En hij zei: “We gaan het met z’n allen doen”. Een hele principiële 

verandering. (André)

Cornelis zegt dat “het allereerste begin was: ‘u het hoofd en wij allen leden’”.68 Slok jr. zei 

daarentegen: “haal ons van dat voetstuk af, want daar gaat het niet om, het gaat om de 

totaliteit, het gaat om het brede, het gaat om ons samen”. 

68 Dit is een verwijzing naar het apostolische gemeenschapslied nr. 232 ‘Verbondsvernieuwing’ 
(Liederenbundel 1984) gebaseerd op 1 Kor. 12. In het lied komen de woorden voor: 
Hij het Hoofd, wij allen leden, 
Hij het Licht, dat uit ons schijnt; 
Hij de Meester, zijn wij broeders.
Dit lied wordt tegenwoordig niet meer gezongen. 
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Bodile vertelt hoe natuurlijk het voelde dat “de tweede apostel Slok […] die 

Christusnaam weggelaten” heeft. Charlotte ervoer dit enerzijds als “een opluchting”, 

omdat de Christusnaam niet goed uit te leggen was aan buitenstaanders, maar ander-

zijds viel er voor haar ook iets weg: 

Dat was zo ingewikkeld naar buiten en naar binnen, […] dus ik vond het eigenlijk heel 

goed dat dat wegging, alleen… Het had een betekenis gekregen, een gevoelswaarde, en 

met het wegnemen van zo’n woord, waar laat je dan die gevoelswaarde die het voor ons 

had inmiddels? Inmiddels, namelijk toch aan de persoon gebonden, nou, laten we het 

plat zeggen, heiligheid of zo. […] Maar het voelde als een soort opluchting. (Charlotte)

Voor Dirk was dit “wel even wennen, maar […] niet heel schokkend”: 

Het is ook niet automatisch dat hij dan weer de Christus is, of zo. Dus dat vond ik op zich 

wel heel realistisch en heel passend, maar ook wel spannend van: welke kant gaat het 

dan op? Ja. Want het miste natuurlijk ook wel… Het overlijden was ook echt wel een 

soort van gemis, van oké, hoe nu verder? Dat was ook wel het algemene gevoel bij ieder-

een. (Dirk)

Dat Slok jr. afstand nam van de Christusnaam was voor Cornelis geen schok. “Het was 

even een eye opener”:

Ik heb daar toch ook met tranen in mijn ogen staan zingen met het mannenkoor op 

tweede paasdag van: ‘De Christus, de Christus, de Christus van deze tijd’.69 Ja, ik bedoel: 

indoctrinatie gaat altijd heel langzaam, hè? Als het maar vaak genoeg tegen je gezegd 

wordt, dan begint het op een gegeven moment een eigen leven te leiden en dan is het zo. 

[Dus] toen apostel J.L. Slok zei van: jongens, daar wil ik vanaf, want ik ben niet de 

Christus, en eigenlijk was mijn vader dat ook niet, de naam is hem gegeven, hij heeft 

zichzelf nooit zo genoemd, maar de naam is hem gegeven. Volgens mij heeft hij nog net 

niet het woord ‘opgedrongen’ gebruikt, maar ik geloof wel dat hij dat zo ervaarde. […] Ja, 

69 Cornelis verwijst in dit citaat naar het lied ‘Gij Strijders’, lied nr. 10 van het liederenboek Mannenkoor 
(Baarn, 1971). Het lied is nu verdwenen uit het mannenkoorrepertoire. 
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maar toen zijn zoon dus, de jonge apostel Slok zei van: “nou, daar wil ik vanaf ”, ja, hij 

heeft gelijk. (Cornelis)

Hoewel Slok jr. zich al snel distantieerde van de Christusnaam, veranderde er volgens 

Berend de eerste jaren weinig:

Dat vond ik wel zelf een beetje teleurstellend moet ik zeggen, want ik had gehoopt van in 

1984, nou, is toch die periode van stilstand en onzekerheid is over en nou…  En hij ging 

wel wat dingen veranderen, maar dat waren eigenlijk dingen die ik niet zo belangrijk 

vond. Met de liederen iets, en nog een paar dingen, maar de wezenlijke dingen, de week-

brieven bleven dus ook nog dezelfde vorm houden, hè, met een aanhef en dikke zwarte 

letters. (Berend)

Ook in de organisatiecultuur veranderde er aanvankelijk weinig. Volgens Camille was 

het “echt een mannencultuur, en allemaal goedwillende en bedoelende mannen die 

hard gewerkt hebben, maar een mannencultuur”. Cornelis herinnert zich dat “mannen 

aan de ene kant zaten en de vrouwen aan de andere kant en de kinderen het liefst bij de 

vrouwen, die hadden één recht, het aanrecht”. Desiree vertelt dat de man “het hoofd 

van het gezin” was:

Dan werd gezegd: “het hoofd van het gezin moet de uitnodiging ophalen” of “het hoofd 

van het gezin…” Dan kregen we een kalender70 […] bijvoorbeeld, […] dat iedereen dan 

naar mij ging kijken zo van: ja, dat staat jou niet aan, hè? Nou, dan ging ik ook echt in de 

benen en ik ging rond. […] Daar heb ik zo de pesthekel aan gehad […] en daar heb ik me 

ook heel erg tegen verzet. Net als gekleurde panty’s, dat dat niet mocht. Ik deed dat 

gewoon. (Desiree)

70 Gedurende een aantal jaren, tussen 1973 tot en met 1989, werden bij de jaarwisseling kalenders aan 
de lidmaten van het Apostolisch Genootschap cadeau gegeven met onder andere afbeeldingen van de 
apostolische kerkgebouwen (ook wel ‘plaatsen van samenkomst’ genoemd) (Brand, 2013a: 447). 
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Volgens Berend kwam rond 1990 “toch ineens de doorbraak dat er op allerlei manieren 

ook organisatorisch en structureel dingen gingen veranderen”. Zo werd in 1991 de 

eerste vrouw als voorganger aangewezen, wat Barbara “eigenlijk wel op z’n tijd” vond:

Barbara: Dat in het begin alleen maar broeders aangewezen werden voor priester en zo, 

[…] dan dacht ik: wat idioot! Waarom zouden zij het wel kunnen en ik niet? Dat heb ik 

me wel afgevraagd. Dat vond ik ook laat veranderd, te laat. 

FD: En wreef dat dan een beetje voor uw gevoel?

Barbara: Ja, voor mij wel. Achteraf. 

FD: En hoe ging u daar dan mee om?

Barbara: Nou, ik dacht: ach… Nee, ik ging er eigenlijk niet mee om, ik liet het gewoon 

liggen. Weet je, dan is het me niet waard om daar stennis over te maken of zo. 

Desiree denkt zelfs dat ze “niet meer apostolisch was geweest op het moment dat [de 

aanwijzing van een vrouwelijke voorganger] niet was gebeurd”:

Desiree: Dan had ik daar niet mee kunnen leven. […] Daarvoor ben ik te geëmancipeerd. 

[…]

FD: Maar dan heb je je toch nog best wel lang kunnen vinden in een Genootschap wat 

toch wel voornamelijk bestond uit dat de broeders… Want dat was dan in ’92 dat de 

eerste vrouw werd aangewezen, en volgens mij ben jij uit begin jaren zestig, toch? 

Desiree: Ja.

FD: Dus dat is dan toch wel…

Desiree: Ja, ik… Het ging bij mij, ja, dat zei ik net ook al, niet om die uiterlijkheden. Het 

ging bij mij om het gevoel, om de woorden die gesproken werden, en ik kon daar wel 

doorheen kijken. […] Bij apostel Riemers was natuurlijk alle strengheid wel weg. Bij de 

apostelen Slok, die waren natuurlijk strenger. Apostel L. Slok natuurlijk helemaal! Maar 

ja, dat was ook de tijdsgeest, dat was… Ja, ik denk dat ik daar makkelijk doorheen kon 

kijken. […] Mijn moeder was gewoon geëmancipeerd en dat daar mannen op de verho-

ging stonden, ach.



De apostel

104

In 1992 hoefden mannen en vrouwen niet meer gescheiden te zitten tijdens de dienst. 

Als ik aan Barbara vraag hoe dat voor haar was, zegt ze: 

Nou joh, we gingen naar concerten en weet ik veel en daar zat iedereen door elkaar, ik 

vond het al zo gewoon! Dat is toch raar? Helemaal strikt gescheiden, belachelijk. Nou 

goed, ja er zijn wel dingen waarvan ik dacht: argh, maar ja, nooit zo aan gehangen, ik 

maakte er geen punt van. (Barbara)

Camille merkt op dat er in de beginperiode van Slok jr. weinig ruimte was voor vragen, 

en “dat is wel een worsteling geweest”. Ze had “heel veel moeite met de stelligheden”. 

En als ze “eens een vraag stelde, dan werd dat onmiddellijk vertaald als zijnde onzeker-

heid […] en dan ging men het uitleggen”. Toch hebben zij en haar man altijd “het 

gedachtegoed een warm hart toegedragen en er ook zoveel mogelijk naar geleefd”. Als 

ik vraag waarom, zegt ze:

Zo hebben wij ook de voorbeelden gekregen van onze ouders, en die voorbeelden waren 

mooi en we hebben daar ook de uitkomsten van gezien, dus ehm. Ja, ik had ook niet zo 

de behoefte om dat nou allemaal omver te kegelen. (Camille) 

Berend herinnert zich hoe Slok jr. tegen veranderingen aankeek en het tempo waarop 

deze doorgevoerd dienden te worden: 

Hij [Slok jr.] heeft toen op een gegeven moment gezegd: “je moet veranderen zoals mijn 

moeder weleens zei hoe je een bord soep uit de keuken op tafel moest brengen”. […] Ze 

zegt: “dat moet je niet te snel doen, want dan verlies je de balletjes en de soep over de 

rand van het bord en anders mors je, verlies je een heleboel, maar als je het te langzaam 

doet, dan komt de soep koud op tafel”. Dus je moet wel tempo hebben, verrassing erin 

houden, maar wel zorgvuldig dat je niet allerlei mensen verliest. En dat was zijn credo. 

(Berend)

Uit dit fragment komt naar voren dat Slok jr. zich zorgen maakte dat hij mensen zou 

verliezen als de veranderingen te snel werden doorgevoerd, maar ondertussen gingen 
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er juist mensen weg omdat de veranderingen te langzaam gingen, die zeiden “ja, apos-

tel […] dat kan toch in deze tijd niet meer dat je dit soort normen aan wil leggen, dan 

raak je mensen kwijt die waardevol zijn”. Daniël herinnert zich dat er in 1992 exitge-

sprekken zijn gevoerd met jongeren die het Apostolisch Genootschap hadden verlaten. 

In meer dan driekwart van de gevallen was dit vanwege de sterke seksuele normering. 

Slok jr. had hier volgens Daniël op gereageerd door te zeggen: “Als zij daardoor uitbre-

ken, dan hoef ik mijn normen niet te veranderen”. Daniël trekt daarbij de vergelijking 

met de ‘lange haren, korte rokken’-discussie ten tijde van Slok sr.: 

Dat was precies diezelfde discussie. We gingen niet in debat, het was zo. En dat is dat 

premoderne haast, dat je zegt van de wereld is een gegeven en op deze manier daar hoef 

je niet over te hebben, daar hoef je alleen maar aan te conformeren, en als je dat niet 

doet, ja, dan pas je er niet in. Dus is het opvallend dat hij acht jaar later, in 2000, zelf die 

normering, waardenormering, normgedreven – waardegedreven omslag maakt. Te laat, 

zou ik nu zeggen. Want toen waren we, toen was het, ja, de, zeg maar de reductie van het 

ledenaantal al behoorlijk aan het oplopen. Dat is ook in die periode. Ik las in jouw eerste 

A4’tje ‘bestaande uit ongeveer 16.000 leden’. Ja, we waren gewoon [… met] 100 gemeen-

schappen. En hoeveel zijn er nu, 73. Dus ja, je kan zien hoe hard dat gegaan is. (Daniël)

Daniël vertelt dat “apostel Slok II […] heel erg in dat spanningsveld gestaan [heeft] van: 

het moet naar buiten, dat mag, dat gaat slachtoffers kosten, maar hoe doe ik dat, en 

hoe snel doe ik dat, en hoeveel accepteer ik wel en niet […] en dat was voor hem echt 

een enorme puzzel”. Hierbij merkt hij op dat diverse generaties verschillend tegen de 

veranderingen aankeken. Volgens Daniël had de generatie vóór hem Slok sr. op zo’n 

voetstuk staan, dat hij niets verkeerd kon doen. Zijn generatie daarentegen, schrok 

zich volgens hem “de pleuris” van de normgestuurde cultuur die ten tijde van Slok sr. 

was ontstaan en maakte de heftige kanteling in de jaren negentig mee naar een meer 

waardegestuurde cultuur. “Die omslag van normsturing naar waardesturing dat was 

voor mij echt het ding waar het over ging in de negentiger jaren en dat was echt heftig”. 

Daarnaast merkt Daniël op dat er met de snelheid van die veranderingen “ook ongelo-

felijk gesjoemeld” werd: “in de ene gemeenschap was dat anders dan de andere”. André 

zegt hierover:
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André: In het district Rotterdam […] toen die nieuwe jeugdverzorgingsstijl71 zich ontwik-

kelde met alles wat er aan vast zat, de uitnodigingen maken en een uitnodiging om een 

uitnodiging te maken, en verslagen schrijven, tot in de puntjes hè! En als dan de nieuwe 

richtlijnen kwamen, dan was een soort ceremonie, was haast net zoiets als een rond-

gang, stond er iemand in het midden met zo’n stapel en dan gingen wij rond en dan 

kregen we de nieuwe richtlijnen. […] Die kwamen regelrecht van de apostel. In die tijd 

kwam ik ook in de dienst in Enschede […] en na de dienst zei de voorganger, […] iedereen 

stond al op ’t punt om weg te gaan: “Oh ja jongens, de nieuwe richtlijnen! Daar liggen... 

neem er eentje mee!” En ze namen, en ze vouwden ‘m in vieren en staken ‘m in hun bin-

nenzak, en ik durf erop te wedden dat ze de volgende week die richtlijnen vonden in de 

binnenzak van hun zondagse pak. Hoe verschillend, verschillen in aanpak, verschillen in 

waardering, verschillen in… ja…

FD: En wat vond u van die verschillen?  

André: Ik vond ze humoristisch. Ja, ik vond eh, zoals het hier ging knap overdreven, laat 

ik dat maar eerlijk zeggen [lacht].  En daar vond ik het ondergewaardeerd. […] 

Middenweg, hè?

Daniël kijkt “op twee manieren” naar de snelheid waarmee de veranderingen kwamen:

De laag waar het in de gemeenschap had moeten gebeuren om die slag mee te maken, 

dat was too little, too late. Als je er systemisch naar kijkt, dat hij [Slok jr.] dat moet doen 

gezien zijn eigen geschiedenis, het was little, maar het was ongelofelijk veel. Het was wel 

een hefboom, daar heeft hij wel het wak geslagen. Dus […] als je het vanuit zijn imprints 

en vanuit zijn systeem van herkomst ziet, dan was het een enorme mannetjesputtersac-

tie om dat te doen. […] Want je zou ook kunnen zeggen: daar heeft hij te weinig snelheid 

gemaakt of onvoldoende leiderschap getoond, […] maar juist zo door je eigen wortels 

heen, wauw! Wie van ons doet dat? Wie van ons durft dat? En dat hij schijtbang is 

geweest, dat kan niet anders, dat moet wel. (Daniël)

71 André verwijst hier naar de nieuwe jeugdverzorgingsstijl die in de jaren zeventig geïntroduceerd werd 
(zie Brand, 2013a: 491-495).  
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Gedurende het interview bemerkt Daniël dat hij voor het eerst deze gevoelens van 

bewondering voelt voor Slok jr. “Nou, dat is wel mooi, want door dit gesprek kan ik dat 

nu wel zo voelen, dat had ik hiervoor nooit zo eerder bedacht, denk ik”. Hij heeft het 

gevoel dat het wellicht gemakkelijker was geweest als Slok sr. iemand anders tot opvol-

ger had geroepen “die veel minder belast was door dat verleden”. Nu kwamen “al die 

lijntjes bij zijn bureau samen”, “van echt ook generaties die er geen debat over konden 

voeren, geen gesprek over konden voeren, en dat waren ook zijn broeders en zusters, 

dat waren ook zijn geloofsgenoten”. Dat had “heel anders gekund, maar ik denk dat het 

misschien dan wel de fout was dat hij opvolger was van Slok I: als daar wat anders was 

gebeurd, was waarschijnlijk die breuk makkelijker geweest”.

André onderschrijft de lange weg naar meer openheid en merkt op dat dit zelfs 

nu af en toe nog lastig is. “Als je een hele generatie lang met mekaar zo die instelling 

hebt gehad van introversie, dan ben je nog maar niet een-twee-drie extravert, hoor, nee, 

oh nee, nee, nee, ik ondervind het nu ook nog”. Hij herinnert zich dat er gespreksavonden 

georganiseerd werden, waarin ruimte werd gecreëerd voor de lidmaten om zich uit te 

spreken. Volgens hem waren dit moeilijke avonden, die in het begin meestal eindigden 

in geklaag en onverwerkt verdriet over de normsturing onder Slok sr. Volgens André 

moest er “een hoop geleerd” worden:

We hebben geleerd met elkaar te praten. Dat konden we vroeger niet. Je zat allemaal 

naast elkaar in de dienst, je luisterde naar één, en als de dienst afgelopen was, dan ging je 

weer weg. Dat hebben we in die periode, vanaf apostel J.L. Slok tot nu, geleerd om zo met 

elkaar om te gaan, naar elkaar te kunnen leren luisteren. Er was ook helemaal geen 

ruimte voor weerwoord of voor reflectie na de dienst, om eens tegen de voorganger te 

zeggen van: je hebt het wel zo gedaan, maar had dat nou niet anders gekund. (André)

Hoewel de informanten verschillend reflecteren op de snelheid van de veranderingen, 

spreken ze allemaal positief over dát er veranderingen kwamen. Daphne vertelt dat 

Slok jr. “de trend heeft gezet van de apostel van dat voetstuk af, het is niet alleen van 

hem afhankelijk, wij allemaal”. Barbara merkt op dat er bij Slok jr. een meer gelijkwaar-

dige band ontstond tussen de lidmaten en de apostel dan daarvoor. Volgens haar was 

Slok sr. voor velen een soort vaderfiguur, en men ondertekende brieven aan hem met 
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“uw kind”. Slok jr. wilde dit niet hebben, wat voor sommigen een moeilijke verandering 

was. Zo is een tante van Barbara niet meer in de dienst gekomen omdat zij haar brie-

ven niet meer op die wijze mocht ondertekenen. Dat “kon ze niet” meer, omdat ze voor 

haar gevoel toen geen vader meer had. Slok sr. was ook voor Barbara een vaderfiguur 

geweest. Daar heeft ze “leuke herinneringen aan”, maar ze zou “niet meer terug willen”. 

Bij Slok jr. was dit gevoel “heel duidelijk gelijk over bij mij, ja hoor”. Dat komt volgens 

haar doordat Slok jr. een heel ander karakter had dan zijn vader: hij was stiller, beschei-

dener en minder ijdel. 

Naast de positieve veranderingen waarover de informanten spreken, is er ook 

een belangrijk gemis waarover gesproken wordt: een verlies aan inspiratie. Dirk begon 

in de jaren negentig een bepaalde diepgang in de erediensten te missen. Voor zijn 

gevoel ging “die overgave er een beetje uit”. Als ik hem vraag wat het dan was wat hem 

voor die tijd wel inspireerde, relateert hij dit aan het verschil in charisma tussen Slok sr. 

en Slok jr.: 

Als je kijkt naar de oude generatie verzorgers van mijn jeugd, […] de apostel was echt 

dan voor hun ook het hoogste, zeg maar, hè? Dat zongen we ook. En daar zat ook heel 

sterk een gevoel van ontzag en een gevoel van overgave aan iets wat je overstijgt. Dus als 

je het even loskoppelt van de apostel – het was in die tijd heel erg gekoppeld aan de apos-

tel – maar het gevoel van overgave aan iets groters. […] En dat charismatische ging er 

natuurlijk langzaam af ook. […] Dat was in de jaren tachtig denk ik ook al gebeurd. Maar 

op een gegeven moment dan ga je dat verschil voelen, dan worden het meer rationele 

toespraken in plaats van dat je gevoelsmatig bijna omvergeblazen wordt van: wauw, wat 

is dit! Daar zit echt een verschil in. (Dirk)

Ook Daniël vond Slok jr. “een veel minder spirituele en charismatische man” dan zijn 

vader, “die kon echt diensten houden dat je dacht: het dak gaat eraf, echt waanzinnig!” 

Uiteindelijk was voor Daniël dit gemis aan inspiratie de reden om eind jaren negentig 

het Apostolisch Genootschap te verlaten:72

72 Daniël is de enige informant die ten tijde van het interview niet meer belijdend apostolisch was. Hij 
maakte onderdeel uit van de pilot study, waarvoor ik ook informanten selecteerde die later lid waren 
geworden en die geen lid meer zijn (zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.).
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Die ontroering verdween en ik denk dat ik daardoor uiteindelijk ook niet heb vastgehou-

den. Stel dat dat er wel gebleven was, dan had ik mijn positie misschien ook wel gevon-

den en kunnen blijven, dat weet ik niet. Maar dat was voor mij wel het verschil denk ik. 

(Daniël)

Berend vertelt dat er mensen waren die Slok jr. schreven en zeiden: “ja, apostel, ik voel 

niet zo veel inspiratie meer in deze tijd, als ik dan denk hoe dat vroeger was en nu niet, 

dan vind ik dat toch jammer”. Volgens Aart was Slok jr. een heel ander type dan zijn 

vader:

Hij was een hele goede administrateur, hij stelde orde op zaken, ook in de gemeenschap, 

in het Genootschap. Hij heeft allerlei dingen aangepakt die heel nuttig en zinvol waren, 

maar nou net die vlam van profetisch inzicht, ja, die miste die. En dat ging je op den duur 

merken. (Aart)

Slok jr. wees als eerste tijdens zijn leven zijn opvolger aan. Berend vertelt dat hier een 

heel zorgvuldig proces aan voorafging. Het “was werkelijk fantastisch zoals hij dat 

gedaan heeft”. 

5.4 Apostel D. Riemers – ‘Dialoog op ooghoogte’

Op het moment dat Riemers officieel apostel werd, kenden velen hem nog niet – in 

tegenstelling tot zijn voorganger. Barbara herinnert zich nog dat ze met haar moeder 

heeft “zitten oefenen hoe hij heette”. Het valt op dat de meeste informanten een onder-

scheid maken in de manier waarop de beide apostelen Slok hun apostelambt vormga-

ven en hoe de apostelen Riemers en Wiegman dat deden (en doen). Daar vond, volgens 

de meesten, de echte cultuuromslag plaats. 

 Aagje vertelt dat het contact met apostel Riemers “heel anders is” dan met de 

apostelen daarvoor. Volgens haar wil hij “één zijn onder de anderen”, waardoor er 

“intermenselijk contact” is. Dit vindt ze fantastisch en daar is ze “heel dankbaar voor”. 

Ook Annemarie vertelt dat ze Riemers als meer benaderbaar ervaart dan de beide 

apostelen Slok:
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Annemarie: Na de dienst, zaten we koffie te drinken, ja, en dan gaat ie een beetje bij de 

mensen zitten, hè, bij de broeders en zusters zitten, en dan even praten. […] Hij pakte me 

zo bij de hand. […] Maar daar kreeg je met de apostel Slok, kreeg je dat nooit gedaan, hè?

FD: Met de oude apostel Slok, of de jonge?

Annemarie: Allebei niet. Niet echt zoals hij. Ja, daar kreeg je moeilijk een handje van, hè? 

Oeh… Oh God, ik zeg dingen…73  

Verderop in het interview vertelt ze dat ze zich nog goed herinnert dat ze een lied aan 

het zingen was in het bejaardenkoor waarin het woord ‘apostel’ viel. Riemers was op 

bezoek in haar dienst “en [toen] keek hij me aan en dat hoofd [lacht], dat wou die eigen-

lijk al niet meer horen, hè, in die liederen niet”. Door Riemers werd de gewoonte om een 

portretfoto van de apostel in de woonkamer te hebben hangen, doorbroken. Bodile 

vertelt daarover:

Ik weet dat de apostel Riemers dat eigenlijk helemaal niet wilde. […] Dat ging eigenlijk 

een streepje te ver. […] Dus ik heb van hem geen foto. Die zit echt helemaal vanbinnen 

bij me. (Bodile)

Barbara vertelt dat zij nog wel een foto van Slok jr. had, maar deze nooit heeft opgehan-

gen, want “daar hield hij niet van”. Ze had een waarderingsgeschenk gekregen waar 

twee kleine foto’s inzaten: een van Slok sr. en een van Slok jr.74 Die had ze lange tijd 

staan, maar nu hoeft het van haar niet meer:

Ik vind het ook niet meer zo… Weet je, dat is weer die aanbidding en dat is niet meer. Ik 

vind het een verantwoordelijke plaats, hè, onze apostel is heel verantwoordelijk, er komt 

veel op hem af, maar ik hoef niet meer een foto of zo, nee. Ik ken het wel, ik weet wel hoe 

hij er uitziet. (Barbara)

73 Annemarie schrok hier van haar eigen opmerking. 
74 De vrouwen die deel uitmaakten van de schoonmaakkring kregen kort voor kerst een waarderings-

geschenk in een feestelijke samenkomst, die opgeluisterd werd met muziek, zang en dans uit het 
kerstspel (Brand, 2013a: 455).
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Floris heeft het gevoel dat het allemaal wat “minder zwaar” werd bij Riemers:

Hij had ook wel humor, ook op het jeugdappèl zaten er wat grapjes in en dat sprak mij 

wel aan. […] Er werd gewoon heel luchtig gesproken over apostolisch-zijn en ja, dat staat 

mij eigenlijk het meeste bij van apostel Riemers. Dat het gewoon wat, ja, luchtiger werd 

en niet zo benauwend. (Floris)

Camille benoemt dat er voor haar gevoel “heel veel dingen veranderd” zijn toen 

Riemers apostel werd. Zij haalt hierbij de ‘dialoog op ooghoogte’ aan – het credo van 

apostel Riemers:

Hij was ook heel toegankelijk en ja, je werkte samen en dat was het grote verschil. […] 

Dus toen heb ik ook ervaren hoe het was om gelijkwaardig samen te werken. Nou, dat is 

een mooie ervaring geweest. Ja, daar was hij helemaal van, hè? Dialoog op ooghoogte. En 

natuurlijk moet er leiding gegeven worden en moeten er beslissingen genomen worden, 

dat is zeker zo, maar ik heb een hele andere cultuur ervaren toen. (Camille)

Die cultuuromslag onderschrijft Dirk:

Sowieso dat charismatische van oude apostel Slok, […] daar werd echt naar opgezien en 

dat geldt voor mij ook zo. En dan had je zijn zoon en die had het er dan over van: “ik ben 

uw broeder”. En dan kwam daarna natuurlijk […] Riemers die zei: “dialoog op ooghoogte” 

en daar had ik het meer het gevoel bij, dat het ook zo was. Dat had ik bij de jonge Slok 

toch wat minder, die was toch ook nog wel vrij stellig in zijn mening over dingen [lacht], 

wat de oude apostel Slok ook heel duidelijk had. Van: dit is goed en dit is niet goed. Dat 

was vrij zwart-wit vaak, ondanks dat er wel veel warmte en veel wijsheid was. Bij apostel 

Riemers was dat veel meer gelijkwaardig naar mijn gevoel ook aan het worden. […] Dus 

dat is duidelijk een verschuiving. (Dirk)

Doordat Riemers volgens Evert “heel erg open” en “toegankelijk” was, met “echte aan-

dacht voor mensen”, kon die dialoog op ooghoogte ook daadwerkelijk tot stand komen. 

Maar volgens Christiaan ging dit niet van de ene op de andere dag: 
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De dialoog op ooghoogte, nou, dat kwam nog niet helemaal uit de verf, hè? Het was wel het 

streven, maar dat moest nog allemaal landen bij iedereen. Want daar gaat ook een hele tijd 

overheen. Want […] je hebt te maken met generaties die in een bepaalde tijd met een 

bepaald idee zijn opgegroeid en schakelen naar die andere… Dat gaat moeilijk, hè? [lacht] 

Dus je moet ze allemaal binnen boord houden. Laat dat maar eens lukken. (Christiaan)

Aart kende Riemers voordat hij apostel werd, waardoor ze elkaar eerst bij de voornaam 

noemden. 

Maar ja, toen werd hij nota bene onze apostel. En toen heb ik gezegd bij onze allereerste 

ontmoeting: “denk erom, ik noem u van nu af aan altijd apostel. En als ik ‘Apostel’ zeg of 

schrijf dan is dat altijd met een hoofdletter”. […] En nou weet ik wel, in het bedrijfsleven 

en op scholen gebruik je elkaars voornaam tegenwoordig. Maar waarom zou je dat doen 

als je die relatie met de apostel hebt? Dat zie ik niet in. (Aart)

Aart vindt het belangrijk om zijn eerbied voor de apostel uit te drukken. “We zijn wel 

gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk”. Die eerbied is er volgens hem nu te weinig:

Tijdens het regime van apostel Riemers is men voortdurend bezig geweest, naar mijn 

gevoel, om te knabbelen aan de plaats van de apostel, omdat men een soort gêne had dat 

we zo’n geweldige verering hadden destijds […] voor apostel Slok senior. Die verering 

was inderdaad wel overdreven, dat is waar, dat uitte zich vaak op een kinderachtige 

manier. Als de apostel kwam, dan moest er plotseling een heel ander servies aangeschaft 

worden, dit soort dingen. Maar dat heeft de apostel Slok zelf nooit gepromoot, nooit om 

gevraagd. Dat deed men dan. (Aart)

Na tien jaar kondigde apostel Riemers in 2011 aan dat hij terug wilde treden als apostel. 

Evert vond dat “wel logisch” maar voor Eric was het moeilijk: 

Toen hij zei dat hij ermee stopte, toen kwam ik hier thuis en toen was ik helemaal ont-

daan, […] dat vond ik heel erg. […] Ja, toen had ik echt wel het gevoel alsof ik iets kwijt 

was. (Eric)
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5.5 Apostel A. Wiegman – ‘Vriend en apostel’

Wiegman is de eerste apostel die ervoor gekozen heeft om, na zijn roeping tot apostel, 

zijn maatschappelijke carrière (deeltijds) voort te zetten. Fiona begrijpt deze keuze 

“volkomen”, maar zij ziet ook mogelijke nadelen:

Het is misschien een beetje cru om te zeggen, maar op het moment dat dat gebeurt, 

denk ik dat je dus ook niet meer kan verwachten van iemand die je als priester of als 

voorganger wil vragen, dat die daar dus al zijn tijd en al zijn energie alleen nog maar in 

wil steken. […] En dat heeft misschien ook wel weer te maken dus met hoe mensen er nu 

in staan. […] Dat dat gevolgen heeft voor hoe het dus verder gaat. (Fiona)

Ze merkt hierbij op dat als hij fulltime apostel zou zijn, hij “raakvlakken met de maat-

schappij […] kwijtraakt”, waardoor ze deze ontwikkeling “mooi en minder mooi” tege-

lijkertijd noemt. Charlotte vindt het louter een positieve verandering: 

Ik heb ook geen enkel probleem met dat de apostel ook in de maatschappij werkzaam is. 

Dat was de eerste kritiek eigenlijk van mijn generatie: hoe kan je dat […] doen? Ik dacht: 

dan blijft hij tenminste verbonden met de normale gang van zaken. (Charlotte)

Floris heeft het idee dat Wiegman zich “wat meer inmengt op alle lagen en niveaus en 

dat hij […] iets meer onder de mensen is”. Om dit te illustreren vertelt hij dat Wiegman 

participeert in een WhatsApp groep van de tweede kring die Floris verzorgt:

Hij zegt dan ook vaak gewoon: “fijne kringavond” of “fijne zondagochtend”, of “fijn week-

end” en “succes met school” enzovoort. Dat vind ik wel echt heel grappig en heel laag-

drempelig, dus die kinderen van de tweede kring, ja, die appen ook continu met hem en 

dan sturen ze foto’s over en weer. In mijn tijd was dat helemaal niet, ik zou echt niet 

weten hoe ik toen contact op moest nemen met de apostel. (Floris) 

Emma beaamt dit laagdrempelige contact: 
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Als je hem een keer een mailtje stuurt, krijg je een mailtje terug bijvoorbeeld, dat had je 

tot een paar jaar geleden helemaal niet kunnen bedenken, dan deed je dat misschien 

niet eens. Als je dan contact wilde met de apostel, dan moest er echt wel iets heel bijzon-

ders aan de hand zijn en dan moest het nog via de districtsvoorganger waarschijnlijk. 

(Emma)

Dirk vertelt dat Wiegman na afloop van een dienst rustig nog een kopje koffie drinkt 

met de aanwezigen:

Het ledental is natuurlijk ook minder geworden, dus het is ook makkelijker om contact 

te maken. Na afloop van een dienst, als de apostel er staat, dan ben je niet met 300-400 

man of zo, dus dan heb je iets meer kans om hem ook te spreken [lacht]. Maar het is ook 

gelijkwaardiger geworden. De oude apostel Slok die zat natuurlijk achter, die was ook 

echt emotioneel uitgeput na een dienst, hè? Die gaf ook heel veel weg, dat had ook echt 

wel z’n waarde. Het was gewoon anders. (Dirk).

Dirk is niet de enige informant die met enige ambivalentie over de verandering in de 

positie van de apostel spreekt. Zo zegt Desiree:

Wiegman [is de meest] aansprekende apostel voor mij, absoluut! By far. Maar het gevoel 

wat ik toen had als zestienjarige dat de apostel L. Slok binnen kwam en dat we gingen 

staan… Dát gevoel, hè? Ooooh, dat heb ik nooit weer gehad. […] Dat gevoel heb ik wel als 

ik in Zwitserland bovenop een berg sta. […] Van: wat fantastisch dat ik hierbij mag 

horen! Dat heb ik wel, maar veel nuchterder, veel minder dwepend, veel [meer] down to 

earth, veel praktischer. Dat is wel beter, alleen dat gevoel van verwondering en adoratie 

is ook wel heel erg lekker. Want dat betekent dat jij iemand mag bewonderen waarvan je 

denkt: ach, daar kom ik toch nooit. Ach, mooi. […] Mensen hebben helden nodig, zeg ik 

heel vaak. En dat is absoluut zo.  (Desiree)

De positie van de apostel is nog steeds belangrijk voor Desiree, maar ze ziet hem – 

anders dan de beide apostelen Slok – niet als een leidsman. “Het is niet meer zoals het 

bij apostel L. Slok was en J.L. Slok en dat zou ook niet gezond zijn, nee, dat is niet meer 



De apostel

115

van deze tijd”. Daardoor is er een verschuiving gekomen in de verantwoordelijkheid. 

“Apostel Wiegman is niet overal verantwoordelijk voor, dat kan niet, dat is onmogelijk, 

we moeten zelf nadenken”. Die verantwoordelijkheid mag wat haar betreft “nog wat 

sterker benadrukt worden”, zodat iedereen deze ook daadwerkelijk voelt. 

Emma denkt dat “de manier waarop we naar de apostel kijken wel iets veranderd 

is”, maar dat dit per generatie verschilt. De ouderen krijgen volgens haar “toch een 

beetje spanning ervan of zoals hij dan in de buurt komt, van: oh, de apostel!”. Zelf voelt 

zij dat niet zo. “Ik heb wel heel veel respect voor hem hoor, maar het is niet zo dat ik 

denk van: oh, wauw, ik wil echt zijn handtekening of zo, een hand en dan was ik een 

week mijn handen niet”. Fiona onderschrijft dit:

Ik denk dat mijn ouders echt ook nog wel zijn opgegroeid met het idee van: wat de apostel 

je vraagt, daar zeg je geen nee op. […] Mijn ouders zijn wat dat betreft wel echt die hard 

apostolische mensen, echt daar best wel heel veel voor over hebben om apostolisch te zijn 

en om er te zijn voor de apostel vanuit traditioneel oogpunt en ik heb dat toch wel minder. 

[…] Ik ben bijvoorbeeld niet helemaal ondersteboven en hoteldebotel op het moment dat 

de apostel een dienst verzorgt op bijvoorbeeld een jongerenconferentie. Ik ben best wel 

kritisch geworden, denk ik. En dat heeft dan ook wel weer tot gevolg dat ik dus anders naar 

een apostel kijk. En ik denk dat mijn ouders wel echt nog heel erg naar de apostel kijken als 

van: ja, maar dat is toch gewoon heel belangrijk en... Misschien niet meer op een voetstuk 

plaatsen, maar wel nog een hele bijzondere gedachte of beeld hebben bij de apostel. (Fiona)

De oudere informanten spreken inderdaad op een andere manier over de apostel. Als 

ik bijvoorbeeld aan Arie vraag of hij blij is met apostel Wiegman, zegt hij: 

Ja. [Stilte]. Maar hij haalt wel wat aan, hè? Ik ken iemand die zei: “Ja, of dat nou verstan-

dig geweest is: én een andere aanpak in de gemeenschappen, dus meer bewustwording 

zeg maar, én naar buiten! Ja, dat komt soms een beetje chaotisch over”. En dan denk ik, 

ja, dat weet ik niet, hoor. Ik ben nou eenmaal zo, wat mijn apostel doet, is immer welge-

daan.75 Tja, het is ongelofelijk allemaal. (Arie)

75 ‘Wat mijn apostel doet, is immer welgedaan’ is in apostolische kring een spreekwoordelijk geworden 
zegswijze, die ook in de tekst van een cantate voorkomt: Opstandingscantate (s.l. [1953]).
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Net als Aart vindt ook André dat de erkenning voor “de plaats van de apostel” belang-

rijk is:

[Laatst stond er in De Stroom, FD] een levensgrote foto van apostel Wiegman en dan 

staat eronder ‘Bert Wiegman, onze apostel’.76 Kijk, en daar ben ik niet blij mee. […] Daar 

ligt voor mij een grens. Ik zou onmogelijk die man bij z’n voornaam kunnen noemen. […] 

Nee, nee, nee, dat zijn van die kleine dingen, daar erger ik me niet aan, maar dat vind ik 

verlies. Dat is me te vlak. (André)

Bodile denkt dat “als we hem allemaal gewoon ‘Bert’ gingen noemen, dat het toch een 

beetje te plat wordt”. Anderen hebben juist moeite met het woord ‘apostel’. Fabian zegt 

dat de apostel “een soort paus van het Apostolisch Genootschap” is, wat hij “een beetje 

apart” vindt, aangezien het zo “verheven” klinkt. Ook Evert vindt het “een beetje gek dat 

we hem ‘apostel’ noemen en de rest niet meer ‘priester’ of ‘herder’ en ‘opziener’ en 

‘oudste’”:

Ik weet dat hij een paar jaar geleden met de jongerenconferentie, toen had hij onder de 

weekbrief geschreven: ‘apostel’ en dan komma ‘broeder Wiegman’. En toen dacht ik van: 

ja, laat dat apostel nou gewoon weg, want je bent gewoon broeder Wiegman. En je hebt 

wel die plek natuurlijk, het is wel een aparte plek die die inneemt, maar ja, als we elkaar 

nou allemaal ‘broeder’ en ‘zuster’ noemen, waarom dan hem niet? (Evert)

Als een van de weinigen van de oudere generaties, vindt ook Barbara dat de apostel een 

andere titel zou mogen krijgen, hoewel het woord ‘apostel’ haar dierbaar is en een 

bepaalde emotie oproept die andere namen missen. Maar sommige informanten van 

de jongere generaties, zoals Fabian en Evert, stellen zelfs voor dat de aposteltaken over 

twee of drie mensen verdeeld zouden kunnen worden, zodat er drie landelijke voor-

gangers zouden zijn en de aposteltitel zou kunnen komen te vervallen. Fiona vindt het 

juist belangrijk dat er “één centraal iemand is” die uiteindelijk de beslissingen neemt: 

76 Zie de coverfoto van De Stroom nr. 3 (april-mei 2016).



De apostel

117

Ik denk soms wel eens dat daarbij wel wat meer richting kan worden gegeven, dat het 

soms nu een beetje besluiteloos kan lijken, dus dat daarin de rol van de apostel ook juist 

wel weer versterkt moet worden. […] En dan moet je oppassen dat je niet weer helemaal 

terugzakt naar hele strenge normen en zo. (Fiona)

Emma mist de helderheid van vroeger van “hoe je je moest gedragen of niet”:

Als toen de apostel kwam, dan moest het onkruid tussen de tegeltjes vandaan en het 

moest allemaal schoon zijn, de gordijnen moesten echt weer een keer gewassen en het 

moest allemaal goed nagelopen worden en ja, het was misschien een beetje dwingend 

allemaal, maar het was ook wel weer duidelijk. En nu heb je dan als hij komt, dan heb je 

een of ander projectgroepje daar en dan heb je ook nog de muziekgroep. […] Het is alle-

maal wat vrijer, […] niet meer één iemand die zegt van: “we gaan het zo doen, jij zorgt 

voor dit en jij zorgt voor dat”, nee, veel meer verspreid. Daardoor [is het] misschien wat 

ingewikkelder dan vroeger. […] Maar toch zou ik daar echt niet naar terug willen. Het is 

ook wel goed dat het af en toe wat meer schuurt, denk ik. En misschien schuurde het 

vroeger ook wel, maar benoemden mensen het niet. We gingen gewoon mee, want ja, 

dat werd toch gezegd, dus dat moest zo. (Emma)

5.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk kijk ik naar de manier waarop de informanten de betekenis van de 

apostel in hun leven beschrijven en duiden. Bij het bestuderen van de manier waarop 

de informanten over de ontwikkelingen in de positie van de apostel spreken, valt de 

gelijkenis met de Herrschaftssoziologie van Max Weber op. Met de term ‘Herrschaft’ 

bedoelt hij gezag, wat gelegitimeerde of aanvaarde macht van een leider is. Weber 

onderscheidt drie typen gezag: 1) legaal gezag; 2) traditioneel gezag; en 3) charisma-

tisch gezag (Weber, 1976 [1922]: 124). Later is hier door anderen een vierde categorie 

aan toegevoegd, namelijk: functioneel of professioneel gezag (Dekker & Stoffels, 2011: 

65). Bij deze vorm van gezag kiest een (religieuze) organisatie leiders op basis van 

kennis, organisatorisch talent of communicatieve vaardigheden (Schreuder, 1981: 89). 
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Het eerste type gezag, legaal gezag, is gebaseerd op geloof in onpersoonlijke 

normen en regels, waarbij rationaliteit hoog in het vaandel staat. De meest zuivere 

vorm hiervan is de bureaucratie. Het tweede type gezag, traditioneel gezag, gaat uit van 

het geloof in de heiligheid en onaantastbaarheid van bestaande, traditionele normen 

en regels. Beide soorten gezag, zowel legaal als traditioneel, zijn relatief stabiele vormen 

van gezag gebaseerd op rationaliteit. Weber noemt dat ook wel ‘Alltäglichkeit’, of 

‘alledaagsheid’. Het derde type, charismatisch gezag, is gebaseerd is op het geloof in de 

uitzonderlijke kwaliteiten van een bepaald persoon. Het is daarom, anders dan de 

andere twee vormen, altijd persoonlijk, irrationeel en instabiel. Het is allesbehalve 

alledaags, waardoor Weber spreekt over ‘Außeralltäglichkeit’. De charismatisch leider 

verschijnt vaak in chaotische tijden en de volgelingen van deze leider, die in zijn 

uitzonderlijke kwaliteiten geloven, hebben een sterk emotionele band met hem (Weber, 

1976 [1922]: 140). Hij is buitengewoon, ‘das ewig Neue’, en in staat om de volgers boven 

de alledaagse routines uit te laten stijgen en om hen een gevoel van betekenis en zin te 

laten ervaren. De charismatisch leider is hierbij afhankelijk van de erkenning van zijn 

volgelingen. Omdat dit type gezag zo persoonlijk is, zal met het overlijden van de 

charismatisch leider of met de overdracht van het gezag aan een opvolger uiteindelijk 

altijd een ontwikkeling ontstaan naar een van de andere typen gezag.  

In Webers typologie is Van Oosbree het best te plaatsen in traditioneel gezag, 

aangezien zijn roeping verliep volgens de heilige gebruiken van destijds (Brand, 2013a: 

210-213). De roeping van Slok sr. verliep daarentegen heel anders: deze werd niet 

erkend door de ‘Eenheid der Apostelen’, was daarmee legaal noch traditioneel en leidde 

tot een schisma met de HAZEA. Er was niets alledaags of rationeels aan de beslissing 

van de lidmaten om Slok sr. te volgen. Het was bovendien een chaotische tijd: de 

Tweede Wereldoorlog was net ten einde en Nederland zat volop in de wederopbouwfase. 

Alle informanten die Slok sr. hebben meegemaakt, omschrijven hem als enorm 

charismatisch en geen van de omstanders bleef onberoerd bij zijn verschijning. 

Sommigen vertellen dat een blik, een gebaar of een korte ontmoeting met Slok sr. 

dusdanig indruk maakte, dat het hen tot op heden ontroert om daaraan terug te 

denken. Slok sr. was de ‘Levende Norm’ die werd aanbeden en bezongen, en hij nam 

voor de informanten bijna mythische proporties aan. Omdat hij de Christusgezindheid 

voorleefde, lag de verantwoordelijkheid om dit tot uiting te brengen meer bij hem dan 
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bij de lidmaten. Het heil werd vooral van hém verwacht, zoals vaak het geval is bij 

charismatisch gezag (Dekker & Stoffels, 2011: 65). 

Opvolger Slok jr. was volgens de informanten een ander type dan zijn vader: hij 

had niet hetzelfde charisma en wenste bovendien niet op een voetstuk geplaatst te 

worden. Slok jr. gaf aan dat hij als apostel weliswaar de eerstverantwoordelijke was 

voor het uitdragen van de Christusgezindheid, maar dat alle lidmaten hieraan bij 

dienden te dragen. Hoewel Slok jr. op een andere manier leidinggaf, zijn de meesten het 

erover eens dat de veranderingen ten gevolge daarvan niet van de ene op de andere dag 

ontstonden. Slok jr. werd veelal toch nog op een voetstuk geplaatst door de lidmaten en 

er veranderde aanvankelijk weinig in de normsturing. Maar gaandeweg begon er een 

verschuiving naar een ander soort cultuur te ontstaan, waarbij meer nadruk kwam te 

liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de lidmaten. 

Het merendeel van de informanten spreekt over een onderscheid tussen de 

beide apostelen Slok en de apostelen Riemers en Wiegman. Blijkbaar heeft in de 

beleving van de informanten de grootste verandering in de positie van de apostel daar 

plaatsgevonden. Dat klopt ook wel, als Webers typologie van gezag ernaast gehouden 

wordt. Slok jr. wees zijn opvolger immers voor het eerst ‘bij leven’ aan in plaats van 

testamentair, waarbij hij zich van tevoren door anderen liet adviseren over mogelijk 

geschikte kandidaten. Bovendien ‘benoemde’ hij zijn opvolger, wat een heel andere 

lading heeft dan de daarvoor gebruikelijke ‘roeping’. Daardoor kan het type gezag van 

zowel Riemers als Wiegman het beste getypeerd worden als ‘functioneel of 

professioneel’: het gaat hier tenslotte om leiders die gekozen zijn om hun specifieke 

deskundigheid. 

5.7  Conclusie: Van charismatisch leidsman naar benaderbare  

WhatsApp-vriend 

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 leidsman naar benaderbare WhatsApp-vriend. Alle informanten 

merken op dat er in de afgelopen decennia een gelijkwaardigere relatie ontstaan is 

tussen de apostel en de lidmaten. De meesten vinden dit een prettige verandering, 
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maar voor sommigen heeft de verandering in de positie van de apostel ook een scha-

duwkant. Zo spreken verschillende informanten over gevoelens van inspiratie, ontroe-

ring, saamhorigheid, overgave en aanbidding die zij ervoeren tijdens het apostolaat 

van de charismatische Slok sr. die zij nu niet meer ervaren. Deze gevoelens missen zij, 

maar tegelijkertijd kijken ze minder positief terug op de tweede periode van Slok sr. De 

normatieve manier waarop Slok sr. toen leidinggaf en de normgestuurde cultuur die 

daardoor ontstond, was steeds lastiger te rijmen met de maatschappelijke ontwikke-

lingen in de jaren zestig en zeventig. Hierdoor werd deze periode door meerdere infor-

manten als dwingend en benauwend ervaren, waarin bovendien vrijwel geen nieuwe 

inzichten ontstonden. Uit de interviews blijkt dat iedereen zo zijn of haar eigen manier 

had om met deze dwangmatigheid om te gaan. Sommigen 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 naïef te zijn 

geweest, waardoor ze niet goed door had wat er aan de hand was. 

Slok jr. gaf direct na zijn roeping aan het leiderschap op een andere manier vorm 

te willen geven, maar volgens de meeste informanten was er pas in de jaren negentig 

een echte verandering waarneembaar. Vanaf toen begon men het leiderschap 

langzaamaan als minder benauwend en normatief te ervaren. Tegelijkertijd ontstond 

er volgens sommige informanten in die periode ook een verlies aan inspiratie. Voor de 

oudere generaties is de aanbidding die men vroeger voor de apostelplaats voelde, 

vervaagd tot eerbied en erkenning. Waar de apostel vroeger de ‘Man Gods’ was, maakt 

hij nu deel uit van een WhatsApp-groep. Er is een verschil waarneembaar in de manier 

waarop oudere en jongere generaties tegen de apostel aankijken, maar de apostel 

neemt tegenwoordig onmiskenbaar een andere positie in dan voorheen.
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6
Het godsbeeld 

Hoe verhouden de informanten zich tot God? Hoe beschrijven en duiden zij hun gods-

beeld? Is dat door de tijd heen veranderd, en zo ja, hoe? Hebben ze überhaupt wat met 

het woord ‘God’, of is het een woord dat ze liever niet gebruiken? En in het verlengde 

daarvan: zouden de informanten zichzelf als religieus omschrijven? Zien ze het 

Apostolisch Genootschap als een religieus genootschap, of beschouwen ze het eerder 

als een humanistische beweging? In dit hoofdstuk77 staat de volgende vraag centraal: 

Hoe beschrijven en duiden de lidmaten hun godsbeeld? Zien zij zichzelf en het 

Apostolisch Genootschap als religieus en/of humanistisch? Is dat door de tijd heen 

veranderd, en zo ja, hoe?

6.1 Godsbeeld van de verschillende informanten – toen en nu

In deze paragraaf zal ik eerst per sociale generatie ingaan op de vraag hoe de informan-

ten vroeger tegen God aankeken en/of hoe zij nu tegen God aankijken. Sommige infor-

manten ervaren naar eigen zeggen geen verschil tussen die twee. In dat geval kan ik 

alleen het huidige godsbeeld weergeven.

77 Een verkorte bewerking van dit hoofdstuk is begin 2020 gepubliceerd in het tijdschrift Religie & 

Samenleving 15(1), 5-26. F. Demeijer. 
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Generatie 1 – De Vooroorlogse Generatie (1910-1930)

Aagje zegt dat zij vroeger, toen zij nog “heel klein” was, dacht dat God “bovenin de 

hemel zat”, maar dit beeld begon voor haar te veranderen tijdens de grote, landelijke 

apostolische bijeenkomst in het Goff ertstadion te Nijmegen in 1949. Deze bijeenkomst, 

die ze zich nog goed kan herinneren, zorgde in haar beleving voor een verandering in 

haar denken over God. Aagje weet nog dat in het grasveld stond: ‘WIJ ZIJN ER VOOR 

GOD’ (zie Figuur 6.1). Daardoor besefte zij zich dat zij er voor God was en niet 

andersom. “Niet dat God er voor ons was, nee, WIJ zijn er voor God!” Dit betekent voor 

haar dat de mens daarmee een verantwoordelijkheid heeft om de wereld een liefdevol-

lere en vergevingsgezindere plek te maken. Als ik haar vraag hoe ze vandaag de dag 

zich tot het woord ‘God’ verhoudt, zegt ze dat het “een oud woord” is, maar dat ze het 

prima vindt dat het gebruikt wordt in het Apostolisch Genootschap:

Het is niet wat je zegt, maar wat voor betekenis geef je aan alles. Het gaat toch niet om 

dat woord? Helemaal niet. Het gaat erom: wat denk ik erbij? Wat voel ik erbij? Ja. En 

Figuur 6.1. Bijeenkomst in het Goff ertstadion te Nijmegen op 20 augustus 1949 waarop de tekst ‘Wij zijn er 
voor God’ te zien is. Foto afkomstig uit het historisch archief van het Apostolisch Genootschap te Baarn.
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daarvoor mag God best blijven, als ie maar hier zit [wijst op haar borst]. […] Vanbinnen. 

(Aagje)

Met het gebaar dat ze naar haar borst maakt, benadrukt ze dat God voor haar iets is 

wat in haar, in mensen zit, waarmee ze een niet-theïstisch godsbeeld beschrijft. 

Ook voor André heeft de bijeenkomst in het Goffertstadion een verandering in het 

denken over God teweeg gebracht. Hij zegt dat de “uitspraak van apostel L. Slok die tot 

uiting kwam daar in de Goffert van ‘Wij zijn er voor God’, dat was natuurlijk een 

enorme verandering in denken over het ideaal”. Als ik André naar zijn godsbeeld vraag, 

verwijst hij naar een prent van de apostolische cartoonist Jan Zandstra (zie Figuur 6.2):

Er is een mooie plaat met allemaal, je kent het wel, met vogeltjes en vissen en bloemen 

en, en… een heel vrolijk ding. En daar staat zo’n tekst op dat ik… ‘Dat er vissen zijn, dat er 

lucht is, dat er vogeltjes zijn, dat ik langer dan een minuut op een been kan staan’, afijn, 

dat soort dingen, ‘en dit alles noem ik God’. Nou, dat is laat ik zeggen mijn godsbegrip. 

(André)   

Anke gelooft “niet dat er ergens hier of daar een God zit die aan de touwtjes trekt: ‘die 

wel en die niet’”. Als ik haar naar haar godsbeeld vraag, maakt ze een onderscheid 

tussen “echt gelovige mensen” en zichzelf: 

Anke: Als God nou alles is, ik weet niet hoe ik ’t nou uit moet drukken hoor, maar die 

echte gelovige mensen die zeggen: “Ja, God schiep de mens naar zijn gelijkenis, naar zijn 

beeld en gelijkenis”. Dan denk ik: nou, dan hoeven we ook niet ver te kijken. Als we dat in 

mekaar ontdekken, dat dàt die godsgezindheid is. […] Ik heb het nog hoor, dat ik denk: ik 

ga zogenaamd toch God niet bedanken. Maar dan bedank ik die mensen die mij zo 

geholpen hebben! 

FD: Ja, ja. Dus meer de God in de mens? 

Anke: Dat bedoel ik.
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Figuur 6.2. Tekst en tekening van Jan Zandstra, verschenen in De Stroom in februari 2000. 
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Als ik naar het godsbeeld van Aart vraag, haalt hij een dienst aan van Slok sr. nog voor-

dat deze apostel werd, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog:

Ik weet nog goed dat hij uitlegde wat de uitdrukking was: ‘God is alles in allen’. Er is geen 

onderscheid tussen de schepping en God, er is geen onderscheid tussen mens en God. 

Dat is het dualisme, dat is een heel verkeerd, oud godsbeeld. […] Dat is de verwijdering 

die aangebracht is tussen God en mens, tussen God en schepping. Die bestaat helemaal 

niet! Die God is er niet, die buiten de schepping staat. Hij is aanwezig in alles wat groeit, 

in alles wat leeft, in alles wat je mee kan maken. […] Ik heb dat beschouwd als uitgangs-

punt voor mijn apostolisch-zijn. En eigenlijk, in een bepaald opzicht, denk ik nog terug 

en precies zo, zoals hij dat die avond beschreef. (Aart)

Het is geen toeval dat Aart in dit tekstfragment Slok sr. aanhaalt, aangezien Slok sr. 

volgens Aart heel belangrijk is geweest voor de vernieuwing van het apostolische gods-

beeld. Dit nieuwe godsbeeld werd volgens Aart echter niet door iedereen goed geïnter-

preteerd: 

En we moeten onze gêne over de periode van apostel L. Slok, die moeten we gauw van 

ons afwerpen, want er is niks om ons voor te generen. Het was helemaal niet gek dat hij 

[Slok sr.] zich de Christus van zijn tijd noemde, maar dan moet je het wel begrijpen zoals 

hij het bedoelde. […] Dan moet je er niet iets abnormaals van maken. […] Men begreep 

het verkeerd, hè? Als de apostel dan zei: “God is in menszijn”, dan gingen we dat alleen 

maar toepassen op de apostel. Dus God werd weggestreept en in de plaats daarvan werd 

de apostel ingevuld, maar met het oude godsbegrip. Hij werd ingepast in het oude gods-

begrip. Dan denk ik: ja, maar dat is helemaal de bedoeling niet, want die bestaat niet, dat 

oude godsbegrip. Daar hebben we gewoon afstand van genomen, al lang. (Aart)

Doordat het ‘God als mens’-ideaal werd toegepast op Slok sr., kreeg hij een bijzondere 

positie. Tegenwoordig is dit ideaal volgens Aart uit het Apostolisch Genootschap ver-

dwenen. Dat komt volgens hem doordat Slok jr. afstand nam van de Christusnaam:
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Doordat dat wegviel is men op veel gebied daarvan losgekomen. […] Wat blijft er dan 

over? Nou, een leuk en gezellig leven, goed zijn voor mekaar, een soort algemeen huma-

nisme. Maar de diepte daaruit, de grote verwachting, […] die betovering van bezield 

worden door een bepaalde voorstelling, door een bepaald ideaal, die is verbroken, die is 

weg. En dat zie je terug, dat zie je gebeuren in de gemeenschap. En dat is eigenlijk begon-

nen toen apostel J.L. Slok afstand nam van de Christusnaam, wat terecht was, want hij 

zei ook: “Christus is een beleving waar iedereen bij betrokken is”. (Aart)

Generatie 2 – De Stille Generatie (1930-1945)

Bodile vertelt dat toen zij een klein meisje was, er nog geloofd werd dat God “in de 

hemel woonde”. Ze zegt hierover dat het “natuurlijk een heel andere denkwereld” was. 

Toen ze twee jaar oud was, overleed haar opa. Bodiles moeder vertelde dat zij, na haar 

overlijden, opa terug zou zien, maar dat vond ze moeilijk te geloven: 

Dat is mijn eerste wankele schrede op het gebied van niet geloven geweest. Want […] ik 

merkte dat ik veranderde. Want dan zeiden ze: “wat word jij een grote meid!” Dus ik […] 

denk: dan kan opa nooit meer weten wie ik was, als ik doodga. Dus dat heeft mij – twee 

jaar [oud, FD], hè – toen al beziggehouden met het feit dat dat niet kon. […] Mijn moeder 

is gek geworden van me, want dan zei ik: “dat kan toch niet, mama, dat kon toch hele-

maal niet?” Ik heb mijn moeder gek gezeurd, echt, ja. […] Ja, en over God natuurlijk, hè, 

want ja, die woonde in de hemel en weet ik veel wat allemaal. Dan zei ik: “dat kan hele-

maal niet”. (Bodile)

Als ik haar vraag hoe ze tegenwoordig tegen God aankijkt, zegt ze dat ze “daar totaal 

geen beeld bij” heeft. Daarom vindt ze het lastig om het woord ‘God’ te gebruiken:

Kijk, bij een aap zie ik een aap. Nou, zonder gekheid, maar dan zijn het voor mij beleef-

bare situaties. Maar ik kan met een buurvrouw een gesprek hebben op een gegeven 

moment, dan denk ik: moet ik nou zeggen dat ik dit als God voel? Want het kan voorko-

men. Je zoekt er niet naar, maar soms vind je het, in gesprek met elkaar. En dan denk je: 

kijk, dit is het voor mij. Maar ik […] kan het niet echt meteen ‘God’ noemen. […] Je merkt 

ook aan de weekbrieven van de apostel dat dat steeds minder… het woordje wordt 
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eigenlijk niet meer gebruikt. En dan denk ik: ja, dat is ook goed. Ik vind het allemaal goed, 

dan kom ik terug bij die opa die zei: “zet er maar een ‘e’ tussen”. En dat was in 1938, want 

toen is hij overleden. Moet je nagaan. (Bodile)

Barbara vertelt dat haar godsbeeld niet veranderd is, maar dat het “wel een andere 

plek” heeft gekregen. Ze kan zich nog herinneren dat ze bij haar vroeger thuis een 

katholiek dienstmeisje hadden dat altijd een Bijbeltje bij zich droeg waar een plaatje 

van God in stond. Regelmatig vroeg ze aan haar of ze God mocht zien “en dan haalde ze 

het weer tevoorschijn en dan keek ik weer naar God en dan wist ik weer wie God was”. 

Ze zegt nu dat ze dat beeld, van een oude man met een baard, “kinderlijk geloof ” vindt. 

Als ik haar vraag wat haar huidige godsbeeld is, zegt ze: 

Als je je nou echt in de natuur verdiept, hè? […] Je leest […] of ziet soms weleens dingen 

dat je denkt: als je nou niet in een God zou geloven… Nou geloof je in God, dat kan niet 

anders! Dat moet een macht zijn, hè, die dit allemaal geschapen heeft. Dat is niet iemand, 

maar dat is geworden, en dat is aanbiddelijk, hè? Ik zit nou heel veel thuis en dan zie ik 

die boom [wijst naar buiten] en wat er allemaal gebeurt in die boom! Je ziet de vogels en 

je ziet de bloemen eraan komen, met die rare bladeren, en dan zit er weer een Vlaamse 

gaai in en dan weer een ekster en nou, dat… Ik bedoel, dus zo’n simpele boom, dat is op 

zich al een wonder. En dat ie ons zuurstof geeft, en dat ie… […] Nou ja, die dingen, hè? 

Dat is mijn religieus gevoel. Niet een God of zo, of iemand, nee, dat heb ik niet. (Barbara)

Verderop in het interview merkt ze op dat ze ten tijde van Slok sr. erg tegen hem opkeek 

en dat “het wel heel erg van hem af hing”. Tegenwoordig is de verantwoordelijkheid 

voor het eigen handelen meer bij de lidmaten zelf komen te liggen. Voor Bas is dit onge-

veer net zo:

Vroeger was het godsbeeld veel meer de apostel, en nu zie ik een veel grotere lijn. Wat de 

apostel [Wiegman] drie weken terug zei: “Die na mij komt, zal grotere dingen doen”. Dat 

kan wel helemaal zonder het Genootschap zijn, wat ik natuurlijk niet hoop, begrijp me 

goed, maar dat er een opgang in de samenleving is, ja. En dat is mijn godsbeeld. Ik kijk 

ook naar de natuur, dan zeg ik: “dat is mijn God ook”. Als ik bloemen zie… Ik zag vanmor-
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gen alweer krokusjes, dat vind ik het wonder waarvan ik ook zeg: ‘dat er bloemen zijn, 

dat er vogels zijn, en zo’.78 Dat ervaar ik ook als God. Dat is mijn God van tegenwoordig. 

Maar ook de mens […] is een onderdeel daarvan, uiteraard. (Bas)

Net als Aagje en André noemt Bas, als hij over zijn godsbeeld spreekt, de bijeenkomst 

in het Goffertstadion, wat hij “het grote licht van Nijmegen” noemt. Voor hem bete-

kende de woorden ‘wij zijn er voor God’ dat God “er dus niet voor mij [was], zoals men 

in de kerk altijd vraagt van: Heer, geef me dit en Heer, geef me dat”, maar dat de mens er 

ook voor God is en zelf wat te bieden heeft. Volgens Bas was dat een enorme ontwikke-

ling in het denken over God. Voor de 13-jarige Bodile veranderde er eveneens iets door 

deze bijeenkomst:

De Goffert kan ik me heel goed herinneren en ik weet ook nog dat het me ontzettend aan 

het denken heeft gezet dat daar dus stond: ‘Wij zijn er voor God’. Want dat godsbegrip 

dat zat bij mij… Ik kon dat niet plaatsen. En toen zag ik ineens ‘Wij zijn er voor God’, en 

dat heeft me heel erg aan het denken gezet. (Bodile)

Generatie 3 – De Protestgeneratie (1945-1955)

Charlotte vond het vroeger vaak lastig om aan anderen uit te leggen wat het Apostolisch 

Genootschap is. Dit verklaart zij enerzijds doordat het niet zo bekend was, maar ander-

zijds “omdat je dat godsbegrip niet duidelijk hebt”:

Ik vertelde […] wat toen algemeen gebruikelijk was, namelijk wat ik ook zelf vond, dat 

voor ons God geen mannetje was, geen persoon. […] Maar dan was het probleem altijd 

dat degene die tegen mij sprak, wel een vaste catechismus had. […] In de catechismus 

van de kerken hebben ze duidelijk vragen en antwoorden en daar leer je ook voor, voor 

de belijdenis en zo, en dat hadden wij niet, dus wat krijg je dan? Dat degene waarmee je 

in overleg gaat een duidelijk beeld heeft, en ik heb een ander beeld. (Charlotte)

78 Bas verwijst hier, net als André, naar de prent van Jan Zandstra (zie Figuur 6.2).
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Voor Charlottes gevoel hing de complexiteit omtrent het godsbeeld samen met de 

positie die Slok sr. innam. Hierbij haalt ze het lied ‘Mijn God als Apostel’ aan:79

‘Mijn God als apostel’, daar is niks mis mee, maar […] dan heb je ook ‘God als mens’, ‘God 

als mij’, ‘God als jou’. Het is zo dualistisch als het maar zijn kan. ‘Voor hem kniel ik neer’ 

– knielen al. ‘In hem vind ik alles, en wens dus niets meer. Hij deed van het leven de zin 

mij verstaan’ – dat klopt – ‘door hem zijn de ogen mij opengegaan’. Kijk, het is een oude 

tekst die niet meer voorkomt, maar dat is wel waar. […] Daar proberen mensen een 

andere tekst op te zingen, [maar] dat lied moet je niet meer willen vernieuwen, dat is 

gewoon ‘Mijn God als apostel’. […] Dit gaat over apostel L. Slok, dan hoort dit in de ont-

wikkeling erbij dat de apostel zegt: “Ik wil naar het ‘God als mens’-principe”. […] Maar als 

je zegt: ‘Mijn God als apostel’, dan betekent dat dat die God nog meer is dan dat, of dat je 

zegt, en dan wordt het nog erger, er is alleen maar een God, namelijk als apostel. Nou, 

dat is natuurlijk theologisch gezeur, of filosofisch, maar […] als je het serieus bedoelt, 

dan kun je of denken: God is meer dan die apostel, waarom aanbidden ze die man dan 

als een soort God, of wordt bedoeld dat wat uit de apostel als goddelijk naar voren komt, 

dat wordt natuurlijk bedoeld, maar het roept veel te veel vragen op. En dan ‘voor hem 

kniel ik neer’ en dat in een context waar mensen knielen voor een altaar, een katholieke 

kerk, dan moet je wel heel veel uitleggen. En dan ‘in Hem heb ik alles’. Dat vind ik aanbid-

den. […] En de apostel van nu zegt: het is niet zo dat God er per se uit moet, maar ‘Gods  

gloed’ kan, of vormen van God, dus niet mijn God als apostel, maar God als werkzaam-

heid. (Charlotte)

79 Aangezien dit lied zo uitgebreid ter sprake komt in dit tekstfragment, citeer ik de liedtekst: 
 Mijn God als Apostel / Voor Hem kniel ik neer / In Hem heb ik alles / En wens dus niets meer. / Hij 

deed van het leven / De zin mij verstaan. / Door Hem zijn de ogen / Mij opengegaan.
 Mijn God als Apostel, / Mijn hoogste geschenk / Mijn dierbaarste kleinood / Dat ‘k daag’lijks gedenk, / 
 De plaats, waar mijn denken / Zich biddend naar richt, / Uit Wie voor mij, zichtbaar, / Gods aangezicht 

licht. 
 Mijn God als Apostel / Is mijn liefde gewijd, / Mijn gaven en have, / Mijn krachten en tijd, / Ik leef om 

te dienen / In trouw aan Zijn zij. / Mijn God als Apostel / Is ’t Hoogste voor mij. 
 De eerste bundel waarin dit lied werd opgenomen verscheen in 1953. Het is ongewijzigd opgenomen 

in de liederenbundel van het Apostolisch Genootschap tot en met 1984. Begin jaren negentig werd het 
niet meer opgenomen.
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In dit citaat legt Charlotte het spanningsveld tussen de begrippen ‘God als mens’ en 

‘God als apostel’, waar Aart eerder over sprak, bloot. Het ‘God als mens’-evangelie werd 

toegepast op de apostel, waardoor deze twee idealen feitelijk samenvielen bij Slok sr. 

Hoewel Charlotte het aangehaalde lied tekstueel niet vindt kloppen, roept het lied 

allerlei emoties bij haar op. Enerzijds zich distantieert zich van de aanbidding voor de 

apostel die eruit spreekt, anderzijds geeft ze aan dat de apostel haar wel de zin van het 

leven heeft doen verstaan. Op die manier fungeert de apostel voor Charlotte misschien 

meer als een bemiddelaar dan als iemand die aanbeden moet worden. Tegenwoordig 

vindt ze het gemakkelijker om met anderen over haar godsbeeld te praten, al wijkt dit 

godsbegrip in haar beleving nog steeds af van dat van andere gelovigen. Hierbij merkt 

ze op dat ze niet alleen buiten het Apostolisch Genootschap, maar ook in het 

Genootschap verschillende opvattingen over God ervaart. Ze kan nu echter beter uit-

leggen wat zij eronder verstaat. 

Volgens Christiaan was Slok sr. gedurende zijn apostolaat bezig om die twee 

idealen, ‘God als mens’ en ‘God als apostel’, uit elkaar te trekken en om de 

verantwoordelijkheid voor het uitdragen van de “nabijheid Gods” breder te trekken dan 

de apostel: 

Er was een keer een dienst in Zürich en daar zong het mannenkoor […] ook weer over de 

apostel en toen zei de apostel [Slok sr.]: “Moet ik het nou weer alleen doen?”80 En ik had 

in die periode al – het werd nog niet zo gelijk van de dientafel* gepredikt – maar […] van: 

ja, als ik niks doe, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er nog niks. Dus ik moet op mijn 

plaats […] aan mijn medemens laten zien […] wat nabijheid Gods is. Als ik het niet doe, 

wat gebeurt er dan? Niks. De apostel doet wel wat aan ons, maar als het in het gebouw 

blijft hangen, wat heeft de wereld er dan aan? Dan hebben er 27.000 het leuk met elkaar, 

maar voor de rest gebeurt er niks en daar was de apostel toen al mee bezig en ja, hij heeft 

dus ook in zijn testament gezegd van: de gebaande wegen verlaten, hè?81 (Christiaan)

80 Bij het horen van een mannenkoorlied dat luidde: ‘Als ons oog de stad aanschouwt/die door de 
Christus wordt gebouwd’ riep apostel Slok sr. uit: “Moet ik het weer alleen doen?”, waarop de tekst 
werd gewijzigd in ‘door de Christuszin gebouwd’ (Brand 2013a: 523).

81 Christiaan refereert hier naar het testament van Slok sr. uit 1974 dat na zijn dood in 1984 geopend 
werd. Hierin karakteriseert hij zijn opvolger, zoon J.L. Slok, met de volgende eigenschappen: “moedig 
het platgetredene en minder juiste en – bruikbare bezijdigend en steeds voor een nieuwe denkwereld 
openstaande” (Brand, 2013a: 513).



Het godsbeeld

131

Christiaan heeft het een tijd moeilijk gehad met het woord ‘God’. Dit had vooral te 

maken met het beeld dat niet-apostolischen in zijn opvatting over God hebben, wat 

volgens hem afwijkt van het apostolische godsbeeld. Maar ook het Apostolisch 

Genootschap hanteert een ander godsbeeld dan hoe hij God ervaart:

Dus dat is mijn visie over God, die macht in je die dus de mogelijkheid geeft aan jou om 

het menszijn, de medemenselijkheid en de liefde met de generatie te laten groeien. […] 

Dus God is mijn ziel, mijn ziel is God. […] Kijk, en in het apostolische werk wordt er toch 

nog steeds echt een beetje anders… Nee, er is ook nog iets buiten ons. […] Kijk, je kunt 

wel zeggen van: die boom die groeit en er komen blaadjes aan, maar dat is voor mij 

natuur. Het goddelijke heeft voor mij alleen maar met mensen te maken. […] God kan 

niet bestaan zonder mensen. (Christiaan)

Hij merkt op dat het woord ‘God’ steeds minder gebruikt in het Apostolisch 

Genootschap, wat hij niet erg vindt. Cornelis daarentegen vindt het juist wel belangrijk 

dat het woord God nog steeds gebruikt wordt in het Apostolisch Genootschap:

Ik noem het wel mijn godsbegrip […], ik geloof wel in God, maar mijn godsbeeld is dus 

enorm omvattend en dat wat ik niet… Ik kan nergens leven in geven, ik kan een blaadje 

niet doen bloeien, ik kan een kind niet doen groeien, en dat… ergens de geest in blazen, 

dat noem ik God. (Cornelis)

Generatie 4 – De Verloren Generatie (1955-1970)

Daniël denkt dat apostel Slok sr. de positie van God innam in het Apostolisch 

Genootschap:

Hij had natuurlijk wel dat godsbeeld-mensbeeld gemaakt, hij had natuurlijk wel gezegd 

– hoe zei hij dat nou ook alweer? – ‘God als mens’, dat had hij gedaan. En daarmee […] 

had hij zelf die plek […] van God wel toegeëigend, hè? Op zijn manier. (Daniël)
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Doordat opvolger Slok jr. een andere positie innam en afstand nam van de 

Christusnaam, werd het geloof maatschappelijk meer aanvaardbaar, maar tegelijker-

tijd verdween er ook iets:

In die periode [van Slok jr.] ging ook wel de inspiratie eruit. […] Het werd maatschappe-

lijker, daarmee werd het ook platter. Zeg maar de verbinding met de hemel, die werd 

minder. […] De spiritualiteit, de religieuze beleving werd in die periode ook sterk minder. 

[…] Naarmate we meer die maatschappelijke positie innamen en ons afvroegen van 

waar staan we nou en hoe zitten we nou in dat hele palet, et cetera, toen ging ook een 

beetje de religieuze beleving eruit, […] die emotionele laag, die spirituele laag, en de ont-

roering die er is op het moment dat die geraakt wordt. Wat er gebeurde was dat die ont-

roering verdween. (Daniël)

Volgens Dirk ontstond er meer pluriformiteit in de opvattingen over het godsbeeld 

doordat de apostel ten tijde van Slok jr. minder centraal kwam te staan:

Je had natuurlijk ook dat ‘God in alles en in allen’,82 dus dat pantheïstische, maar daar 

werd nog iets aan toegevoegd van dat je het in jezelf… dat het antwoord niet meer van de 

verhoging kwam, zeg maar. […] Dat is natuurlijk ook een van die grote veranderingen 

wel geweest. Dus dat heeft allemaal zo meegespeeld, dat je dan ook zelf gedwongen 

wordt om op zoek te gaan, maar dat werd daardoor ook wel zo dat iedereen een beetje 

zijn eigen richting opgaat. (Dirk)

Desiree heeft, naar eigen zeggen anders dan de generatie voor haar, “nooit tegen God 

aangekeken als een mannetje of een macht”. Ze vertelt dat ze altijd geworsteld heeft 

met het woord ‘God’, omdat het volgens haar verwarring schept. Ze vraagt zich af 

waarom het Apostolisch Genootschap het woord ‘God’ gebruikt “als wij iets anders 

bedoelen”. Wat haar betreft mag het woord dan ook “helemaal verdwijnen en mag het 

‘levensmacht’ worden, ‘levenskracht’ worden”: 

82 Dirk verwijst hier naar het apostolische lied ‘God in alles en in allen’, gebaseerd op 1 Kor. 15:28 
(Statenvertaling). Dit lied staat nog steeds in de liederenbundel (lied 52).
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Het woord ‘God’ komt van oorsprong van het christendom die daar een andere beteke-

nis aan verbinden. Wat ik wel merk, ook in de gesprekken met mijn gelovige collega’s, dat 

ook zij niet meer denken aan een persoon, dat zij niet meer de man met de baard op een 

wolk zien, maar dat zij ook beseffen dat het een levenskracht is, een levensmacht, en 

welke vorm die dan heeft… Wat ik daar dan weer lastig aan vind, is dat zij denken dat die 

levensvorm of die levenskracht wel kan beslissen, […] die over ons kan bestieren, die 

beslist of wij in de hemel komen of in de hel. Ja, nee, dat is natuurlijk iets wat ik totaal 

niet aanhang. Maar het verwondering voelen voor alles wat leeft en bloeit en groeit en 

het niet weten hoe dat kan… (Desiree)

Daphne vertelt dat zij vroeger dacht dat het meer om de daden van Jezus van Nazareth 

ging, waarbij er een grote nadruk op de apostel lag, dan om God. Hierbij ging het niet 

om het vereren van Jezus, zoals bijvoorbeeld in de katholieke kerk, maar “meer om wat 

hij deed”:

Ik had als kind het idee dat wij niet in God geloofden en het is me ook nog steeds niet 

helemaal duidelijk of we dat toen wel of niet deden. Als je hele oude weekbrieven terug-

pakt, dan staat het er wel in, maar op kringen en zo werd daar niet echt over gesproken. 

Het was altijd gericht op de apostel. Dus ik had niet heel sterk het idee dat wij in God 

geloofden als kind. Ik had meer… Ik had echt het gevoel […] dat wij geloven in wat Jezus 

deed en dat wij dat eigenlijk nu door willen zetten, zo keek ik er als kind tegenaan. 

(Daphne)

Anders dan Bodile en Christiaan heeft Daphne het idee dat er tegenwoordig juist vaker 

over God wordt gesproken in de dienst dan toen zij jong was. Dat vindt ze niet erg, 

maar zelf geeft ze aan niet in God te geloven – ook al zou ze zichzelf geen atheïst 

noemen:

Het is toeval dat wij in dit heelal de aarde hebben die heel toevallig op de juiste afstand 

van de zon staat, er is water, er is lucht waardoor leven heeft kunnen… Dat zijn allemaal 

natuurkundige dingen die te verklaren zijn. En heel toevallig is aan al die eisen voldaan 

en heeft leven kunnen ontstaan en ook nog eens een keer intelligent leven, en dat is, daar 
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kom je een beetje bij het spirituele of het religieuze, dat is mindblowing, zeg maar. Dat is 

al iets dat je zegt: wauw! Hoe kan dat nou? En dat geeft je dan dat religieuze gevoel en dat 

gevoel van verbondenheid met de aarde, en met je medemens, en met de natuur. Zo 

komt het bij mij om de hoek kijken, zeg maar. En daarom zeg ik: ik geloof in het leven zelf, 

dat het leven is ontstaan en dat is een wonder, dus het komt wel heel dichtbij hoe ons 

godsbegrip is in ons Werk, dus ik heb er ook geen moeite mee als ze over God spreken op 

de verhoging. (Daphne)

Generatie 5 – De Pragmatische Generatie (1970-1985)

Emma vertelt dat zij er als kind mee worstelde om haar godsbeeld aan anderen uit te 

leggen: 

We zaten op een katholieke basisschool en dat ging natuurlijk over een God die toch wel 

daarboven, ja, bestond. En als je er niet in geloofde, dan ging je misschien niet naar de 

hemel en ik vond dat zelf… Ik geloofde daar niet in, want bij het Apostolisch Genootschap 

geloofden we daar op die manier sowieso niet echt in, maar ik vond dat heel moeilijk om 

te zeggen en toen had ooit [een apostolisch, FD] iemand gezegd van: “ja, God is dan 

eigenlijk meer dat je… Als er een bloem groeit, dat is dan eigenlijk God” of zoiets. Maar 

dat had ik veel te letterlijk genomen, dus als mensen zeiden van: “ja, maar hoe geloof je 

dan in God?”, dan zei ik: “ja, nou ja, als er een bloem…”. (Emma)

Tegenwoordig ziet ze God als scheppingsmacht: 

We vinden het soms gewoon, maar dat het gewoon groeit en bloeit, maar ook dat wat 

tussen mensen kan ontstaan wat je niet altijd kan benoemen, dat je dat ook gewoon 

maar God noemt, denk ik, omdat je het gewoon niet anders kan benoemen, maar dat het 

wel iets heel moois is. (Emma)

Eric haalt apostel Van Oosbree aan als ik hem naar zijn godsbeeld vraag:

Hij zei altijd: “God komt naderbij middels mensen”, zoiets, in die oude woorden natuur-

lijk, hè? Maar je kunt God alleen maar ontmoeten middels mensen, door mensen en dat 
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is denk ik zijn boodschap, dat… Mooi en aardig, die Bijbel en al die dingen, maar het 

moet van jou komen, het moet uit jou komen, jij moet het zien. Ja, hij heeft vaak zo’n 

voorbeeld gebruikt, als je verzuipt in het water, dan kan je tot God bidden, maar een 

mens moet je eruit halen, toch? (Eric)

Evert vindt het “prima” dat het woord ‘God’ gebruikt wordt in het Apostolisch 

Genootschap, zolang men als apostolischen onder elkaar is:

Als we onder elkaar zijn, zal ik maar zeggen, weten we waar we het over hebben. Maar 

op het moment dat je diensten gaat openstellen, mensen van buiten gaat vragen, kan je 

het er ook nog over hebben, maar moet je wel goed gaan uitleggen wat je daar dan mee 

bedoelt. Want wij met elkaar als apostolischen weten wat we daarmee bedoelen, maar 

het vraagt best wel veel uitleg voor een buitenstaander, denk ik. (Evert)

Wat Evert betreft zou het woord ‘God’ mogen komen te vervallen, ondanks dat hij weet 

dat er apostolischen zijn die er veel waarde aan hechten. Daar voegt hij later aan toe: 

“soms is het ook wel makkelijk om het te benoemen op die manier, want anders moet 

je het een andere naam geven”. Een andere naam zou volgens hem als voordeel hebben 

dat het wat concreter wordt en er minder verschillende interpretaties mogelijk zijn.

Generatie 6 – De Grenzeloze Generatie (1985-2000)

Floris twijfelt over wat zijn godsbeeld is en hoe belangrijk God voor hem is:

Het woord is niet echt belangrijk voor mij, ik gebruik het ook eigenlijk niet, ik heb het 

ook nooit over God eigenlijk, maar het godsbeeld wat ik heb is meer… Ja, heb ik echt een 

godsbeeld vraag ik me af ? Ik vind het wel een mooi idee dat God in iedereen zit mis-

schien, dat vind ik op zich wel een mooi beeld, dat iedereen in die zin is natuurlijk uniek 

en mooi is, maar ja, daar houdt het ook wel een beetje op, het godsbeeld wat ik heb. Ja, ik 

heb niet echt een godsbeeld, nee. (Floris)

Femke heeft geen theïstisch godsbeeld: 
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Ik geloof zelf niet in een God die dus inderdaad een al heersende kracht is die aan de 

touwtjes trekt of die zegt van: “oh oké, nu gaat dit gebeuren in jouw leven, want je hebt 

het verdiend”, op die manier of zo, dat vind ik niet, maar elke keer als bij ons het woord 

‘God’ wordt gebruikt, dan kan ik me dat beter inbeelden als een soort verbindende 

kracht tussen de mensen. Dus ja, de liefde voor mensen, tussen mensen en niet alleen 

mensen, ook gewoon dieren en de hele wereld en ja, gewoon alles wat er is. (Femke)

Net als Femke vertelt Fiona eerst waar ze niet in gelooft als ik haar naar haar godsbeeld 

vraag:

[Ik kijk niet tegen God aan, FD] als zijnde een heel erg traditionele God, als iemand die 

vanuit de hemel de boel bestuurt en ik denk ook niet dat ik zozeer dus in een God geloof 

zoals het beeld van een God bestaat. Meer dat ik het zoek in het wonder van het leven, in 

het bestaan zelf, dat het een wonder is dat we er zijn en dat we er met elkaar iets moois 

van moeten maken. (Fiona)

Als ik Fabian naar zijn godsbeeld vraag, zegt hij:

Ik vind het woord ‘God’ in het ApGen ook wel weer mooi, gewoon… Ja, gewoon een 

stukje natuur wat niet verklaard is, zeg maar, gewoon hoe het kan dat we hier allemaal 

zijn, en dat is gewoon wel gaaf om over na te denken. Dat, daar stopt het ook. Het is 

gewoon mooi, zeg maar. (Fabian)

6.2 Religieus? Humanistisch? Religieus-humanistisch?

In deze paragraaf behandel ik per sociale generatie de religiositeit van de informanten 

en hoe men zich tot de huidige positionering van het Apostolisch Genootschap als 

religieus-humanistisch verhoudt. 
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Generatie 1 – De Vooroorlogse Generatie (1910-1930)

Aart heeft het gevoel dat het religieuze element in het Apostolisch Genootschap sterk 

is afgenomen. Hij vertelt dat Slok jr. zich, toen hij tot apostel geroepen was, afvroeg: 

“hoe kunnen we ons werk toch zodanig in stand houden dat we ons bezighouden met 

de dingen waar het eigenlijk om gaat?” Dit “heeft toen geleid tot een hele sterke verso-

bering”:

Mijn punt was daar wel bij: de kern van ons werk moeten we niet loslaten en dat is de 

vrees die apostel [L.] Slok al had: als de emotie van de nieuwe godsbeleving weg ebt, dan 

heb je kans dat we vervallen in een soort oppervlakkigheid en dan hebben we geen reli-

gieuze gemeenschap meer, maar een buurtvereniging. En dan zijn we niet meer een 

geloofsgemeenschap die geloven dat het mogelijk moet zijn dat levensmacht liefde-

macht wordt in mensen en van daaruit hun activiteiten ontplooien, maar een vrijzin-

nige, gezellige, ja, humanistische samenkomst. En de grote vraag is: heeft dat toekomst? 

En eerlijk gezegd twijfel ik daaraan. (Aart)

André vreest dat het Apostolisch Genootschap de humanistische kant opgaat: 

Wat ik in de toekomst zie is dat het langzamerhand toch, als we niet uitkijken, en ik zou 

het echt aan de ene kant zonde vinden, aan de andere kant natuurlijk, dat we in de 

humanistische hoek terecht komen, hè? We noemen ons al een humanistisch-religieuze 

beweging. Nou is het humanisme van oorsprong natuurlijk een organisatie die het 

bestaan van God en van religie totaal ontkennen. […] Ik heb wel eens begrepen dat apos-

tel J.L. Slok dat in z’n beginjaren al eens goed heeft laten uitzoeken en dat ie daar van [van 

aansluiting bij de humanisten, FD] teruggekomen is. […] Omdat het godsbeeld, ja da’s 

ver weg hoor... (André)

André vindt het belangrijk dat het Apostolisch Genootschap een godsbeeld heeft, 

omdat het zich daarmee onderscheidt van de humanisten. Hij omschrijft zichzelf als 

religieus:
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[Het religieuze zit, FD] in het besef dat je toch deel bent van het geheel, van de hele 

mensheid… Het religieuze besef zit ook natuurlijk in een soort godsbesef, niet meer in 

een mannetje bij de maan of weet ik veel wat die alles zit te regelen, maar ja, dat er een 

creërende macht is, een scheppende kracht, niet in de zin van een schepping in een week 

tijd, maar alles is geworden uit niets, hè? Daar zit toch, ja, ik zal niet zeggen vernuft 

achter, maar daar zit toch een initiatief achter, hè, iets groters, iets overweldigends, en ja, 

dat is mijn religieus gevoel. (André)

Generatie 2 – De Stille Generatie (1930-1945)

Berend heeft geen moeite met het woord ‘humanisme’:

Ik weet ook wel dat het humanisme van oorsprong uit een religieuze bron komt. Erasmus 

is een groot humanist en die Bruno in Italië net zo en zo zijn er een heleboel in die tijd 

geweest.83 En toen was er geen atheïsme, althans niet uitgesproken. Nee, daar heb ik 

geen problemen mee. Integendeel, zou ik zeggen. (Berend)

Berend merkt op dat de term religieus humanisme bij apostolischen soms op weerstand 

stuit en er zelfs lidmaten zijn “die zich daar hevig over verontrusten”, wat hij begrijpt:

Omdat […] apostel L. Slok in de jaren vijftig en zestig ook weleens sprak over huma-

nisme omdat wij natuurlijk ‘God als mens’ toen als kreet hadden, en andere mensen 

zeiden dan: “ja, dat is een humanistische opvatting hè, dat God uit mensgestalte”. Nou, 

en toen had de apostel L. Slok zich daarvan kennelijk willen distantiëren, […] die sprak 

over het wortelloze humanisme. Maar dat is het humanisme van het Humanistisch 

Verbond, en dat is, ik zou het anders noemen, atheïstisch. […] En dat woord, dat wortel-

loze humanisme, wat sommigen ook het goddeloze humanisme gingen noemen – dat is 

natuurlijk wel weer wat anders […] – ja, dat zit diep in die oude apostolische wereld. 

(Berend)

83 Berend verwijst naar de Italiaanse filosoof en priester Giordano Bruno (1548-1600) die een 
inspiratiebron is geweest voor Slok jr. (zie bijvoorbeeld ‘Giordano Bruno: De filosoof die geen theoloog 
wilde zijn’ van J.L. Slok https://www.vanoosbreestichting.nl/contentassets/482f0f0ebc794c61bd19de3
cce28ee6f/11.2--slok-bruno.pdf geraadpleegd op 12 juni 2020).  
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Bodile, die zichzelf als religieus omschrijft omdat ze haar “wortels gelukkig” kent, heeft 

het gevoel dat het Apostolisch Genootschap meer humanistisch is dan religieus:

Bodile: Eigenlijk is het [Apostolisch Genootschap, FD] heel, heel sterk humanistisch. Die 

humanistische achtergrond is zo naar de voorgrond gekomen. Dat was vroeger religieus-

humanistisch, maar tegenwoordig is het meer alleen nog maar humanistisch. 

FD: En hoe vindt u dat?

Bodile: Oh, ik vind het prima. Want eigenlijk… Ik heb altijd gedacht, als ik dus iets over het 

humanisme las, ik heb dat blad ook weleens een poos gehad, dat maandblad, en dan dacht 

ik: ja, dit is gewoon eigenlijk wat wij doen. Ik heb daar nooit iets specifieks aan toe willen 

voegen. […] Want voor mij heeft dat eigenlijk altijd heel veel te maken met je medemens.

FD: Ja. Maar bij de humanisten zit er natuurlijk niet echt zo een godsbegrip in.

Bodile: Nee, maar dat zit er bij mij ook niet meer in, hoor.

Bas noemt zichzelf religieus:

Omdat ik wel geloof in machten buiten de mensen om. […] Nou, religieus humaan. […] 

Dat is wat ons overstijgt. Als ik naar de Mattheüs luister, ach jongen, die eerste tonen! 

Dan ben ik al helemaal weg. Dan heb ik iets met het overstijgende. (Bas)

Generatie 3 – De Protestgeneratie (1945-1955)

Christiaan denkt dat het Apostolisch Genootschap uiteindelijk bij het humanisme uit 

zal komen:

We komen voort uit het religieuze, het vroegere apostolische, hè? Toch nog de weder-

komst van de Heer, Jezus… Later ga je meer horizontaal, van mens tot mens, ja, je hebt 

nou het gevoel van het wonder van het leven en dat moet je vertalen naar elkaar toe, naar 

het menselijk verkeer, dus wat doe ik dan ten opzichte van mijn medemens om dat waar 

te maken? Dat is eigenlijk humanisme. Kijk, en dat primitieve in je, dat zegt van: ze doen 

mij iets aan en ik sla hem gelijk op z’n bek, ja, ik krijg die klap op mijn wang en hij krijgt 

gelijk een dreun terug, ja, dat moet eerst in toom gehouden worden. […] Als dat steeds 

maar evolueert met de generaties, dan kom je op een gegeven moment uit op het huma-
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nisme, want Jezus was eigenlijk de eerste humanist. […] Hij had het wel over de Heer, maar 

hij bedoelde al de Heer in zichzelf en de hemel hierboven, in je hersenpan. (Christiaan)

Charlotte wil niet over het idee van ‘humanistische zingeving’ vallen, maar het moet 

volgens haar wel goed uitgelegd worden, anders brengt het de complicatie met zich 

mee dat men op verschillende “deelgebieden fanatiek wordt en dan ga je mekaar kwijt-

raken, want ik ben misschien op een ander deelgebied fanatiek dan jij”:

Wij hebben geen humanistische zingeving, want als je naar de humanisten gaat hier, die 

hebben andere… Heleboel dingen lijken hetzelfde, totdat je op de kern komt: waarom 

doe je het? En daar zit het verschil. […] Als je over duurzaamheid [spreekt] binnen het 

religieuze idee, dan heb je het over relaties, […] over contacten, over de grote lijn van de 

wereld, over zaken. Als je het humanistische aspect neemt, heb je het over: hoe doen we 

dat samen, hoe lossen we dat op? Dat is op zich niet minder, want ook als je zo denkt, 

zorg je in de praktijk dat je dat probeert te doen. Daar wordt het dan bijna soms een 

milieubeweging van. (Charlotte)

Generatie 4 – De Verloren Generatie (1955-1970)

Dirk vindt de term religieus-humanistisch “op zich helemaal niet zo’n slechte term” en 

denkt dat die benaming helpt om het Apostolisch Genootschap maatschappelijk te 

positioneren, maar merkt hierbij op:

Het humanistische is [in het Apostolisch Genootschap, FD] al vrij duidelijk, gaat ook 

over duurzaamheid en de aarde en over intermenselijke verhoudingen, maar dat religi-

euze is eigenlijk vrij onbeschreven. Het wordt wel aangekaart in de weekbrieven, maar 

het wordt aan iedereen zelf maar overgelaten van: kun je er wat mee of kun je er niets 

mee, en ik zal er maar niet te veel over vertellen, […] want anders vind je het misschien 

niks. […] Het horizontale aspect is dat humanistische en dat verticale aspect is de ver-

binding met het overstijgende, zoals dat nu dan heet, met God, zoals dat vroeger heette. 

[…] Maar als je alleen het humanistische hebt, dus het horizontale, het werken, het ont-

moeten en dingen doen in de wereld, zonder dat je die verbinding nog hebt, dan gaat het 

alle kanten op en is het minder krachtig. (Dirk)
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Dirk vindt het belangrijk dat “je mensen ook op hun ziel aanspreekt, anders worden we 

gewoon een soort cursusorganisatie, terwijl er eigenlijk veel meer in zit”. Volgens hem 

zouden het rationele en het spirituele meer in evenwicht moeten komen:

Als je de nadruk op dat rationele gaat leggen, van: oké, we gaan dingen aan het milieu 

doen en oké, we gaan dat doen en we gaan zus doen, maar dat je dan vergeet te werken 

aan de ziel. Waar doe ik het ook alweer voor en wat voel ik erbij en dat je daar eerst naar 

kijkt […] daar zou iets meer aandacht voor moeten komen. Dan komt het beter in even-

wicht. (Dirk)

Net als Charlotte geeft Dirk aan dat er onderscheid is tussen een religieuze en een 

humanistische motivatie. Zij denkt bij humanistische motivatie aan een milieubewe-

ging, Dirk heeft het over een cursusorganisatie. Het religieuze element, wat voor hem 

met “het overstijgende” te maken heeft, zou meer aandacht moeten krijgen – of mis-

schien opnieuw aandacht moeten krijgen. 

Desiree, die de term religieus humanisme “briljant gevonden” vindt, kan juist 

meer met het woord ‘humanisme’ dan met het woord ‘religieus’. Humanisme betekent 

voor Desiree “dat wij het als mensen moeten doen: we kunnen het niet buiten onszelf 

leggen en zeggen van: “ja, maar God heeft het zo bedoeld of gewild”. Dat vindt zij heel 

duidelijk, terwijl ‘religieus’ voor haar gevoel uitleg vergt. Ze ziet het Apostolisch 

Genootschap niet als een religie. Als ik haar vervolgens vraag of ze zichzelf als religieus 

zou omschrijven, antwoordt ze in eerste instantie ontkennend:

Nee, nee, nee. En toch, als daarmee… Dan moet ik dat uitleggen, want dat maakt die 

scheidslijn zo… Want dat is het religieus humanisme, wat ook een heleboel mensen niet 

snappen, hè? Oh, dat is een lastige. En ik vind het zo vanzelfsprekend, ik vind het zó goed 

gevonden, want het is precies hoe ik het voel! Dat religieuze, die verwondering voor het 

leven en… Maar als met religieus constant de associatie is met God, met het godsbeeld 

en het christendom en dat deel, ja, dat is niet mijn deel, maar humanisme, waarbij je 

alleen maar zegt dat het van de mens afhankelijk is en dat je je niet verwondert over het 

feit dat wij op deze aardkloot rondzweven en, nou, als je alleen maar gaat nadenken over 

het universum, nou, dan gaat mijn brein op slot bijna, want daar kan ik bijna niet over 
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nadenken, als je daar die verwondering niet voor voelt, dan vind ik humanisme veel te 

plat. Maar ben ik nou religieus? Ik heb heel veel bewondering en verwondering voor de 

natuur en voor alles wat groeit en bloeit en als dat religieus is, dan ben ik religieus. Maar 

religieus in onze maatschappij wordt vaak nog gehangen aan dat jij een bepaald gods-

beeld hebt, en dat maakt hem weer lastig voor mij. Dus dan… Ik kan niet zeggen, ik kan 

weleens zeggen: “ik ben een religieus mens”, maar dan moet ik er uitleg bij geven. En dat 

doe ik dan ook. (Desiree)

Ook Daphne, die zichzelf wel als religieus zou omschrijven, heeft het gevoel dat het 

uitleg behoeft: 

Religieus ook in de zin van: je voelt je ook verantwoordelijk voor de aarde, voor de natuur 

en voor je medemens. Ik vind dat wel een beetje een religieus gevoel. Ja, dat is moeilijk 

dan onder woorden te brengen, hè? Maar religieus, ja, maar goed, religieus… Het is wel 

een lastig woord hoor, want ik heb een aantal collega’s die ook kerkelijk zijn en als ik 

tegen hun zou zeggen: “ik ben religieus”, zouden ze dat heel anders vertalen als dat ik het 

voor mijn gevoel bedoel. Ja, spiritueel is ook een beetje een lastig woord, vind ik. Dus ik 

ben wel gevoelig voor het spirituele, maar niet heel zweverig, of zo. Ik geloof dat er meer 

is tussen hemel en aarde, zoals ze het noemen, nou ja, ik geloof niet in de hemel hoor. Er 

is meer wat wij niet begrijpen, er zijn verbindingen in de natuur die wij niet begrijpen en 

dat, ja, daar geloof ik wel in. Er is meer. (Daphne)

Daphne kan zich vinden in de term ‘religieus humanisme’, maar denkt dat het 

Apostolisch Genootschap momenteel meer humanistisch is dan religieus, wat in de 

toekomst echter nog weleens zou kunnen veranderen:

Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik kan mij voorstellen dat het meer de religi-

euze kant op zal gaan, dat de jongere generaties, dat de kinderen die nu op de eerste en 

tweede kring* zitten, diegenen die dan het gevoel zullen hebben om te willen blijven, kan 

ik me voorstellen dat ze meer naar de religieuze kant zullen gaan. Ook omdat je ziet dat 

de maatschappij natuurlijk steeds individualistischer wordt. (Daphne)
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Generatie 5 – De Pragmatische Generatie (1970-1985)

Elise heeft het idee dat het Apostolisch Genootschap een aantal decennia geleden reli-

gieuzer was dan nu. Ze zou het huidige Apostolisch Genootschap niet als een religie of 

geloofsovertuiging omschrijven, maar eerder als een denk- of zienswijze. Ook Eric ziet 

het Apostolisch Genootschap niet als een religie en zou zichzelf niet als religieus 

omschrijven, hoewel hij “vol van het leven” is, waar hij veel verwondering voor voelt, 

maar dit heeft voor hem eerder met iets spiritueels dan met iets religieus te maken. 

Emma daarentegen noemt zichzelf, na enige aarzeling, wel religieus. Ze ziet het 

Apostolisch Genootschap als “een beetje een mix” van humanistisch en religieus:

Het humanistische is een horizontaal vlakje en dat religieuze wat erbij hoort is meer dat 

verticale vlakje van daar waar we allemaal vandaan komen, van waaruit je de dingen 

doet, eigenlijk. Het humanistische is dat je ook praktisch kan bijdragen aan dingen, bij-

voorbeeld in de wijk of bij het bejaardenhuis in de buurt helpen. […] Dat religieuze stuk 

[is] dat je met elkaar verbonden bent, met alles eigenlijk en met iedereen en dat je van-

daaruit handelt, je vandaaruit verantwoordelijk voelt en dat dat je motivatie is om 

ervoor te zorgen dat die wereld een beetje beter wordt. Dat je vandaaruit zo handelt, 

vanuit dat gevoel. (Emma) 

Net als Charlotte en Dirk snijdt Emma het onderwerp van motivatie aan. Ook zij geeft 

aan dat het bij haar de religieuze component is van waaruit ze dingen onderneemt. 

Evert zou het misschien beter vinden als het Apostolisch Genootschap zich niet meer 

als religieus zou positioneren: 

Ik heb wel het idee dat we steeds meer richting het humanisme gaan, steeds minder 

religieus worden. […] Maar nog wel steeds met een verwondering voor de schepping. En 

als je dat dan religieus wil noemen, dan kan je dat zo benoemen, maar ik denk dat er […] 

door de maatschappij […] worden er heel veel dingen aan religie gehangen waar ik me 

niet zo snel mee zou associëren. […] Op die manier denk ik dat je als je nog steeds ‘religie’ 

eraan blijft hangen, dan denk ik dat je een beeld schept wat niet helemaal klopt. (Evert)
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Als ik hem verderop in het interview vraag of hij zichzelf als religieus ziet, zorgt dit voor 

verwarring:

Evert: Ja, dat is gek, als je dat nu vraagt, zeg ik: “ja”, maar wat gek dat ik dat nu eigenlijk 

anders zeg dan daarnet. Ja, eigenlijk wel. Is dat stom? […]

FD: Zou je dat… Zie je het Apostolisch Genootschap dan ook als een religie?

Evert: Het benoemen van dat het een religie is, geeft het juist eigenlijk wel weer een plek. Ik 

ben mezelf nu aan het tegenspreken, maar ja. [stilte]. Is humanisme dan ook een religie? 

Als ik het uitleg, van wat is het Apostolisch Genootschap, volgens mij zeg ik dan ook dat 

het een religie is, maar met een humanistische… waarbij het humanisme belangrijker is.   

FD: Maar het religieuze deel heeft dus ook wel degelijk een plek?  

Evert: Ja, in zoverre dat we ook wel delen uit de Bijbel halen, maar dan wel op een andere 

manier de verhalen gebruiken zodat we ze nu kunnen toepassen.

Generatie 6 – De Grenzeloze Generatie (1985-2000)

Als ik Floris vraag of hij zichzelf als religieus zou omschrijven, zegt hij dat hij meer ver-

wantschap voelt met het humanistische aspect, omdat hij het religieuze te veel met 

“een God boven” associeert. Bij het woord ‘religieus’ denk hij “meer aan een ouderwetse 

kerk”. Hij weet niet zo goed waar hij het Apostolisch Genootschap zou moeten plaat-

sen in het religieuze spectrum:

Ik vraag mezelf altijd af: is het nou echt een geloof, want bij een geloof maak ik al snel de 

vergelijking met iemand die echt in God gelooft en daaruit handelt en… Nou geloof ik 

wel dat ‘in liefde werken aan een menswaardige wereld’, daar geloof ik echt in, maar het 

is meer iets wat mij een beetje normen en waarden brengt en dat ik vandaaruit handel 

en doe. Dus ik vind het altijd een lastige om het nou echt een geloof te noemen, ik geloof 

er wel in uiteraard, maar het is meer een soort manier van leven. […] Gewoon normen en 

waarden worden je eigenlijk een beetje bijgebracht en wel ook een bepaalde manier van 

denken en kijken naar mensen en de aarde en dieren en ja, […] er wordt je een bepaalde 

manier van leven bijgebracht. (Floris)
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De manier waarop Floris het Apostolisch Genootschap omschrijft, vertoont overeen-

komsten met de opvatting van Elise, die het eerder als een zienswijze omschrijft dan 

als een religie. Floris haalt in dit fragment het apostolische motto ‘in liefde werken aan 

een menswaardige wereld’ aan.84 Femke refereert eveneens aan dit motto als ik haar 

vraag hoe zij tegen de term religieus humanisme aankijkt:

Wat er eerst altijd stond was ‘in liefde werken aan een menswaardige wereld’, dat is een 

stuk duidelijker en to the point, ik vond dat een hele mooie zin en religieus-humanistisch, 

dat is… als mensen dat dan lezen, dan denk ik niet dat ze meteen gaan van: oh ja, dat 

snap ik. Meer zo: oh wauw ja, wat betekent dat ook weer precies en wat moet ik me daar-

bij inbeelden? Dus ik vind het wel een mooie term en het omschrijft het ook wel goed, 

maar ik vind het een beetje wazig nog. (Femke)

Net als Elise en Floris vindt Femke het Apostolisch Genootschap eerder een levens-

wijze dan een geloof, waarbij voor haar het label ‘religieus’ een struikelblok is, omdat ze 

niet gelooft “in bovennatuurlijke krachten of een God of zo”:

Als jij de wereld beter wilt maken, dan moet je het zelf doen, als je niet blij bent met hoe 

je leven eruitziet, dan moet je er zelf wat aan doen en dat kan wel heel erg zwaar zijn, 

maar ik zou niet willen bidden naar een God die dat dan voor mij zou moeten rechtzet-

ten, want ik denk niet dat dat zo werkt. (Femke)

In dit tekstfragment komt naar voren dat Femke het belangrijk vindt om eigen verant-

woordelijkheid te nemen. Dat is ook zichtbaar in het citaat van Fiona, die vindt “dat 

ieder mens hartstikke verantwoordelijk is voor de daden die die zelf pleegt, of voor de 

dingen die die doet”: 

Religie is voor mij ook veel meer dat je bewondering moet hebben voor de schepping en 

dus voor de mens en voor alles wat er is, dan dat je in die zin dus ook weer de verant-

84 Op 16 november 2008 stond dit motto ‘in liefde werken aan een menswaardige wereld’ voor het eerst 
bovenaan de weekbrief. Op 6 september 2015 werd er een nieuw logo geïntroduceerd waar dit motto 
niet meer bij vermeld werd (zie ook hoofdstuk 2).
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woordelijkheid uit handen kan geven aan iemand, aan een God en onder het mom van 

een religie alles kan doen en laten wat je wil en daar zelf geen verantwoordelijkheid voor 

hoeft te nemen. Want dat is bijna iets wat ik kan verafschuwen, dat er uit naam van een 

religie de meest gruwelijke daden worden gepleegd en dat dat dan wordt afgeschoven op 

een God en dat dat dan dus maar moet kunnen. […] Voor mij [is] religie dus veel meer de 

waardering van een ander en het wonder dat een ander is. (Fiona)

Anders dan Floris en Femke vindt Fabian het prettig dat het motto ‘in liefde werken aan 

een menswaardige wereld’ is komen te vervallen en het Apostolisch Genootschap zich 

tegenwoordig als religieus-humanistisch presenteert, want “het wordt allemaal wel dui-

delijker”. Voor hem is het daardoor gemakkelijker geworden om er met anderen over te 

praten. Hij zou zichzelf aanvankelijk eerder als humanistisch dan religieus omschrijven, 

maar geeft later in het interview aan dat hij het religieuze deel toch wel mooi vindt. “Niet 

alles is te verklaren en het is toch een soort bijzonder dat we hier allemaal zijn, dat idee 

dat vind ik wel weer mooi, dus daarin ben ik wel iets religieus, maar het belangrijkste 

vind ik toch wel gewoon de omgang met mensen en hoe je in het leven staat”. Als ik hem 

vraag hoe hij de toekomst van het Apostolisch Genootschap ziet, zegt hij:

Ik denk dat het steeds meer richting de humanistische kant gaat. Dat vind ik ook goed, 

dus dat zie ik nu. Dat vind ik helemaal prima. Ik vraag me natuurlijk wel af hoeveel leden 

er straks nog over zijn. Ik vind het goed dat daar nu veel aandacht aan wordt besteed 

met die reclamespotjes en zo. Dus ik denk dat het een soort van wat opener wordt, hoop 

ik, dus dat mensen zich kunnen aansluiten bij lezingen en activiteiten en dat soort 

dingen en dat dat minder, ja… Hoe ik denk dat het wordt of hoe ik hoop dat het wordt… 

Het is allebei een beetje. (Fabian)

6.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk kijk ik naar hoe de informanten hun godsbeeld omschrijven en duiden 

en welke implicaties dit heeft voor de religieuze positionering van het Apostolisch 

Genootschap. Vanuit de gepresenteerde tekstfragmenten wordt duidelijk dat geen van 

de informanten momenteel een persoonlijk, theïstisch godsbeeld heeft, alhoewel dit 
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voor sommigen van de oudste generaties vroeger wel zo was. Voor de oudste twee gene-

raties is de landelijke bijeenkomst in het Goffertstadion essentieel geweest in de manier 

waarop zij zich tot God zijn gaan verhouden. Aagje, André, Bas en Bodile herinneren 

zich alle vier de tekst die in het gras stond: ‘Wij zijn er voor God’. In de manier waarop zij 

hierover praten, lijkt het of deze verandering een wijziging in de verantwoordelijkheid 

teweegbracht: de mens kan God niet passief om hulp vragen, maar is zelf verantwoorde-

lijk voor het uitdragen van nabijheid Gods. Dit ‘God als mens’-evangelie werd in het 

Goffertstadion voor hen zichtbaar en invoelbaar. Eric vertelt dat apostel Van Oosbree al 

aangaf dat het vanuit de mens moest komen, maar Slok sr. nam definitief afstand van 

een onderscheid tussen God en mens, waarmee, zoals Aart zegt, het “oude godsbegrip” 

kwam te vervallen. Desondanks hebben Bas en Barbara het gevoel dat ten tijde van Slok 

sr. de verantwoordelijkheid niet zozeer bij de lidmaten, maar veeleer bij de apostel lag: 

hij was ten slotte de eerstverantwoordelijke voor het uitdragen van de 

Christusgezindheid. Dit komt volgens Aart, Charlotte en Daniël doordat sommige lid-

maten de ‘God als mens’-gedachte gingen toepassen op de apostel. Door het lied ‘Mijn 

God als Apostel’ te ontleden, maakt Charlotte het spanningsveld tussen de begrippen 

‘God als mens’ en ‘God als apostel’ goed zichtbaar. Het lijkt alsof deze twee idealen ten 

tijde van Slok sr. samenvielen en elkaar versterkten. Doordat opvolger Slok jr. afstand 

nam van de Christusnaam, viel de ‘God als mens’-gedachte niet meer samen met de 

apostel en ontstond er volgens Dirk meer pluriformiteit in de opvattingen over God. De 

religieuze gevoelens van verwondering en verbondenheid, die eerder werden gewekt 

door Slok sr., ontstaan nu meer vanuit een ontzag voor de schepping en de natuur: ‘God 

als scheppingsmacht’. Aart en Daniël hebben het gevoel dat er sindsdien een bepaalde 

ontroering, inspiratie en emotie ontbreekt, die zij daarvoor wel ervoeren. Daniël kan dit 

gemis nog steeds niet goed duiden, maar Aart spreekt over een betovering die is verbro-

ken, waardoor de religieuze beleving oppervlakkiger is geworden. 

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

tegenwoordig tegen God aankijkt. De verschillende opvattingen die over God bestaan, 

zoals ‘God als scheppingsmacht’, ‘God als mens’, ‘God als liefdemacht’ of een 

combinatie hiervan, zijn door alle generaties heen terug te vinden. Daarnaast is er in 

elke sociale generatie een informant te vinden die moeite heeft met het woord ‘God’, 

wat vaak komt omdat men het idee heeft dat niet-apostolischen een meer traditioneel 
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godsbeeld erop nahouden. Dat is ook de reden waarom sommigen, zoals Desiree en 

Evert, het ingewikkeld vinden om zichzelf als religieus te omschrijven, omdat de 

maatschappelijke opvattingen over religiositeit niet zouden corresponderen met wat 

zij eronder verstaan. Bij beiden ontstaat een gevoel van verwarring als het over 

religiositeit gaat, want bij nader inzien vinden ze de religieuze component van het 

Apostolisch Genootschap, anders dan ze eerst aangaven, toch belangrijk. Het gevoel 

van verbondenheid en verwondering voor het leven, wat ze als religieus omschrijven, 

zorgt ervoor dat men tot handelen wordt aangezet. Volgens Aart, Charlotte, Dirk en 

Emma is er een verschil of deze handeling vanuit religieuze of humanistische 

overwegingen wordt ondernomen. Alle informanten zijn het erover eens dat het 

huidige Apostolisch Genootschap meer humanistisch is dan religieus. Meerdere 

informanten geven daarbij aan dat het Apostolisch Genootschap voor hun gevoel 

vroeger religieuzer was en dat het in de loop der tijd steeds humanistischer geworden 

is. Sommigen, zoals Elise en Floris, vragen zich zelfs hardop af of het Apostolisch 

Genootschap nog wel een religie is. Er is wel een verschil te bemerken in de manier 

waarop men hier tegenaan kijkt. André, Aart, Charlotte en Dirk vrezen dat het 

Apostolisch Genootschap, doordat de nadruk nu zo op het humanistische ligt, te vlak 

wordt en daarmee een onderscheidend kenmerk verliest, terwijl anderen, zoals Berend, 

Bodile, Christiaan, Daphne en Evert het juist een positieve ontwikkeling vinden. 

6.4 Conclusie: Van ‘God als apostel’ naar religieus humanisme

De veranderingen die plaats hebben gevonden in de manier waarop de lidmaten hun 

godsbeeld omschrijven, laten zich het meest kernachtig omschrijven als: van ‘God als 

apostel’ naar religieus humanisme. Chris de Werd schrijft dat het voor apostoli-

schen tijdens de arbeidsperiode van Slok sr. duidelijk was hoe zij zich tot God dienden 

te verhouden. Hoewel Slok sr. zichzelf geen bijzondere kwaliteiten toedichtte, zag hij 

zichzelf wel als “de aangewezen persoon om voor te gaan in de manier waarop men 

zich qua levensstijl dient te verhouden tot het ‘goddelijke in ieder mens’” (De Werd, 

2020: 8). Op die manier was Slok sr. vóórgeleefde spiritualiteit. Dit helpt te verklaren 

waarom de informanten van de eerste vier generaties het gevoel hebben dat ten tijde 

van Slok sr. de verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van het goddelijke vooral 
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bij de apostel lag, maar het verklaart eveneens waarom de jongste generatie, anders 

dan de andere vijf generaties, niet over de apostel spreekt als het woord ‘God’ ter sprake 

komt. Zij hebben deze voorgeleefde spiritualiteit, of het verdwijnen ervan, immers niet 

meegemaakt. 

Met het relativeren van de positie van de apostel onder Slok jr. begon het 

apostolische godsbeeld te vervagen (De Werd, 2020: 8). Omdat de ‘God als mens’-

gedachte niet meer samenviel met ‘God als apostel’, konden deze twee concepten 

elkaar niet meer zoals voorheen versterken. Meerdere informanten geven aan dat de 

twee concepten niet meer samen kónden vallen bij Slok jr. Volgens sommige 

informanten is de religieuze ervaring daardoor minder sterk geworden en wordt er 

zelfs gesproken van een ‘betovering’ die verbroken is. Deze bewoording doet denken 

aan Max Webers concept van onttovering (Entzauberung der Welt). Volgens Weber zou 

er door de intrede van modernisering, bureaucratisering en rationalisering een 

onttovering plaatsvinden, waardoor het geloof in bovennatuurlijke krachten en 

mythologisch denken zou inboeten (Weber, 1976 [1922]: 308). Deze onttovering zou 

een onontkoombaar proces zijn van de moderne westerse samenleving richting 

secularisatie, waarin verklaringen op basis van wetenschappelijk inzicht belangrijker 

worden gevonden dan verklaringen op basis van geloof. Maar volgens critici is dit 

slechts gedeeltelijk waar: de waarde die aan wetenschappelijke verklaringen wordt 

gehecht, staat de waarde van betovering niet in de weg. Mensen zullen steeds opnieuw 

manieren vinden om ‘betovering’ te ervaren, wat ook wel re-enchantment genoemd 

wordt (zie bijvoorbeeld Joas, 2017; Landy & Saler, 2009). Volgens André Meester heeft 

de “noodzakelijke emancipatorische arbeid” van Slok jr. ertoe geleid dat de betovering 

verbroken werd: doordat hij afstand nam van de Christusnaam, transformeerde het 

Apostolisch Genootschap zich uiteindelijk “tot de ‘humanistische organisatie’ die ook 

apostel L. Slok voorzag, maar uitdrukkelijk niet wenste” (Meester, 2015: 14-15). Het idee 

van ‘wij zijn er voor God’ is verdwenen, waardoor de religieuze component naar de 

achtergrond is verschoven en sommigen deze zelfs niet meer ervaren. Dit betekent 

echter niet dat God is verdwenen uit het Genootschap, maar doordat het godsbeeld 

meerdere malen andere vormen heeft aangenomen, wordt het op uiteenlopende 

manieren ervaren. 
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7
De gemeenschap

In dit hoofdstuk richt ik me op de relatie die de informanten met de gemeenschap 

hebben. De vraag die hierbij centraal staat, luidt:

Hoe beschrijven en duiden de lidmaten de rol van de gemeenschap in hun leven? 

Is die door de tijd heen veranderd, en zo ja, hoe?

7.1 Vijf elementen voor het bestaan van een gemeenschap

Wat is er voor nodig dat een gemeenschap gevormd wordt en bij elkaar blijft? De socio-

loog Kees Schuyt onderscheidt vijf verschillende elementen waarop ik de structuur van 

dit hoofdstuk baseer.85 Hij laat ten eerste zien dat een gemeenschap het best gedijt bij 

een onderscheidingskenmerk. Gemeenschappen komen immers altijd tot stand in 

contrast met andere gemeenschappen (Schuyt, 2008: 9). Dit houdt in dat er per defini-

tie ook mensen uitgesloten worden. Binding brengt immers scheiding: inclusie en 

exclusie zijn twee kanten van dezelfde medaille (Schuyt, 2008: 10). Hoe sterker een 

bepaald onderscheidingskenmerk en hoe groter de onderscheidingsdrift, hoe hechter 

85 De tekst ‘Waar is de gemeenschap gebleven?’ van Kees Schuyt verscheen in 2008 als de negende 
J.H. Van Oosbreelezing. In 2009 is deze tekst gebundeld in: ‘Over het recht om wij te zeggen: 
Groepstegenstellingen en de democratische gemeenschap’, Amsterdam University Press. De 
verschillen tussen de twee uitgaven zijn minimaal; ik zal verwijzen naar de publicatie van 2008. 
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een gemeenschap wordt. Dit is op zijn krachtigst als het onderscheidingskenmerk ook 

nog eens hiërarchisch is. Dat wil zeggen dat men zich boven de anderen plaatst: “wij 

zijn de uitverkorenen, the chosen people” (Schuyt, 2008: 8; cursief in origineel). 

Ten tweede heeft een gemeenschap een gedeeld geloofsverhaal nodig. Er bestaat 

een direct verband tussen de cohesie van een gemeenschap en de kracht van een 

gedeeld geloofsverhaal (McGuire, 1997: 35). Deze geloofsverhalen hebben een sociale 

basis nodig om te kunnen voortbestaan, wat betekent dat de opvattingen die 

gemeenschapsleden erop nahouden gedeeld, bevestigd en ondersteund moeten 

worden door de directe omgeving (Dekker & Stoffels, 2011: 70-71). De verzameling van 

mensen, procedures en geestelijke processen die nodig zijn om het geloofsverhaal te 

laten voortbestaan omschrijft Peter Berger met de term plausibility structures 

(geloofwaardigheidsstructuur) (Berger, 1967: 47). Deze plausibility structures moeten 

vooral sterk zijn als de directe omgeving niet alleen bestaat uit gemeenschapsleden, 

maar ook uit mensen die er een ander geloofsverhaal op na houden. Ter illustratie: 

historisch gezien kwamen de meeste geloofsverhalen overeen met de algemene 

opvattingen of betekenissystemen van de maatschappij waarin deze ingebed waren 

(McGuire, 1997: 36). In Nederland bestonden er ten tijde van de verzuiling weliswaar 

verschillende geloofsgemeenschappen naast elkaar, maar men verkeerde voornamelijk 

in ‘eigen kring’. Maar sinds de ontzuiling is dit niet meer zo, waardoor de 

vanzelfsprekendheid van het eigen geloofsverhaal steeds meer onder druk is komen te 

staan. Als gevolg daarvan zijn de verschillende geloofsverhalen met elkaar in competitie 

geraakt. Daarom worden de onderscheidende kenmerken van een gemeenschap 

tegenwoordig soms juist benadrukt om zowel het geloofsverhaal van als het behoren 

bij een bepaalde gemeenschap naar zichzelf te kunnen verantwoorden (McGuire, 1997: 

37). Plausibility structures worden vaak actief in standgehouden door een 

geloofsgemeenschap zelf, bijvoorbeeld door gemeenschapsleden te stimuleren om 

vooral in eigen kring contact te hebben en de omgang met niet-leden te bemoeilijken 

(Dekker & Stoffels, 2011: 71).

Ten derde heeft een gemeenschap gedeelde ervaringen nodig, die ontstaan door 

iets samen te doen of intensief te ondergaan. Als een gemeenschap een bepaalde 

beproeving doorstaat, wordt zij daar hechter van. Sterker nog: hoe groter het doorstane 

gevaar, hoe hechter de gemeenschap (Schuyt, 2008: 12). Doordat men gezamenlijk iets 
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heeft meegemaakt, voelt men zich thuis. Dit wordt ook wel (religious) belonging 

genoemd (McGuire, 1997: 48). Overigens zijn gemeenschappelijke ervaringen iets 

anders dan een gemeenschapsgevoel. De ervaringen worden daadwerkelijk samen 

beleefd, op het moment zelf, terwijl “het gevoel, de nostalgie, de positieve werking 

ervan, ontstaat naar aanleiding van die ondervindingen en kan zo ook object van 

fabricage of kunstmatigheid worden” (Schuyt, 2008: 12-13). 

Ten vierde is het voor het voortbestaan van een gemeenschap belangrijk dat de 

lidmaten zich betrokken voelen bij de gemeenschap, zodat ze bereid zijn om zich 

hiervoor in te zetten. Betrokkenheid betekent de bereidheid van de leden om bij te 

dragen aan het in stand houden van de groep, omdat de groep voorziet in iets wat de 

lidmaten willen en nodig hebben (McGuire, 1997: 83). Het impliceert daardoor een 

wederkerige relatie, want het individu moet zich met de gemeenschap kunnen 

identificeren en vice versa (Schuyt, 2008: 14). Blijkbaar vinden lidmaten iets in de 

gemeenschap, zoals bijvoorbeeld geborgenheid of een bepaalde sociale identiteit, 

terwijl de gemeenschap de lidmaten op haar beurt ook hard nodig heeft om te kunnen 

voortbestaan (Dekker & Stoffels, 2011: 68). Op die manier vormt betrokkenheid de link 

tussen het individu en de grotere groep (McGuire, 1997: 83). Het gaat hierbij steeds om 

het spanningsveld tussen het autonome individu en het beroep dat een gemeenschap 

doet op de inzet en de medewerking van dat individu (Schuyt, 2008: 7). Als men zich 

niet meer betrokken voelt bij het grotere geheel, dan is de kans groot dat een 

gemeenschap uit elkaar valt (Schuyt, 2008: 17). Cynisme of onverschilligheid zijn de 

tegenpolen van betrokkenheid (Schuyt, 2008: 18). 

Tot slot zijn gezamenlijke rituelen van groot belang voor een gemeenschap. 

Emile Durkheim ziet religieuze rituelen, zang en symbolen als collectieve gedragingen 

van een sociale groep. Door te participeren in rituelen, bevestigen lidmaten opnieuw 

hun verbintenis met de groep en onderschrijven zij de gedeelde opvattingen 

(Durkheim, 1995 [1912]: 436). “Zonder ceremoniën en riten welke op gezette tijden bij 

de groepsleden de culturele eenheid tot een levende werkelijkheid maken, dreigt elke 

cultuur haar stuwkracht te verliezen of zelfs te verdwijnen” (Van Doorn & Lammers, 

1976: 273-274). Rituelen werken dus verbindend, omdat deelname aan een religieus 

ritueel de eenheid van de groep benadrukt en de verschillen tussen deelnemers 

vermindert. 
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Deze vijf elementen voor het bestaan van een gemeenschap gebruik ik als 

kapstok om de data aan op te hangen, ook al zouden sommige geselecteerde 

tekstfragmenten bij meerdere elementen ondergebracht kunnen worden. Dat komt 

omdat de elementen samenhangen, in elkaar over lopen en elkaar overlappen op 

sommige punten. Deze samenhang is goed te zien bij de vijfde component, de 

gezamenlijke rituelen. Deze zorgen voor onderscheiding met de buitenwereld (het 

eerste kenmerk), versterking van het gedeelde geloofsverhaal (het tweede kenmerk) en 

men doet, door samen te zingen of door gezamenlijk deel te nemen aan een ritueel, 

gedeelde ervaringen op (kenmerk drie). Op die manier zijn de gezamenlijke rituelen 

met bijna elk van de hierboven genoemde elementen verweven (Durkheim, 1995 

[1912]; Schuyt, 2008: 14-15; McGuire, 1997: 189). 

7.2 Kenmerk 1: Onderscheidingskenmerk

Aart kan zich herinneren dat hij zich als apostolische uitverkoren diende te voelen, 

hoewel hij daar zelf niets mee had. Bij zijn confirmatie vroeg een oudste aan hem en 

zijn broer:

“Gelooft u dat wij behoren tot het uitverkoren volk?” En toen zeiden wij: “Nee, daar geloven 

we niks van”. En toen was hij [de oudste, FD] heel verbaasd. “Ja”, zei hij, “maar heeft u dan 

niet goed naar de apostel geluisterd?” “Ja, we hebben goed naar de apostel geluisterd”, 

zeiden we. “Maar we geloven niet dat we behoren tot het uitverkoren volk”. En toen was ie, 

ja, in verwarring. Toen zei hij: “Weet je wat? Ik confirmeer jullie onder voorwaarden”. (Aart)

Bas denkt dat apostolischen tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, “niet meer van 

een andere wereld” zijn. Hierbij haalt hij een apostolisch lied aan dat tot 1984 werd 

gezongen:

Dat zongen we vroeger ook wel hoor, ‘de kommer der miljoenenmassa’.86 Maar als je dat 

lied zingt, dat denk je, jezusmina! ‘Die mensen hebben een apostel nodig’. Ja, hallo! Wat 

86 Het lied waar Bas naar verwijst heet ‘Ik zal bewijzen’ en komt sinds 1953 tot 1984 voor in de 
liederenbundel van het Apostolisch Genootschap (nr. 31). 
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zing ik? […] ‘Mijn hart dat schreit om hen die treuren en nooit de apostel hebben mogen 

kennen’. Zo was het, hè? ‘U die de troost der mensheid zijt’. [zucht]. Ja, dat was onze 

wereld. (Bas)

Bas vindt het prettig dat apostolischen zich tegenwoordig niet meer zo speciaal voelen. 

Hij merkt op dat de taal toen heel anders was. Berend vertelt dat dit een van de dingen 

was die in de jaren negentig werd aangepakt. Hierbij was het van belang dat apostoli-

schen “de taal gingen spreken die algemeen beschaafd Nederlands was [lacht] en niet 

meer een oud-apostolische versie ervan”. Waar de apostolische taal tot die tijd door-

spekt was “met alle hoofdletters en staande uitdrukkingen en zo”, moest dat gewoner 

worden. 

Barbara vertelt dat zij, toen zij klein was, het gevoel had speciaal te zijn als 

apostolische: 

Barbara: Vroeger waren we natuurlijk heel bijzonder, hè? […] We waren natuurlijk het 

‘Godsvolk’, speciaal, en we waren de enigen die zo keken en weet je, natuurlijk onzin, 

maar het was… […] Wij zijn bijzonder, ja, wij hebben het geloof. […] Maar we hadden een 

apostel en […] en ook wat je deed, hè, werden we toch ook wel op gewezen. […] Dat je 

vrede moest maken, hè? Dat je je moest verzoenen. Je kwam om te verzoenen. Ja. 

FD: Ja, dus je had wel een opdracht?  

Barbara: Jawel, jawel, jawel.

FD: En voelt u dat nu nog zo? 

Barbara: Ja, ik heb iedere dag een opdracht. 

Camille denkt dat het Apostolisch Genootschap tegenwoordig niet meer uniek is, maar 

dat “de combinatie van al die elementen best heel specifiek [is] voor het Genootschap”. 

Volgens haar hebben apostolischen wat te bieden: 

[Op het gebied van, FD] de dingen die het leven de moeite waard maken, waar je mee 

worstelt of waar je tegenaan loopt, en niet financieel, of, want daar zijn allemaal andere 

instanties voor, maar in je ziel, in je geluk, in je mens-zijn, vanuit de basis van verwonde-

ring. Alles wat daarmee te maken heeft, daarin moeten wij voor staan en daar hebben 
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wij wat in te bieden, denk ik. Nog steeds, nog steeds, ja. En niet uniek hoor, zeker niet. 

Wel apart zullen we maar zeggen, ja, het is wel apart. (Camille)

Emma spreekt eveneens over “het besef dat we ook niet de enigen zijn die met de goeie 

dingen bezig zijn, dat er heel veel andere mensen zijn en misschien genootschappen en 

individuen die bezig zijn om deze wereld gewoon iets prettiger te maken”. Fiona onder-

schrijft dit. Ze vindt “dat wij er dan wel weer een beetje een soep van maken van huma-

nistisch en christelijk en joodse tradities, dat dat het unieke is van het Apostolisch 

Genootschap, maar dat de kern helemaal niet zo uniek is:

Ik vind eigenlijk dat we niet […] heel erg vooruitstrevend zijn of zo. Ik vind dat er zoveel 

andere groeperingen zijn die op dezelfde manier bezig zijn als wij en er zo ontzettend 

mooi mee bezig zijn, […] dat wij daar als apostolischen echt niet super uniek in zijn. […] 

En dat dat voor mij inderdaad ook wel een geruststelling is dat dat niet zo is, maar dat 

misschien verschillende vormen ons wel weer uniek maken. (Fiona)

Een ander facet waarin het onderscheidingskenmerk van het Genootschap volgens de 

informanten minder sterk is geworden, zijn de onderlinge aanspreekvormen. Tot 

omstreeks 2010 was het gebruikelijk dat men elkaar met ‘broeder’ en ‘zuster’ noemde 

en elkaar vousvoyeerde (Horstmanshoff, 2011: 25). Kinderen noemden de volwassenen 

‘oom’ en ‘tante’. Deze onderscheidende aanspreekvorm is zowel positief als negatief 

ervaren. Zo denkt Camille dat het “ooit […] misschien wel goed [is] geweest om elkaar 

aan te spreken op iets wat iets overstijgt”, maar in haar beleving sluit het voornamelijk 

mensen uit die niet op die manier aangesproken worden:

Mijn collega’s waren bij het afscheid van mijn ouders, op de samenkomst voor de crema-

tie, en die zeiden [naderhand]: “nou, we vonden het fijn, het was er warm en we voelden 

ons thuis en nou, herkenning, maar toen er broeder en zuster werd gezegd dachten we: 

oh, daar horen we niet bij”. En dan komt er afstand, hè? (Camille)

Volgens André kunnen de broeder- en zusternaam ook binnen de gemeenschap 

gebruikt worden “om afstand te scheppen”. Hij voelde zich vroeger soms eenzaam in de 
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gemeenschap en “dat eenzame kwam ook tot uiting in het feit dat je ook binnen de 

gemeenschap heel weinig relaties had, je had geen vrienden, je was broeder en zuster 

van mekaar”. Camille beaamt dit en vindt het een gemis als je elkaar niet aanspreekt bij 

de voornaam, want “dat is iets dus wat altijd bij je blijft en dat ben jij totdat je dood 

gaat”. Bodile zegt dat ze zich, door enkele voorvallen in haar leven, is gaan realiseren 

“hoe diep je eigen naam zit”, wat het voor haar belangrijk maakt om elkaars voorna-

men te kennen. Voor Eric daarentegen heeft het “echt wel waarde” om elkaar ‘broeder’ 

en ‘zuster’ te noemen, want als je elkaar alleen maar bij de voornaam noemt, “ja, wat 

onderscheidt je dan nog?”: 

Zo’n broeder en zusternaam, dat zeg je niet voor niks, daar zit iets achter dat je dat 

gebruikt op die manier. En kijk, als je hier zit met een feestje, dan ga je natuurlijk niet 

‘broeder en zuster’, dat was vroeger weer een beetje overdreven, hè? Maar ja, in de dienst 

of zo, ja. […] Als de voorganger gewoon ‘je’ en ‘jij’ zegt in de dienst tegen het zangkoor, ja, 

ik denk: waar houdt dat dan op? “Ja”, en dan is het: “voor gasten moet het dan ook…”. Ik 

denk: een gast komt toch in iets? Je hoeft je niet aan die gast aan te passen! Ja, dat is weer 

te kameleonachtig. (Eric)

Desiree merkt op dat het vervallen van de broeder- en zusternaam onvoorziene veran-

deringen met zich meebrengt die de saamhorigheid niet altijd ten goede komen:

De jeugd zegt ook niet meer ‘broeders en zusters’, hè? Die zeggen gewoon ‘een man’. “We 

hadden ook een man in de dienst”. Ja, daar moet ik altijd een beetje aan wennen. “Ja, die 

meneer…”. Ik zeg: “Dat is geen meneer, dat is een broeder, of een oom”. “Nee”. Nou ja, dat 

is ook niet meer gebruikelijk. Maar dat was wel lekker duidelijk, hè? Dat zijn oom en… 

“Maar ja”, zeggen mijn kinderen, “dan moest je aan iedereen gaan uitleggen dat dat mijn 

oom en tante niet zijn. Dat is toch ook belachelijk? Ik heb een heleboel ooms en tantes, 

ja, dat zijn mijn ooms en tantes helemaal niet!” (Desiree)

Christiaan vindt het belangrijk om het gevoel van de broeder- en zusternaam te behou-

den, maar misschien is het voor jongeren die niet vertrouwd zijn met deze manier van 

elkaar aanspreken lastiger om bij datzelfde ‘broeder en zuster’-gevoel te komen waar-
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over hij spreekt. Tot slot spreken informanten over veranderde omgangsvormen 

binnen de gemeenschap. Zo vertelt Evert dat “de afstand tot elkaar wat kleiner is 

geworden”:

Voorheen had je de herder waar je tegenop keek, je had de kring van priesters en dat 

waren allemaal hele belangrijke, interessante mensen. Dat zijn het nog steeds trouwens, 

maar ze staan gewoon veel dichterbij. Misschien komt dat ook omdat je ouder bent, 

maar als ik vroeger… Als ik kijk naar de uitgaansdagen* van mij, dan was de herder daar 

dan ook, maar die stond wel met z’n nette schoenen aan en dan gaf hij nog net wel een 

trap tegen een bal, maar eigenlijk was er toch wel een afstand, hij had nog net z’n pak 

niet aan. En als ik dan nu kijk hoe onze voorganger met de uitgaansdag meegaat, ja, dat 

is wel heel wat anders dan wat het toen was. (Evert)

André onderschrijft dit. “Deze tijd vind ik prachtig, want ik heb nou echt vrienden in de 

gemeenschap!”

7.3. Kenmerk 2: Gedeeld geloofsverhaal

Als ik aan Barbara vraag of ze zich kan herinneren wat er vroeger geloofd werd ten tijde 

van apostel Van Oosbree, zegt ze dat ze niet meer goed weet wat er in de dienst gezegd 

werd. Ze kan zich weinig herinneren van het geloof in Satan en de wederkomstver-

wachting:

Barbara: Nou, Satan, daar heb ik zelf nooit in geloofd, maar dat is gewoon dat ik te jong 

was of zo, maar ja, dat was ineens verdwenen uit ons vocabulaire, geloof ik. Ik heb er nog 

nooit zo bij stilgestaan, ik heb ook nooit het gevoel gehad van dat er een Satan was, of zo. 

[..]

FD: En de wederkomstverwachting?

Barbara: Dat weet ik nog dat daarover gesproken werd, er was ook een lied, dat zong ik 

als kind in de dienst. Hoe was het nou? ‘Onder het altaar Jezus… wachten [neuriet], de 
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gestorven wraak’.87 Nou, dat was zo’n lied dat het over de doden ging en het hiernamaals 

en zo, maar daar werd nooit zo bij ons, nee, werd niet over gepraat, helemaal niet. […] 

Nee, heel gek, was niet belangrijk geloof ik. Nee, het was echt toch al het heden en nu, hè? 

Nu moet je je werk doen. 

André kan zich het geloof in het hiernamaals nog goed herinneren. Net als Barbara 

haalt hij een lied aan als ik hem hiernaar vraag:

Kijk, we hebben natuurlijk ook in mijn kinderjaren gezongen van ‘ontmoeting in het 

paradijs’ en ‘scharen van ontslapen vrienden’.88 We hadden een voorganger, een herder, 

die kon zo boeiend over de hemel vertellen, of hij er geweest was hè?! [lacht] Ja, dat hij 

net terug kwam van vakantie in de hemel of zo, hè? Ja, ja daar komen we toch vandaan. 

Ja. ‘Vijands’ macht zal niet…’.89 Ja, we hadden een Satan, een vijand. Nou, dat denk ik niet 

meer. (André)

Als ik hem vraag hoe hij op die periode terugkijkt en wat het met hem doet als hij die 

liederen hoort, zegt hij: “daar moet ik dan een beetje om lachen, daar heb ik helemaal 

niks meer mee”. Hij weet niet meer wanneer het geloof in Satan en het hiernamaals 

werden losgelaten, maar voor zijn gevoel heeft hij die veranderingen in het geloofsver-

haal “moeiteloos doorgemaakt”. 

Bas weet dat er in zijn kindertijd profetieën waren tijdens de dienst, maar voegt 

daaraan toe dat hij daar nooit iets van gemerkt heeft. “Er zal weleens iemand hardop 

gesproken hebben waar ik misschien van geschrokken ben, maar dat was het dan ook”. 

Over het geloof in een hiernamaals, zegt hij dat dit “eigenlijk aan mij voorbijgegaan” is. 

Hij herinnert zich vooral dat hij zich thuis voelde in de gemeenschap. 

87 Barbara verwijst hier naar het lied ‘Onder ’t altaar Jezu rusten’ uit 1933. Het lied was bestemd ‘ter 
gedachtenis van ontslapenen’; het wordt niet meer gezongen. 

88 André verwijst hier naar de liederen ‘Wederzien, o wederzien’ en ‘Scharen van ontslapen vrienden’, die 
beiden niet meer gezongen worden.

89 André verwijst hier naar het ‘Opstandingslied’ wat niet meer gezongen wordt.
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Barbara vertelt dat er, nadat Slok sr. apostel werd, “natuurlijk een heleboel 

veranderde” in het geloofsverhaal. Zij moest eens samen met haar man iemand 

‘bearbeiden’* die al veertig jaar niet meer in de dienst was geweest:

Dat vonden wij een heel werk, want er waren gewoon ook uiterlijkheden veranderd en 

ook inzichten en zo, en toen stond ze dus bij de apostel [Slok sr.], want ze was dus 

opnieuw […] aanvaard* […], en toen zei ze tegen de apostel: “ja, ik ben weduwe en ik 

hoop erop dat ik na de dood mijn man weer zie”. En wij zaten met kromme tenen, […] 

want dat hadden we haar niet bijgebracht, hè? En toen zei de apostel: “Ja kind, na de 

dood, ik weet niet wat er gebeurt”. Die liet het helemaal in het midden! En dat vond ik zo 

mooi, daar heb ik zo van geleerd! (Barbara)

Bodile vertelt dat de rol van de Bijbel begon te veranderen ten tijde van Slok sr.: 

We waren natuurlijk ook heel erg los van de Bijbel gekomen. Zo sterk dat mijn moeder 

had een prachtige platenbijbel en die heeft ze op de vuilnisbak gelegd buiten. Want apos-

tel Slok, de eerste, die noemde het de ‘Bij-bel’. […] En toen belt er een meneer aan bij ons 

thuis en die zegt: “mevrouw, u heeft daar een prachtige Bijbel op de vuilnisbak gelegd”. 

“Ja”, zegt mama, “die moet weg”. “Zou ik hem mee mogen nemen?” Zegt ze: “graag, want 

ik vind het eigenlijk erg dat ik hem op de vuilnisbak heb gedaan”. [Dat was in, FD] 1948, 

’49, ’50? (Bodile)

Bas herinnert zich eveneens dat er in die periode veranderingen plaatsvonden in de 

houding ten opzichte van de Bijbel en dat “het woord van de apostel het richtsnoer is 

geworden”. Volgens Dirk werd het geloofsverhaal daardoor sterk gekoppeld aan de 

apostel:

Toen wás het gewoon de apostel eigenlijk, kon je het alleen maar via het kader van de 

apostel [Slok sr.] zien. Dat was gewoon echt in die tijd zo volgens mij. Ik kan het er ook 

niet echt los van halen, want ik had ook verder geen vergelijk van iemand anders die 

zoveel wijsheid en zoveel dingen inbracht. (Dirk)
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De plausibiliteit van dit apostel-gecentreerde geloofsverhaal kwam in de jaren zeventig 

onder druk te staan. Dit kwam niet alleen door de maatschappelijke ontwikkelingen, 

maar ook door de twee artikelen die in 1974 in Panorama verschenen, waarin Slok sr. 

werd geportretteerd als een sekteleider. Christiaan vindt het “geen wonder dat 

Panorama op een gegeven moment over een sekte praatte, want eigenlijk leek het daar 

een beetje op”:

De apostel stond op een voetstuk, hè? Apostel L. Slok. Dat was, ja, als je die liederen uit 

die tijd zingt of naleest, ‘de Christus van het heden’ en wat allemaal, hè? […] Voor de 

buitenstaander, ja, een man aan het hoofd die alles te vertellen heeft… Je werd geëigend, 

hè? Je was eigendom van de apostel. Zo voelde dat natuurlijk niet, maar ja. […] Het was 

moeilijk uit te leggen. (Christiaan)

Daniël heeft de artikelen zelf nooit mogen lezen, maar herinnert zich “een foto van Slok 

achter het raampje van zijn blauwe Mercedes, en hij werd afgeschilderd als God op 

aarde, en dat vonden wij verschrikkelijk, maar het was wel zo, zo werd die man wel 

gezien en door heel veel beleefd”:

Het was werk in stilte. En dat werd zo in één keer zo, WHAP, in de spotlights gezet, dus 

daar zat schaamte op. Maar ik denk dat er nog meer schaamte zat op dat hetgeen wat er 

werd geschreven niet zo ver bezijden de waarheid was. Het werd heel anders […] geduid 

dan wij het ervoeren, maar wat er feitelijk daar stond, is volgens mij niet zo onjuist 

geweest. […] Het raakte de kernzenuw en de boel ging op slot en er gingen echt zeven 

sloten bovenop. (Daniël)

Daniël spreekt over de Panorama-artikelen als “een soort familiegeheim” en vermoedt 

dat de generaties na hem hier niets vanaf weten, “want iedereen is loyaal geweest door 

het daar niet over te hebben”. In André’s beleving hebben deze Panorama-artikelen 

eraan bijgedragen dat Slok sr. de lidmaten niet stimuleerde om zich buiten eigen kring 

te begeven:
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We hebben de Panorama-affaire gehad en allerlei nare dingen. Dus apostel L. Slok die 

was nou niet zo voor de buitenwereld, hoor. Nee, tenminste in mijn belevenis niet. En 

vrienden erop na houden, met elkaar een avondje dit of dat doen, nee! Je moest altijd 

bereid zijn om in het Werk wat te doen. (André)

Volgens André was het “bijna de opdracht binnen het Apostolisch Genootschap om d’r 

niet over te praten”. Hij geeft hiermee een klassiek voorbeeld van hoe plausibility struc-

tures de gemeenschap in stand dienen te houden:  

Als in de tijd van apostel L. Slok een van onze broeders en zusters of een familie afhaakte 

om wat voor reden dan ook, en die waagden het dan om twee maanden later op een 

verjaardag te komen waar allemaal apostolischen bij mekaar zaten, dan werden ze 

finaal genegeerd. Ja, dat heb ik diverse keren meegemaakt, op het gênante af. […] Dan 

kun je niet meer met elkaar praten. Waar moet je nou over praten als niet apostolisch 

bent? […] En dat is taai hoor, taai. (André)

Volgens Daniël duurde het tot eind jaren negentig “voordat dat slot eraf ging”, waar-

mee er meer openheid begon te komen. Maar in de tussentijd hadden veel informanten 

het gevoel dat ze in twee parallelle werelden leefden. Camille spreekt over “een wereld 

in een wereld”, Evert over “een gescheiden wereld” en Daniël over “een leven in een 

leven” en “een binnen- en buitenspel”:

Alles ging op slot, uit angst dat het een soort sekte [werd, maar, FD] daardoor werd het 

juist nog meer dat karakter van een sekte. Zo heb ik het zelf nooit ervaren hoor, maar wel 

in dat binnen- buitenspel. Er was geen buiten. Ik ging naar school en ik ging naar de 

dienst en dat was het. Dus die wereld daaromheen die was er wel, radio en televisie en 

zo, maar op de een of andere manier namelijk hadden we daar veel minder een positie in. 

(Daniël)

André herinnert zich dat het niet anders was toen hij jong was:
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André: Ik had dus vriendjes voor de zondag, hè, de jongetjes uit de dienst die je ont-

moette. […] Maar ik had natuurlijk ook vriendjes […] van m’n school. Dus ik had twee 

soorten vrienden eigenlijk, altijd.

FD: En was u er ook open over, over dat u apostolisch was?  

André: Nou dat eh naar de buitenwereld, bedoel je? Nee, nee, nee, nee. […] Die vriendjes 

van de zondag en van doordeweeks die hebben elkaar nooit ontmoet of zo hoor, nee. Nee 

hoor, nee, nee… Zo ging dat niet. […] Dat waren echt gescheiden werelden hoor, we 

waren echt een groepje apart hoor, de apostolische gemeente in die tijd. 

Voor André was het daarnaast als volwassene ook lastig om sociale contacten te 

onderhouden buiten de gemeenschap. Zo vertelt hij dat hij “altijd het idee had dat ik 

een hele slechte collega ben geweest, niet in de zin van dat ik slecht voor hun was, maar 

ik deed niet mee met alles wat collega’s doen, een borreltje drinken… ja, nee, daar had 

ik allemaal geen tijd voor”. Tegenwoordig heeft hij vrijwel uitsluitend apostolische 

vrienden:

FD: Dus wat dat betreft zijn het niet meer twee verschillende werelden?

André: Nee, d’r is nog maar één wereld over [lacht]. Ben zo helemaal versmolten, en hele-

maal ingedamd, en helemaal… dat het één wereld is geworden, ja. 

FD: En ziet u bij de jeugd nu dat dat dan anders gaat?

André: Jawel! Jawel, ja! Moet je eens zien hoeveel jeugd vriendjes en vriendinnetjes mee-

nemen naar de jeugddienst, ik bedoel, zomaar uit hun wereld, buurtkinderen en van 

school. 

FD: Ja, dus u heeft het idee dat zij veel minder in die twee verschillende werelden…

André: Oh, daar hebben zij helemaal geen last meer van, nee. Ik denk dat die ook veel 

opener zijn over het Apostolisch Genootschap dan wij. 

Fabian, van de jongste generatie, geeft inderdaad aan dat hij “er wel open over is naar 

vrienden toe, dus ik vertel er wel een beetje over”, maar “het staat wel een beetje los, 

[…] daar zit ook geen overlap in, ik heb gewoon vooral niet-apostolische vrienden”. Ook 

Floris zegt dat hij “weinig apostolische vrienden” heeft: “ik zie eigenlijk de jongeren van 
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het Apostolisch Genootschap alleen dan elke twee weken, maar daarbuiten spreken we 

eigenlijk niet echt af ”. 

De informanten spreken soms met een gevoel van angst of schaamte bij de 

gedachte dat deze twee gescheiden werelden vroeger met elkaar in contact zouden zijn 

gekomen. Zo vertelt Daniël:

Ik heb ook meegekregen dat die twee dingen zomaar vermengen, daar zomaar vrijmoe-

dig over spreken, nou, dat was nogal even risky risky. Volslagen belachelijk, eigenlijk. 

Maar ja, zo heb ik dat echt ervaren, zo was dat echt. […] Mijn ouders gooiden de week-

brieven weg, maar dan gingen ze echt eerst door de versnipperaar […] want ja, jezus, wij 

waren apostolisch. Dat ging je aan niemand vertellen, want ja, je wist niet met wie je te 

maken had. Dat was dus echt bizar, dat zit heel diep in mij ook, […] dat ik daar met ande-

ren niet over sprak. […] En ja, tuurlijk was dat een soort schaamte, maar niet omdat ik 

me schaam omdat ik dat was, maar omdat je eigenlijk niet wist hoe je nou op een goede 

manier over dat Genootschap kon praten zonder dat je in die sektarische verhalen 

terecht kwam. (Daniël)

Eric spreekt ook over een gevoel van schaamte en herinnert zich dat zijn ouders de foto 

van de apostel die in de huiskamer hing vroeger weghaalden als er bij hen thuis bezoek 

kwam.90 Hij hield zijn apostolische achtergrond geheim en vermoedt dat vriendjes van 

school het nooit hebben geweten: 

Nee, en ik weet nog wel een keer een gênant moment dat de juf [in groep 3, FD] het toen 

over de dubbele betekenis van ‘herder’ had, over dat het een hond was en ook iemand 

die schapen… En ik weet dat ik toen zei: “Ja, maar oom herder in de dienst ook!” en dat 

iedereen onbegrijpelijk naar me keek wat dat was, en dat gevoel kan ik me nog heel goed 

herinneren, ja. (Eric)

90 Ten tijde van apostel Slok sr. en Slok jr. hing er bij de meeste apostolische gezinnen een portretfoto van 
de apostel in de woonkamer (zie ook hoofdstuk 2).
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Voor Eric “is het allemaal opener nu”, maar toch is het iets wat hij nog steeds niet met 

vrienden of collega’s bespreekt. Zelfs bij de jongste generatie is de angst om tot een 

sekte te behoren terug te vinden. Zo zegt Floris:

En ik heb ook weleens gehad dat iemand dacht dat ik bij een sekte zat. Toen dacht ik: oh 

God, nee, als mensen dat gaan denken, dat wil ik echt absoluut niet, want dat is het hele-

maal niet, dus toen […] dacht ik van: nou, dan zeg ik maar gewoon niks. (Floris)

Emma geeft aan dat ze zich vroeger “een beetje schaamde […] terwijl nu, ik ben er 

eigenlijk wel een beetje trots op, op het ApGen, dat ik daarbij hoor”. Ze bemerkt een 

verschil in openheid over het Apostolisch Genootschap bij jongere en oudere genera-

ties:

Ik denk dat jongeren veel meer buiten de dienst gewoon bezig zijn en ook wel echt 

dingen meepikken van de dienst of van de kring, […] en dat ze er misschien wel veel meer 

van uitdelen dan dat wij doen. [….] Die 15-plussers komen naar de jongerenconferenties 

en ze nemen bijna allemaal iemand mee gewoon uit hun vriendenkring die niet aposto-

lisch is en dan denk ik van: ik vind het gewoon echt harstikke mooi om te zien. En dan 

zie je ze niet op zondag, maar ze zijn er wel op de jongerenconferentie en dan nemen ze 

ook nog eens iemand mee! Blijkbaar vinden ze het waard om te laten zien aan anderen. 

(Emma)

Evert denkt ook dat jonge mensen opener over het Apostolisch Genootschap spreken: 

Als ik kijk naar mijn kinderen, die vinden dat veel makkelijker om daarover te praten. 

Maar misschien was dat ook wel die tijd, dat dat een beetje afgeschermd was en de 

luiken dicht en dat verhaal een beetje, dat er eigenlijk vrij weinig over gesproken werd. 

En ik weet nog, volgens mij mijn ouders ook, als ze dan vrienden ontmoeten die niet 

apostolisch waren, dan moesten het wel hele goeie vrienden worden voordat ze eindelijk 

vertelden van hoe of wat. (Evert)
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Dat de ‘luiken open’ gingen, werd echter niet altijd als gemakkelijk ervaren:

En kijk, het is natuurlijk heel erg moeilijk als je de deur openzet en er komt iemand 

binnen die je niet kent en waar je zijn beweegredenen niet van weet, maar je moet hem 

wel het voordeel van de twijfel geven en dat is toch moeilijk, vind ik. Je hebt een gesloten 

gemeenschap, en nou zeggen we van: we moeten naar buiten treden, maar er komt 

opeens iemand binnen die je niet kent, dat is toch, dat is net alsof er een virus binnen 

komt, laat ik het zo zeggen [lacht]. Ik kom effe niet op het goeie woord. Het is misschien 

wel een stoorzender als je niet de juiste instelling hebt, en om de juiste instelling te krij-

gen, dat duurt weer even, hè? Daar moet je dus aan wennen. (Christiaan)

 

Er waren niet alleen zorgen over buitenstaanders die de voorheen gesloten gemeenschap 

binnen zouden komen, maar ook dat het binnen nog niet genoeg op orde was voor 

mogelijke buitenstaanders: 

Kijk, we moesten de vensters openzetten, hè? Ja, dat is prima, dan moet je zorgen […] dat 

je het eerst onder het dak goed voor mekaar hebt. […] Het lucht wel lekker, maar dat wil 

zeggen dat ook iedereen naar binnen komt kijken en als ze […] zien dat er trammelant is, 

of dat je het niet goed voor mekaar hebt, dan kijken ze één keer om de deur en dan 

komen ze nooit meer terug. En dat wil je niet. (Cornelis)

Daarnaast betekende de ‘luiken open’ niet dat het geloofsverhaal door de informanten 

als helderder of meer plausibel werd ervaren. Emma vond het apostolische geloofsver-

haal toen zij jong was al onduidelijk: 

 

Als kind vond ik het soms gewoon heel ingewikkeld, hoor. Dan dacht ik weleens van: 

waar geloven we nou in? En dan dacht ik van: oké, misschien staat het dan deze week… 

En dan probeerde ik me echt heel erg te focussen op de weekbrief die dan werd voorge-

lezen en dan kwam er zo’n zinnetje voorbij waarin bijvoorbeeld de vraag stond van: ‘dat 

waar we echt in geloven…’ en dan dacht ik: oké luisteren! Nou, en dan kreeg ik weer zo’n 

heel vaag zinsdeel en dan dacht ik van: oké, nu weet ik het nog steeds niet [lacht]. 

(Emma)
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De jongste generatie vindt het ook lastig om uit te leggen wat het geloofsverhaal van 

het Apostolisch Genootschap is. Zo zegt Femke:

Ik heb dan een paar keer aan mijn ouders gevraagd van: hoe moet ik dat nou uitleggen, 

want het is zoiets vreemds eigenlijk voor mensen die het niet kennen, hoe leg je dan uit 

van: we zijn een geloofsovertuiging, maar we geloven niet echt in God maar misschien 

wel, het ligt er een beetje aan wat je zelf wil, het is heel los allemaal en dat vond ik altijd 

heel moeilijk om uit te leggen. (Femke)

Floris heeft het er liever niet over:

Als op school de vraag gesteld werd, hield ik altijd een beetje de boot af en zei ik soms 

gewoon ook dat ik niet naar de kerk ging. […] Ik vond dat wel heel erg lastig, ik durfde… 

ik wist ook niet zo goed waar ik nou in geloofde, dus ik had niet echt een helder beeld 

voor mezelf van: nou, hier sta ik voor, dat was me niet echt helemaal duidelijk, dus dan 

dacht ik: ja, als ik er nou maar niet over begin, dan krijg ik ook geen lastige vragen en dan 

hoef ik me ook niet rot te zweten om een antwoord te zoeken. (Floris)

Floris vindt de radiocommercials die het Apostolisch Genootschap in 2016 lanceerde 

“erg ongemakkelijk”:91

 

Floris: Het feit dat er naar buiten getreden wordt, vind ik wel goed, maar dat is ook wel 

een beetje wennen, omdat, ja, dat is natuurlijk helemaal niemand eigenlijk gewend. […] 

Ik denk echt wel dat we wat te bieden hebben, maar ik vind die radiocommercials… Ik 

vind het best wel een zware en serieuze toon of vraag die erin zit. […] Ja, ‘vind het ant-

woord in jezelf ’, dat is best wel een beetje spiritueel. […] Ik vind het altijd een beetje 

awkward als ik het hoor [lacht]. En vooral als ik dan in de auto zit met een vriend of zo en 

die weet dan dat ik apostolisch ben, die zegt dan van: “hé, dat is toch…”. Dan zeg ik: “ja”. 

“Oh, oké”. Dan wordt het een beetje ongemakkelijk of zo. Ik weet niet.   

FD: Ja. En zeg je er dan iets over?  

91 Voor meer informatie over de radiocommercials waar Floris hiernaar refereert, zie ook hoofdstuk 2. 
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Floris: Nee, eigenlijk niet. 

FD: Nee?  

Floris: En er wordt ook niks gevraagd, dus [lacht]. […]  Dan denk ik: oké, laat maar door-

gaan.

Charlotte merkt op dat het Apostolisch Genootschap niet sterk is in het verwoorden 

van het geloofsverhaal, omdat dit in haar beleving “nooit de essentie” is geweest. Voor 

haar gevoel gaat dit terug naar het ontstaan van de apostolische beweging in Nederland 

in 1863: 

Apostel Schwartz werd hier naartoe gestuurd vanuit Hamburg […] en heeft hier toch een 

eigen soort geloofje opgezet. Ik zeg het wat plat, maar hij in Amsterdam met 

Amsterdamse mentaliteit […] vooral op het menselijke vlak. Dan apostel Van Oosbree 

die natuurlijk gewoon een zaak had, dat is niet van de theologische kant, dat is allemaal 

naar de praktische kant, wat ook nodig was in die tijd. […] Dus in ons Werk is eigenlijk 

niet gestart vanuit de theologie en dan top-down naar beneden, maar vanuit een reser-

voir en dan wat komt er bovendrijven wat er blijft, waar we ons in kunnen vinden, en 

ondertussen verliezen we wat. (Charlotte)

Volgens haar verklaart deze ontstaansgeschiedenis van de gemeenschap waarom het 

geloofsverhaal veel is veranderd en nog altijd in beweging is. Barbara vindt het bijzon-

der en kenmerkend voor het Apostolisch Genootschap “dat het geloof meegroeit, dat 

de ideeën tijdgebonden zijn, […] we gaan met de tijd mee”. Volgens haar blijven “de 

religies om ons heen wel stilstaan”. Floris beaamt dat apostolische geloofsverhaal con-

tinu verandert:

Als je het hebt over de Bijbel en het katholieke geloof bijvoorbeeld, dan denk ik van: ja, 

die werken echt uit één bundel zeg maar en dat ligt vast en vandaaruit wordt alles terug-

gebracht, en dat je dat eigenlijk niet bij het Apostolisch Genootschap hebt, is het echt 

een soort ongoing process wat zich maar blijft ontwikkelen en elke week weer anders kan 

zijn of is, dus dat maakt het ook wel een beetje interessant. (Floris)
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André onderschrijft dit:  

Kenmerkend vind ik voor ons Genootschap is de verandering. Vergelijk het maar eens 

met de gereformeerde kerk, of met de apostolische kerk die ook nog steeds bestaat, waar 

wij toch ook wel wat contacten mee hebben.92 Hoe star die nog is, hè? En wij zijn alsmaar 

aan het veranderen. Niet op de voet, op gepaste afstand volgen we maatschappelijke 

veranderingen. Schoorvoetend hè, ja, voorzichtig. […] Ja, en waarom kunnen wij nou zo 

makkelijk veranderen? Omdat we niet gebonden zijn aan protocollen, aan Bijbelse uit-

spraken, aan sacramenten, en noem maar op. En dus kunnen we ons daar ook makkelijk 

van losmaken en dikwijls een andere weg in slaan. (André)

Bas is blij dat de veranderingen in het geloofsverhaal “heel geleidelijk” zijn gegaan 

zodat “wij het dus ook nog zo kunnen volgen, dat wij nu niet hoeven te denken: nou, 

dan stappen wij eruit, want dit gaat…” Camille daarentegen vindt de “veranderingen 

prima, maar niet snel genoeg, te traag, te log, veel te hiërarchisch”:

Camille: Het werd zo waterig allemaal. Een beetje van dit en een beetje van dat. Niet 

helder.  

FD: Zou het voor jou krachtiger mogen?

Camille: Krachtiger, nou, eenvoudiger. Eenvoudig apostolisch. Krachtiger, daar vraagt de 

tijd toch ook wel om? Helderder. 

Charlotte merkt op dat er “toch wel een paar markeerpunten [zullen] moeten komen om 

iedereen wat meer houvast te geven, dat je toch een beetje weet: dat doen we in ieder 

geval”. Emma vindt dat het belangrijk is om de apostolische identiteit te behouden: 

Kijk, dat blaadje VANDAAG bijvoorbeeld […] is voor mij een heel algemeen blaadje. Het 

heeft weinig dat ik denk van: oh, dat is de apostolische cultuur! Dus ik denk van: ik vind 

het ook wel goed dat je gewoon veel meer naar buiten… en dan moet je ook iets meer 

loslaten van dat hele strakke apostolische religieuze, dat wat wij vinden, of wat wij 

92 André bedoelt hiermee vermoedelijk de Nieuw-Apostolische Kerk.
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denken, maar ik denk niet dat je het helemaal kan loslaten, want anders hoef je je geen 

Apostolisch Genootschap meer te noemen. (Emma)

7.4. Kenmerk 3: Gedeelde ervaringen

De meeste oudere informanten herinneren zich de breuk die in 1946 met de HAZEA 

ontstond door de roeping van Slok sr. als een belangrijke gedeelde ervaring. André kan 

zich het enorme enthousiasme waarmee men zich bijvoorbeeld inzette voor de bouw 

van nieuwe apostolische gebouwen in die periode nog goed voor de geest halen:

Dat ging niet zozeer om principes of om gedachtegoed of zoiets, nee, we stonden er met 

mekaar achter, apostel L. Slok had een enorm charisma, enorm. En dat uitte zich in dat 

soort dingen, in meewerken. […] De bouwvakkers gingen vrijdagsmiddags weg, en dan 

kwam er een groep zusters die maakten de keet schoon en de hele bouwplaats schoon. 

Je zag geen stukkies schroot of steen lag er meer, dat die jongens die konden op maandag 

‘s morgens weer op een schone werkplaats en in een schone keet… En als er wat geverfd 

moest worden, dan deed je gewoon mee, want verven kan iedereen, daar heb je geen 

bouwvakker voor nodig en ja, dat enthousiasme, jaaa… dat is inderdaad bergen verzet-

ten. Ja. Heel veel.  (André)

Volgens Camille en Aart hing dit enthousiasme samen met de tijdsgeest:

De angst voor de atoomoorlog heeft in de vijftiger jaren een grote rol gespeeld. [Mensen] 

hadden nog vers in hun herinnering de Tweede Wereldoorlog. En eerlijk gezegd zijn wij 

langs de rand van de afgrond gegaan, want het had heel goed fout kunnen lopen. […] 

Maar het feit dat mensen angstig zijn, dat ze in nood zijn, dat ze kracht zoeken, dat ze 

troost zoeken, dat ze iets zoeken om aan vast te houden, en dat er hoop is voor een 

betere toekomst, dat speelde een geweldige rol. En dan sta je ook open voor geestelijke 

opvoeding. Daar hunker je naar, dat je een dienst ervaart die betekenisvol is. (Aart)

Barbara heeft goede herinneringen aan deze beginperiode:
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Ja, wat ik weleens mis, vroeger had je van die gekke types, van die rare… dat je denkt: oh, 

wat hebben we toch gelachen! […] Weet je, ze waren zo achter de heg en de steg gehaald, 

hè? […] Zat natuurlijk rijp en groen tussen. […] Wij hadden een broeder […] 60 jaar gele-

den, en die had een bruine en een zwarte schoen aan en toen zeiden ze: “je hebt je ver-

gist”, zei die: “nee, dat is alles wat ik heb”. Nou, dat is toch niet voor te stellen? […] En ook 

hele arme mensen, armelui. Dan stond er een moeilijk woord in de weekbrief en dan 

kwamen ze er niet uit, ja, dat vond ik nooit erg. Wij hadden een herder, […] ook allang 

dood, en dat was […] wat je nou zegt, een heel eenvoudige man, hè? Maar zo puur als 

water! […] Maar hij kon geen weekbrief voorlezen, wist ie niet, nooit geleerd. […] Maar 

ook zo wijs. Ja, dat zijn toch mooie mensen en dat mis ik weleens. Het is nu allemaal 

opgeleid en allemaal heel knap en allemaal goed bespraakt en… en het is van deze tijd, 

hoor, ik bedoel, ik wil het allemaal niet terug, maar die eenvormigheid, dat vind ik wel-

eens vervelend. (Barbara)

Camille vond ook “de meest eenvoudige broeders en zusters het mooiste”:

Wat ze zeiden deden ze ook, maar dat was altijd bij de heel eenvoudigen van hart, hè, 

zoals dat dan ooit werd gezegd, daar heb ik de mooiste gezindheid gezien […] en dat 

hield mij altijd op de been. Dat is echt, daar ga ik voor. (Camille)

Een belangrijke gedeelde ervaring was de landelijke bijeenkomst in het Goffertstadion 

in 1949. Deze bijeenkomst zorgde niet alleen voor een verandering in het denken over 

God, maar ook voor een gevoel van verbondenheid. Anke beschrijft wat dit met haar 

deed:

Anke: Dat er zo’n gevoel over je heen komt van: wat is dit? En verder kan ik het niet 

beschrijven, maar er was wel wat.

FD: Ja. En dat had u daarvoor nog niet zo gevoeld?

Anke: Nee. Misschien ook wel door die hele grote mensenmassa. […] Ik weet alleen nog 

dat gevoel dat ik denk: wat is hier aan de hand? En als ik eraan terugdenk, dan heb ik dat 

nog!



De gemeenschap

171

Deze voor Anke zo bijzondere gebeurtenis is vanuit sociologisch oogpunt te duiden 

met de term effervescence collective van Emile Durkheim. Door gezamenlijk deel te 

nemen aan een ritueel kunnen individuen boven zichzelf uitstijgen. Hierdoor ervaren 

zij zichzelf als groter dan normaal, kunnen ze dingen doen die ze anders niet zouden 

kunnen doen en voelen ze zich op dat moment sterk verbonden met elkaar, alsof ze een 

en dezelfde essentie delen (Durkheim, 1995 [1912]: xli). In het volgende citaat van 

Annemarie over de bijeenkomst in het Goffertstadion is deze effervescence collective 

ook waar te nemen: 

Ja oh, dat vond ik machtig, hè? Ja, ik vond het, oh, geweldig, hè? Ja, je had toen niet zo 

veel in die oorlogstijd, hè? Alleen maar soldaten zag je daar lopen. Nee, je mocht niks, na 

20:00 uur moest je binnen zijn. Dus we hadden niet veel gehad en toen kregen we dat 

opeens, hè, na die oorlog. Nou, dat was zo geweldig!! Zóveel mensen en… Ik zie hem nog 

staan! […] Oh! Geweldig! Zingen en eh… Nou, dat klonk daarbuiten, hè? Zoveel mensen, 

ja, dat weet ik nog heel goed! (Annemarie)

Bas heeft het “indrukwekkend gevonden” en herinnert zich vooral “al die bussen met al 

die mensen”. Hij weet niet meer wat er gezegd is, maar nog wel wat hij erbij voelde en 

dat er “broodjes uitgereikt” werden. Aagje herinnert zich vooral het gevoel van saam-

horigheid:

Ik weet alleen de indruk die het op mij gemaakt heeft. Ja, die saamhorigheid van al die 

mensen, hè? Dat weet ik, dat gevoel. Want wij gingen met bussen daarnaartoe. Ja, maar 

dat gevoel van al die mensen bij mekaar! Ja, dit gevoel had ik al veel eerder, want in de 

Apollohal in Amsterdam werden de jeugddiensten* gehouden. (Aagje)

Bodile weet dat Slok sr. op “tweede pinksterdag 1947 voor het eerst zijn jeugd uit het 

hele land bijeen riep in de Apollohal te Amsterdam, een appèl met meer dan zesdui-

zend jonge mensen”. Barbara kan zich deze bijeenkomsten in de Apollohal nog goed 

herinneren: 
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Het was zó heet toen een keer en ik naaide zelf, had ik een heel mooi roze iets gemaakt 

en dan had je van die oude roestige stoeltjes en toen had ik zo getranspireerd, dat dat 

roest van die stoeltjes was in dat pakje gekomen wat ik genaaid heb, nooit meer kunnen 

dragen. Ze vielen bij bosjes flauw! […] Ja, niet altijd, maar een paar keer. En de mussen 

vlogen zo rond in de Apollohal en nou, honderden jonge mensen. (Barbara)

Bodile laat mij tijdens het interview een foto zien van zo’n bijeenkomst, waarbij jonge-

ren door de apostel geconfirmeerd werden. “Dat waren nog eens tijden, joh, dat was 

toch een hele happening!” Desiree denkt dat de gezamenlijke ervaringen oppervlakki-

ger zijn geworden en in aantallen zijn afgenomen. Ze verwijst hierbij naar de laatste 

grote landelijke bijeenkomst, die op 10 juni 2001 in de Jaarbeurs te Utrecht plaatsvond. 

Voor haar, evenals voor meerdere informanten, was het zo’n moment waarbij ze boven 

zichzelf uitsteeg:93

Dát gevoel, van wauw, ik ben hierbij! Wauw-momenten creëren, hè? Daar hebben we het 

in het Werk ook over. Je moet wauw-momenten hebben. Mensen hebben behoefte aan 

helden en aan wauw-momenten. (Desiree)

Fiona vond het een heel bijzondere en emotioneel beladen ervaring, maar achteraf zegt 

ze dat ze het idee had dat het “misschien iets bombastisch [was], het had misschien 

ook wel iets ingetogener gekund”. Ook Emma kijkt met gemengde gevoelens op deze 

dag terug. Ze vond het “een heel aparte bijeenkomst”:

Ik vond het aan de ene kant wel heel mooi, weet je wel, als je ze allebei [de apostelen Slok 

jr. en Riemers, FD] door die zaal ziet lopen, maar ik vond het ook iets gênants, ik werd er 

ongemakkelijk van. [..] Omdat ik dacht van: zitten we nu hier met z’n allen in een soort 

massapsychose of zo [lacht], omdat we het allemaal mooi vinden. Ik moest mee met het 

mooi vinden en de ontroering of zoiets, maar ik had ook het gevoel van… het voelde niet 

93 Tijdens deze landelijke jubileumsamenkomst werd de oprichting van het Apostolisch Genootschap 
vijftig jaar daarvoor gevierd, alsmede de roeping van de nieuwe apostel D. Riemers (2001-2011). In 
totaal kwamen 15.000 apostolischen samen (zie Brand, 2013a: 575-577).
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helemaal goed, alsof je niet meer je eigen brein had, maar dat je een soort brein met 

iedereen deelde, of zo. (Emma)

Voor Annemarie was het een heel ontroerende ervaring: “dat zingen en die muziek, […] 

dan had ik ook dat gevoel dat je zou er zo uit willen stappen, dat gevoel hè, zo mooi 

vond ik dat toen”. Daphne, die een poos met haar lidmaatschap worstelde omdat ze 

zich niet meer helemaal thuis voelde in het Apostolisch Genootschap, zegt dat deze 

bijeenkomst voor haar voor “de ommekeer” zorgde. “Die bijeenkomst, iedereen was 

daar, en die twee apostelen die daar dan staan en hoe dat ging, ik weet niet wat, maar 

dat heeft iets met mij gedaan”.

Een andere gedeelde ervaring die genoemd wordt, zijn de kerstspelen, die tot in 

de jaren negentig een hele gebeurtenis waren. Bodile vertelt dat zij veel leerde van de 

“moeilijke kerstspelen”: 

Dat was educatie op hoog niveau hoor. […] Goede kerstpelen met een kern, want er 

moest een kern inzitten. Nou, de meest prachtige kerstpelen hebben ze bedacht. […] Ik 

weet wel de aankomst van apostel Schwartz in Amsterdam. Och, wat was dat mooi! 

Want dat hebben we helemaal gespeeld hoe apostel Schwartz in Amsterdam aankwam 

in 1863, hè? […] Oh, we hebben kerstspelen gehad! We hebben een keer een Grieks kerst-

spel gehad. Dat was begin jaren zeventig. Epimetheus en… Wie was de ander? Hartstikke 

mooi! Maar we gingen ons van schrik in de Griekse mythologie verdiepen. (Bodile)

Verderop in het interview zegt Bodile:

Het was een vreselijke tijd hoor, want we liepen op onze tenen en daar nog boven, we 

hadden het hartstikke druk, maar we hebben dus zoveel ervan opgestoken. Daar zou het 

niet naar terug kunnen, maar nu gaat het ook wel een beetje te vlak. Word ik nog aan het 

denken gezet? (Bodile)

Tegenwoordig vindt ze de kerstmusical* “flodder, flodder, flodder”:
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Ik vind het niks! Ik heb echt de laatste tien jaar dat ik denk van: ja, je gaat met de kerst-

dagen niet weg. Dat wil ik niet, ik wil met de kerstdagen gewoon naar de dienst. Maar het 

kerstfeest, dat stelt echt niks meer voor. Maar die kinderen krijgen dus ook niks meer 

mee. Want ik weet dus hoeveel ik zelf meegekregen heb daaruit. […] Soms vind ik het een 

erge verarming. (Bodile)

Het spanningsveld dat Bodile hier blootlegt, wordt door meerdere informanten 

beschreven. Barbara zegt: “Je was godsblij als je één avond vrij had”. Zij vindt het heer-

lijk dat er nu minder activiteiten zijn en “wil nooit meer terug”. Maar, zegt Desiree, 

mensen hebben wel “ontmoetingen nodig om verbinding met elkaar te kunnen maken”:

Als je elkaar niet meer ontmoet, voel je de verbinding niet. Nou, en dat geldt voor alle 

verenigingsleven, hoor. Ben je er twee keer niet, dan heb je al een informatieachterstand. 

Ben je er drie keer niet, ach, dan ebt je eigen gevoel van verantwoordelijkheid en het erbij 

willen horen ook wat weg. Dus die vanzelfsprekendheid dat jij daar iets komt brengen en 

iets kunt halen, ja, die wordt minder. […] Dat is precies hetzelfde als je vrienden maar 

een keer in de zoveel tijd ziet, dan heb je het wel over hele grote hoofdlijnen en je teert op 

herinneringen, maar je hebt het niet meer over alles wat vandaag nog gebeurt, of de 

details, of de diepgaande gesprekken, die mis je dan. […] Dat wordt oppervlakkiger, en zo 

is het in de gemeenschap ook. (Desiree)

Aart denkt ook dat dit proces zich niet tot de gemeenschap beperkt:

Het gevoel van: we zijn één, we vormen één geheel, dat is weg. En dat vind je door de 

maatschappij heen terug en jammer genoeg zie ik dat ook in de gemeenschap gebeuren. 

Er is een soort oppervlakkigheid. (Aart)

Berend vindt het Apostolisch Genootschap sinds de 21e eeuw “niet veel schwung” 

hebben en Barbara stoort zich aan de oppervlakkigheid tijdens de eredienst:

Het lijkt net of ze allemaal met hetzelfde sop zijn overgoten! Dat is toch verschrikkelijk. 

[…] Het voorspelbare, doe eens wat geks! Ja, dan denk ik: jezus, dat is toch ook niet aan-
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trekkelijk? Daar komen de broeders en zusters voor, kijk eens wie er voor je zit! Die heeft 

er verdriet, die heeft vreugde, die heeft een kind gekregen, die heeft een kind overleden, 

ik bedoel: kijk naar je broeders en zusters! Loop eens de gemeenschap door en zeg: “hoe 

vindt u dit, hoe voelt u dit?” Nou, dat mis ik. Het is helemaal niet boeiend, saai, het gaat 

nergens over, ulgh! (Barbara)

Volgens Aart kan deze oppervlakkigheid in de geloofservaringen niet tegen worden 

gegaan met “moderne marketing, public relations, en nieuwe namen”: 

Wat we wél moeten doen, dat is op de eerste plaats zorgen voor boeiende erediensten, 

we moeten zorgen dat de jeugd met betrokkenheid allerlei dingen onderneemt, waar-

door ze ook weerbaar zijn in de maatschappij, weerbaar op school, of waar ze ook zijn. 

[…] Ga nou eens brainstormen over de vormen van kunst die ons interesseren, zodat je 

niet alleen in dat sobere, kale gebouw komt. […] Dan tref je elkaar op het niveau van 

religie, kunst, bewustwording en het uitdragen in de samenleving. En dan zal misschien 

het aantal leden wel afnemen, […] maar beter dan wanneer je het laat verwateren tot 

een soort oppervlakkig materieel humanisme, dat zou ik heel zonde vinden. (Aart)

7.5. Kenmerk 4: Betrokkenheid

Waar het geloofsverhaal, of ‘wat er precies gezegd werd’ niet voor iedereen even helder 

was, spreken vrijwel alle informanten over een sterk gevoel van betrokkenheid en ver-

bondenheid. Barbara zegt dat ze “altijd warmte en geborgenheid gevoeld” heeft. 

Daphne voelde zich “heel erg verbonden met elkaar” en heeft haar jeugd in het 

Apostolisch Genootschap “als een warm bad ervaren”, net als Dirk:

Dat was […] toen een hele grote gemeenschap, dus het voelde wel als een warm bad. […] 

Ik voelde me op de jeugdkring […] altijd erg veilig en gehoord en ja, gewaardeerd. Dus 

dat was voor mij wel, ik voelde me dus echt thuis dan, en buiten was dat eigenlijk gevaar-

lijk, of de boze buitenwereld, zeg maar, hè? Het was toen ook natuurlijk veel beslotener 

[…] Het heeft mij geholpen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen doordat ik gezien en 

gewaardeerd [werd]. (Dirk)
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Voor Evert zit de betrokkenheid “in het persoonlijke, de hand bij de deur, de hand als je 

de bank inschuift, de aandacht voor elkaar”. Voor Desiree is dat aan elkaar denken en 

elkaar kaartjes sturen bij belangrijke gebeurtenissen. Voor Daphne is de betrokkenheid 

de reden waarom ze steeds weer naar de gemeenschap gaat. Ze was recentelijk een 

aantal maanden met haar partner op reis en merkte dat ze weinig miste: 

Daphne: We hebben de dienst niet gemist, ik heb de weekbrieven niet gemist, ik heb die 

verzorging niet gemist, helemaal niet. En toch wist ik: maar als we thuiskomen, gaan we 

wel weer. […] Ja, heel gek. We zeiden het tegen elkaar: “ja, we zoeken de gemeenschap 

heus wel weer op”. Dus…

FD: En wat is dat dan?

Daphne: Ja, ja toch die verbondenheid, toch die verbondenheid… Met de gemeenschap 

en met de mensen. En toch ook de betrokkenheid.

Camille laat zien dat die betrokkenheid en verbondenheid twee verschillende kanten 

heeft: 

Wat ik ervaren heb, dat is toch wel een basale veiligheid, ook wel een heel besloten cul-

tuur waar ik in grootgebracht ben, heel beschermd. Nou ja, veiligheid en bescherming 

sluiten ook uit dat je zelf wat weerbaarder bent en wordt. Dus ik denk dat dat heel kort 

gezegd wel is waar ik tegenaan gelopen ben ook. Dus aan de ene kant de dankbaarheid 

voor de opvoeding, […] heel betrouwbaar, heel veilig. Dat is voor een kind heel wezenlijk. 

Ik had het ook niet anders gewild eigenlijk dan zo. Maar er zit een keerzijde aan. (Camille)

Direct aan het begin van het interview spreekt Daniël over de keerzijde van de beslo-

tenheid: 

Eigenlijk alles wat ik ga zeggen staat in het teken van een soort balans die voor mij moei-

lijk is om te bewaren. Aan de ene kant was het prachtig, en aan de andere kant was het 

te veel – voor mij. Dus het heeft me enorm gevormd, […] en aan de andere kant enorm 

beperkt, waardoor ik later moest uitbreken. En dat heeft veel te maken met het 
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Apostolisch Genootschap, en dat heeft ook alles te maken met […] het gezin waarin ik 

ben geboren. (Daniël)

De meeste informanten merken op dat de mate van betrokkenheid in de loop der tijd 

veranderd is. Zo vertelt Arie dat hij vroeger “bij alles betrokken” was, “dus dan ga je ook 

naar iemand z’n verjaardag toe”. Maar die vanzelfsprekendheid is er tegenwoordig niet 

meer:

Ik was altijd bezig in ons Werk! […] En ik kende iedereen. […] Maar al die figuren, zeg 

maar, die zijn er niet meer. Want er wonen geloof ik wel vier apostolische families [heel 

dichtbij, FD]. En ook sinds mijn vrouw overleden is heeft nog nooit een van die gezinnen 

tegen mij gezegd: “Kom je een kopje koffie drinken?” Dat zeg ik niet als een klacht, maar 

als een constatering. (Arie)

Bodile spreekt eveneens over een verschil in betrokkenheid:

Zeker in die jaren na de oorlog. […] Je was allemaal bij elkaar betrokken. En dat mis ik 

wel. […] Het is losser geworden allemaal. […] Ik ben dus meer op mezelf aangewezen. 

[…] Af en toe vraag ik een keertje om huisbezoek, want dat krijg ik nooit! […] Ik zou af en 

toe gewoon een goed gesprek willen.94 (Bodile)

Ook Desiree heeft het gevoel dat de betrokkenheid is afgenomen. Daarnaast is volgens 

haar de vanzelfsprekendheid om naar de dienst te gaan afgenomen, omdat er vandaag 

de dag te veel “afleiding” is:

Het is niet meer vanzelfsprekend dat je op zondagmorgen naar de dienst gaat. […] En als 

er dan een keuze gemaakt moet worden tussen van: oh, we hebben een feest, we hebben 

een uitje, we hebben een concert, of whatever… Er zijn zelfs broeders en zusters die 

zeggen van: “goh, we hebben zolang al geen wandeling gemaakt, dat gaan we op zondag-

94 Ten tijde van apostel Van Oosbree kregen alle apostolische gezinnen en alleenstaanden om de 6-8 
weken huisbezoek van twee dienende broeders/priesters. Op deze manier bleef de voorganger op de 
hoogte van de thuissituatie (Brand, 2013a: 251-252). Deze gewoonte is in de jaren negentig afgeschaft.
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morgen doen”. […] En dan mis je ook de vanzelfsprekendheid dat je die gemeenschap 

met elkaar vormt. En ik denk dat dat wel een aandachtspunt is. (Desiree)

Meerdere informanten spreken hun zorgen uit over de betrokkenheid van de jongeren. 

Camille heeft meer dan eens ervaren dat jongeren op het laatste moment afzeggen. 

Hierdoor is het lastig om activiteiten met ze te ondernemen. Volgens haar doen jonge-

ren aan nevenschikking: “ze leggen alles bij elkaar wat ze in hun agenda hebben, en dat 

is heel veel mogelijkheden en heel veel uitnodigingen en heel veel feestjes, […] en dan 

kijken ze wat het leukste is en dat nemen ze”. Emma, die kringsamenkomsten voorbe-

reidt, loopt hier ook tegenaan. Net voor aanvang appt de meerderheid soms af. “Eerst 

dacht ik: ja, ze zijn er op zondag niet, maar ze komen in ieder geval nog naar de kring, 

maar nu denk ik: waar zijn jullie, jongens?” Maar Fiona, van de jongste generatie, loopt 

net zo goed tegen een verminderde betrokkenheid in de gemeenschap aan – en niet 

alleen bij de jongeren:

Je wilt graag met een bepaalde groep mensen iets doen, je vraagt bepaalde verantwoor-

delijkheden […] maar dan is het: “nee, maar ik heb het zo druk met andere dingen, daar 

wil ik geen tijd voor maken” of… […] En ik begrijp het, tuurlijk, iedereen heeft het hart-

stikke druk en je moet maatschappelijk ook… Ik bedoel, je hebt je baan, je hebt je huis, je 

moet misschien een hypotheek betalen of de huur, dus ja, ook dat gebeurt, maar als je 

dat andere ook belangrijk vindt, ja, zal je daar ook tijd in moeten stoppen en als niemand 

dat meer wilt dadelijk, dan betekent dat, dat het ooit gaat stoppen. (Fiona)

Daphne heeft er wel begrip voor dat het nu anders is dan vroeger: 

Weet je, het is allemaal zo dubbel. Ik vind het heel goed dat jouw generatie het invult 

zoals jullie het doen, want als ik nu weer jong zou zijn, zou ik het echt niet meer doen 

zoals ik het toen heb gedaan, dus dat vind ik goed. Ja, de keerzijde is dat die niet op 

schoonmaak* zitten en dat soort dingen. Is dat dan een ramp? Nee, we kunnen ook 

mensen inhuren, want er is geld genoeg, dus het gaat niet om een schoonmaak. Soms 

vind ik het voor henzelf jammer, want wat je dan ziet bijvoorbeeld bij ons op de jongste 

jeugd, de ene keer komen ze wel en de andere keer komen ze niet, en dan zitten ze soms 
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met één baby beneden.95 “Oh, mijn kind was de enige, dan kom ik naar de dienst en dan 

moet ik op mijn eigen kind passen”, dus dan blijven ze maar weg. (Daphne)

Barbara maakt zich zorgen over de toekomst. “Hoe krijg je jonge mensen mee, dat 

baart me echt zorgen”. Volgens haar heeft het ermee te maken dat er een tijd lang niets 

voor jongere mensen was binnen het Apostolisch Genootschap:  

Hoe hou je ze nou vast? Is er nou wat voor de jonge mensen? Ze mogen niks, ze doen 

niks, ze hebben geen taak, ze hebben niks. En dat vind ik erg. Dat vind ik echt erg, daar 

zit ik over in. […] Dan denk ik: ja, die boot is gemist. Daar is te laat op ingegrepen… Nu 

zijn er allemaal bijzondere bijeenkomsten voor jonge mensen, ja, dat is een poos hele-

maal niet geweest, hè? (Barbara)

Camille denkt dat jongeren te weinig ruimte krijgen om het geloof op hun eigen manier 

vorm te geven:

Dat is misschien een beetje de kern van de zaak: we moeten niet de volgende generatie 

een cultuurverplichting opleggen. Daar lijkt het soms op. Dan geven we ze geen mooie 

erfenis mee. Wij hebben dat zo gedaan, onze ouders hebben het weer anders gedaan, 

prima. (Camille)

Desiree denkt dat jongeren het vandaag de dag “te goed” hebben om zich actief in te 

zetten, want “apostolisch-zijn is ook gedoe, want je moet wel zondagsmorgens naar de 

dienst en er wordt eigenlijk ook wel van je verwacht dat je aan een of twee activiteiten 

deelneemt, want dat is wel handig, want anders dan moeten altijd dezelfden het doen”. 

Ouders hebben volgens haar een voorbeeldfunctie om kinderen te stimuleren en te 

motiveren om naar de dienst te gaan, maar de meesten pakken die functie niet:

De ouders van die jeugd, ja, die zwieberen en zwabberen zelf een beetje. Er zijn er maar 

een paar die echt ook stevig in hun schoenen apostolisch-zijn. We zijn allemaal aan het 

95 De jongste jeugd is een soort crèche waar baby’s, peuters en kleuters worden opgevangen tijdens de 
eredienst. 
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zoeken. Hoeveel tijd en energie wil ik geven aan het apostolisch-zijn? […] Er zijn zoveel 

leuke dingen. […] Welke verantwoordelijkheid wil ik daarin nemen? Als ik wil dat deze 

gemeenschap blijft bestaan, dan moet ik daar wat voor doen. Die gemeenschap moet 

wel blijven bestaan op het moment dat jij je kinderen wilt brengen. En dan moet je wel 

iets met elkaar hebben. En hoe krijg je nu iets met elkaar? Dat is door de ontmoeting! En 

als je maar eens in de maand komt, krijg je dat gevoel dan nog wel? (Desiree)

Volgens Cornelis is apostolisch-zijn niet iets wat je er even bij kunt doen:

Niet iedereen heeft de gave om apostolisch te kunnen en willen blijven [lacht]. Ja, nee, is 

waar hoor, je moet het ook nog willen, hè? Het is een levensinstelling en dat moet je met 

hart en ziel willen en niet…. […] Volgens mij kun je ook niet een beetje apostolisch zijn: 

je bent apostolisch of je bent het niet, ja. (Cornelis)

Dit gevoel is voor Fabian precies de reden waarom hij zich nog niet wil confirmeren:

Fabian: Ik zit zelf nog een beetje te ontdekken en nu hele drukke tijden, dus ben ik meer 

van: ik laat het nog open en ik ga gewoon wanneer ik wil daarheen en confirmeren voelt 

dan als een soort van… dat ik me verplicht voel om vaker te komen, of zoiets. 

FD: Dan leg je je een beetje vast, voor je gevoel?  

Fabian: Ja precies, terwijl ik het heel vrijblijvend wil houden, zeg maar. 

FD: […] Dus als je echt officieel lid zou zijn, dan zou je ook meer…

Fabian: Dan zou ik meer verantwoordelijkheden voelen ja, zeker. Gewoon omdat… want 

het kan niet op zich draaien… De gemeenschap die draait gewoon door mensen die vrij-

willigerswerk doen en ik ben nu gewoon niet in staat om dat er nog bij te doen. Dus dat, 

dat… Ja, allemaal tijdgebrek, eigenlijk. Ja, dus misschien ooit nog. Ik hou het open, zeg 

maar. 

Fabian zegt: “ik waardeer wel heel erg dat mensen zoveel vrijwillig doen voor het 

ApGen, dat vind ik wel bijzonder, maar ik ben er niet toe in staat op dit moment”. Hij 

geeft aan veel vrijwilligerswerk te doen buiten het Genootschap, wat voor hem nu 

belangrijker is. Dirk herkent de druk die Fabian omschrijft en zegt dat er ook halver-
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wege de jaren tachtig “toch veel van je geëist werd als je je confirmeerde”. Voor zijn 

gevoel was dit voor veel van zijn leeftijdsgenoten een reden om zich niet te confirme-

ren. Daardoor is, zoals Fiona zegt “op een gegeven moment die vijver natuurlijk steeds 

kleiner” geworden. “Als je steeds dezelfde mensen gaat vragen voor verschillende 

dingen, ja, dat begrijp ik wel, maar voor diegene die dan wordt gevraagd is dat natuur-

lijk wel heftig”. Dirk geeft aan dat het daarom nu niet meer “zo makkelijk [is] om 

gewoon een bankbroeder te zijn”.96 Dirk mist zijn generatiegenoten binnen het 

Apostolisch Genootschap. “Heel veel zijn er van weg, dus dat is nu heel lastig, want ik 

kan natuurlijk weinig terugvallen op anderen”. 

Evert maakt zich soms zorgen dat het accent van de gezamenlijke ervaringen 

naar organisatorische activiteiten verschuift, waarin het religieuze element ontbreekt: 

Ik merk dat we best wel veel bezig zijn met elkaar, binnen de gemeenschap, met allerlei 

dingetjes regelen en organiseren. […] [En ik denk, FD] dat we ons wat meer mogen rich-

ten op onze kern, op waarom zijn we nou apostolisch en ook onze tijd daaraan besteden. 

(Evert)

7.6. Kenmerk 5: Rituelen

De meeste informanten vinden het belangrijk dat er rituelen plaatsvinden in de dienst. 

Zo vindt Charlotte “dat rituelen moeten blijven, omdat rituelen een soort houvast 

geven in gebeurtenissen”. Camille geeft aan dat rituelen als de doop en de tweede 

zondag van de maand* voor haar “heel waardevol” zijn. Zij vindt het belangrijk dat “er 

een traditionele eredienst [is] waarin dingen gevierd kunnen worden”. Fiona onder-

streept het belang van een traditionele dienst en staat ambivalent tegenover de ver-

nieuwende vormen voor de zondagochtend, zoals gespreksdiensten en “mis[t] soms 

wel eens dat hele traditionele”: 

Gewoon een zondagochtend zonder poespas, gewoon zitten, iemand die daar z’n best 

staat te doen om een mooie ochtend te maken […] en te luisteren naar zijn of haar idee 

96 Met de term ‘bankbroeder’ bedoelt Dirk een lidmaat die op zondagochtend naar de dienst komt om te 
luisteren en die geen speciale taken of verantwoordelijkheden heeft.
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daarover, en dan de weekbrief en dan de rondgang en dan gewoon naar huis [lacht]. 

Gewoon heel standaard. Ik heb soms wel eens het idee dat er steeds meer wordt gezocht 

naar andere vormen, andere manieren, vernieuwing, verjonging misschien zelfs wel, en 

dat je daarmee misschien wel je eigen succesverhaal om zeep helpt. (Fiona)

Waar de een zich uitstekend in de huidige rituelen kan vinden, vindt de ander dat er 

aanpassingen zouden mogen komen. Zo zou Dirk graag zien dat bepaalde rituelen “een 

modernere vorm” krijgen, zodat het “misschien ook wat makkelijker uit te leggen is en 

wat minder kerkelijk is”. Hij voegt daaraan toe dat het er voor hem om gaat “dat het 

gevoel erbij behouden blijft, het religieuze gevoel”. Evert vindt de tekst die uitgesproken 

wordt bij de rondgang “heel ouderwets en gedateerd”. Fabian heeft “vrij weinig” met de 

rondgang, die hij “heel kerkelijk” vindt:

Dat is echt een ritueel waarvan ik denk: als je mensen meeneemt naar de dienst van 

buitenaf, dat dat gewoon niet heel toegankelijk is. Je mag [als buitenstaander, FD] wel 

rondgaan, maar die mensen gaan dan ook met het idee van: ja, wat is dit? Toch een 

beetje dat sektegevoel-achtig. (Fabian)

Bas zegt dat de “rondgang moet blijven”, omdat het voor hem “een van de hoogtepun-

ten van de dienst” is: 

Dan zie ik dat hele zwikkie voorbijgaan. Dat vind ik machtig! […] Ik zie ze allemaal weer, 

die schatjes, met hun lek en gebrek. […] En elke keer denk ik: oh, verdomd, hij is er ook 

weer. […] Ze gaan allemaal weer in mindere of meerdere mate zichzelf aanpakken. (Bas)

Voor Emma is de rondgang iets wat je “helemaal voor jezelf ” doet:

Als ik zelf aan de rondgang ga, is het dat ik toch even… Niet dat je je confirmatie opnieuw 

doet, maar… Je confirmatie doe je natuurlijk ook voor jezelf eigenlijk, toch? Het is een 

afspraak met jezelf, en natuurlijk ook met je apostel, maar het is vooral dat jij die keuze 

hebt gemaakt, en dat is met de rondgang ook zo: jij maakt die keuze, maar het is even dat 
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knikje naar de voorganger van… het is even een soort van bevestigd voor jezelf, of zo, 

bestendigd. (Emma)

Emma haalt in dit tekstfragment het confirmatieritueel aan, wat van de diverse ritue-

len het meest genoemd wordt door de informanten. Het valt op dat de manier waarop 

de verschillende sociale generaties over de confirmatie spreken veranderd is. Zo was 

het voor de informanten van de oudste vier generaties vaak vanzelfsprekend om zich te 

confirmeren zodra ze achttien werden, terwijl de lidmaten van de twee jongste genera-

ties aangeven juist bewust wel of (nog) niet voor confirmatie te kiezen. Als ik aan Bas 

vraag of hij zich kan herinneren wanneer hij zich besloot te confirmeren, zegt hij: “nee, 

je was zo in dat geheel opgenomen, je ging zondags twee keer naar de dienst, je ging 

woensdagavond naar de dienst, je ging naar zangrepetitie, [dus] het was haast vanzelf-

sprekend, ook door het milieu”. Bodile “vond het zo vanzelfsprekend eigenlijk allemaal, 

het was gewoon voor mij: natuurlijk ging ik me confirmeren!” Ze vraagt zich nu af of ze 

het bewuster had moeten doen, “maar ik heb me er altijd goed bij gevoeld, dus dan 

denk ik: ja, wat wil je dan nog meer?” Voor Christiaan was het “eigenlijk een beetje auto-

matisch gegaan”:  

Kijk, je moet het zien in het licht van die tijd, hè? […] Ja, het was gewoon logisch, je was 

apostolisch, klaar. En dit deed je zo en dat deed je zo, en dat was zo en dat was zo, en dat 

waren de regels en daar hield je je aan en… [lacht]. Het was een beetje, ja, geïndoctri-

neerd, zal ik maar zeggen [lacht]. Zo voelde je dat niet, maar eigenlijk was het toch wel 

zo, als ik nou erop terugkijk. (Christiaan)

Ook bij Daphne ging het enigszins automatisch, maar zij kijkt daar met gemengde 

gevoelens op terug:

Weet je, dan ben je ondertussen volwassen en dan hoorde ik ook dingen van mijn 

moeder die ik als kind niet wist, ik denk: ja, dat heb ik allemaal niet geweten, […] en toen 

kreeg ik echt het gevoel: waar is dan mijn confirmatie op gebaseerd? […] Als ik dat toen 

allemaal had geweten, had ik me misschien helemaal niet geconfirmeerd. Dus weet je, ik 

kreeg allemaal dat soort twijfels. […] Eigenlijk als het aan mij had gelegen zou ik eruit 
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gestapt zijn, maar […]  wij hadden onze kinderen dus gedoopt. En toen dacht ik: ja, ik 

heb beloofd om ze een apostolische opvoeding te geven. Als ik er nu mee stop, heeft mijn 

man een probleem, want mijn kinderen waren toen zo’n beetje de eerste kring leeftijd. 

[…] Ik denk: ja, als hij er niet is en ik ga niet, dan gaan die kinderen ook niet. (Daphne)

Christiaan vindt het goed dat de nadruk bij het confirmatieritueel tegenwoordig meer 

is komen te liggen op het bevestigen van het gedachtegoed van het Apostolisch 

Genootschap dan op de belofte aan de apostel. Hij vertelt: “vroeger was je een eigen-

dom van de apostel en tegenwoordig confirmeer je je met het gedachtegoed van het 

Apostolisch Genootschap, dat is weer heel wat anders, hè?” In het interview met Bodile 

komt het ritueel van eigening ook ter sprake. Zij kan zich nog herinneren dat haar man 

moeite met de eigening had:

Apostel Slok, de eerste, had ook nog weleens de gewoonte om bij een eigening van een 

kindje […] te zeggen: “als dit in het gezin niet goed gaat, dan ben ik de eigenaar van dit 

kind, dus dan gaat het ergens anders heen”. Mijn man die kon het niet hebben, die uit-

spraak! […] Dat vond hij zo erg dat de apostel dan zou beslissen of hij dat kind wel of niet 

bij ons mocht laten opgroeien. […] Ik heb een hele nacht met mijn man liggen praten, 

want die was er maar niet vanaf te brengen, die vond dat idee zo verschrikkelijk. Ik zeg: 

“lieverd, we hebben de wet toch mee? Er is ook nog zoiets als een wet die ons verplicht 

om voor ons kind te zorgen!” Snap je wat er gebeurde bij hem vanbinnen? Stel nou dat de 

apostel zegt: “ik neem dat kind mee”. Nou, dat idee alleen al. Zijn kind! (Bodile)

Doordat zij hem ervan wist te overtuigen dat hij niet bang hoefde te zijn – want “wij 

maken er toch ook geen zootje van?” – hebben ze uiteindelijk samen besloten om hun 

kind te laten eigenen. Ze vertelt verder:

En later heeft hij vaak gezegd: “weet je, dat gesprek…” Dat zijn we natuurlijk alle twee 

nooit vergeten, en dan was hij op gezinsbezoek bij mensen die op de een of andere 

manier in datzelfde straatje pasten, hij zei: “daar heb ik zoveel mee kunnen helpen”. Ik 

denk: ja, dat is ook zo. Dat kun je je voorstellen. Als je uit jezelf weet wat het je gekost 

heeft, dan heb je er de waarde van ingezien. (Bodile). 
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Uit dit fragment blijkt dat meerdere apostolischen moeite hadden met dat aspect van 

het ritueel van eigening, dat in 1994 is afgeschaft.97 Cornelis merkt op dat hierdoor “de 

accenten ietsje worden verlegd naar het… ja, zoals het zou moeten zijn”. 

Een ander ritueel wat in diezelfde periode veranderde, is het thuis bidden. Ten 

tijde van Slok sr. was het voor apostolischen gebruikelijk om de dag thuis samen te 

beginnen met een gebed (‘melden’*) en om aan het einde van de dag samen af te sluiten 

(‘danken’). Op Barbara en Albert na bidt geen van de informanten meer thuis. Niemand 

kan aangeven waarom of wanneer ze met dit gebruik gestopt zijn. Sommigen zoeken 

nog wel een stiltemomentje, maar vergelijken dat eerder met mediteren dan met 

bidden. Zo zegt Bas dat hij af en toe wel even nadenkt, “maar niet meer de handen 

gevouwen en een hogere macht aanroepend”.98 Naast thuis danken werd na afloop van 

de meeste apostolische bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld jeugdkringen en 

vergaderingen) ook vaak ‘de dank gebracht’, waarbij de apostel werd aangeroepen.99 Dit 

was ook zo met het gebed na de rondgang in de dienst, wat momenteel nog wel 

plaatsvindt maar anders vormgegeven wordt.100 Dirk vertelt hierover:

Er was ooit ook nog een gebed dat je je aanbood aan de apostel en vervolgens kwam er 

een gebed achteraan dat het aanvaard was namens de apostel, hè? Dus er zijn echt wel 

veel dingen in veranderd. Het is over het algemeen één dankgebed geworden. Dat heeft 

soms ook wel een beetje daardoor de diepgang verloren, omdat nu, ja, […] dat die over-

gave er een beetje uit is, dus je geeft je niet echt over aan iets overstijgends. (Dirk)

97 Voor een uitgebreide beschrijving van de afschaffing van het ritueel ‘eigenen’, zie Brand (2013a: 555).
98 In Apostelkind herinnert Doorenspleet zich hoe het danken tijdens haar jonge jaren gebeurde door 

haar moeder bij haar thuis. “Lieve Apostel, wij danken u voor deze fijne dag. We hebben goed en hard 
gewerkt. Ieder op z’n eigen plekje. Jullie op school en ik op het werk. Nu gaan we lekker slapen en 
morgen gaan we ons best doen om er wéér een fijne dag van te maken” (Doorenspleet, 2020: 97).

99 Een dergelijk dankgebed tijdens de eredienst begon meestal met de woorden: “Grootmacht der liefde, 
u die wij op zijn schoonst in de apostel mogen kennen”. Zie bijvoorbeeld ‘Ons Weekblad’ nr. 49 van 28 
december 1986.

100 Tot 2004 was er een tweevoudig gebed (melding) voor de rondgang met vrijspraak. Daarna werd dit 
een enkelvoudig gebed. In datzelfde jaar werd ook het gebed aan het einde van de dienst enkelvoudig. 
Hiermee kwam de expliciete opdracht (‘Wees tot zegen en al zegenende zult u gezegend worden’ of 
woorden van gelijke strekking) te vervallen, die aan het einde van het gebed altijd door de voorganger 
werd uitgesproken.
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Eric heeft het idee dat men op dit moment doorschiet in het afschaffen van gewoontes 

en rituelen, waardoor “het kind met het badwater” wordt weggegooid. Hij denkt dat als 

bepaalde omgangsvormen of rituelen eenmaal afgeschaft zijn, het moeilijk wordt om 

deze weer opnieuw te introduceren: 

Apostolischen gaan altijd voor verandering en zo, dat is een soort in het DNA van: we 

moeten veranderen en dat is belangrijk, en daar ben ik het ook helemaal mee eens, je 

moet ontwikkelen. Alleen dat gaat nu tot in het overdrevene eraan toe, vind ik. […] Aan 

de ene kant begrijp ik dat ook wel, een beetje losser en natuurlijker en aan de andere 

kant: je krijgt het ook nooit meer terug. Zoals als de dienende kring* binnenkomt, dat wij 

dan met z’n allen gaan staan in de dienst. […] Ik kan me zo voorstellen dat dat binnen-

kort ook een keer ter discussie staat. […] Maar er zit toch wel een soort gevoel in, hè? Blij 

dat er iemand staat die dat voor je wilt doen, die zich daarin verdiept heeft. Ja, en dan 

wordt het steeds platter en wat is dan je boodschap, hè? Wat blijft er nog over wat je ook 

echt in vormen kunt zien? (Eric)

Bij de apostolische muziek ervaart Eric eenzelfde dilemma en hij maakt zich zorgen 

dat de boodschap ergens in het veranderproces verloren gaat. Charlotte vertelt dat er 

door Slok jr. een liedtekstgroep werd opgericht die de apostolische liederen “breder 

moest trekken”. Hiermee bedoelt ze dat de liedteksten minder op de apostel gericht 

dienden te worden. Bas vindt het goed dat er liederen aangepast worden als de tekst 

niet meer actueel is, maar mist enkele oude liederen die hem dierbaar zijn:

Wat ik heel jammer vond… Onze kinderen zijn gedoopt en daarbij werd gezongen ‘Wie 

onder de vleug’len des Heren schuilen’.101 Daar staat nou een asteriskje bij.102 Dat zingen 

we dus niet meer alle dagen. Dat kan je je wel voorstellen, want wat heet nou onder de 

101 Lied ‘De Schuilplaats Gods’, nr. 7 uit de liederenbundel van 1966, gebaseerd op Psalm 91. In de huidige 
liederenbundel van het Apostolisch Genootschap heet het ‘Mijn God, op wie ik hope’ (lied nr. 12). 

102 Enkele oude apostolische liederen die niet meer standaard gezongen worden, zijn in de zangbundel 
opgenomen met een asterisk. Dit betekent dat deze liederen met een uitleg gezongen kunnen worden, 
die op het apostolische intranet te vinden is.



De gemeenschap

187

vleug’len des Heren? Hallo! Dan denk je toch wel aan een of andere vierde dimensie, hè? 

Maar wij hebben er een hele mooie herinnering aan, aan dat lied. (Bas)

Desiree mist eveneens enkele oude liederen, maar heeft tegelijkertijd ambivalente 

gevoelens bij de teksten van toen: 

Ik speel dan dwarsfluit en ik vind het heerlijk om uit het oude bejaardenkoorboek te 

spelen. En dan kom ik soms teksten tegen en dan denk ik van: ach, ach. Wat een, ja, daar 

spreekt wel een soort devotie uit, geen onderdanigheid, maar een opzien naar, een ver-

langen om de verwondering steeds te voelen. Maar daar zit natuurlijk ook wel een soort 

onderdanigheid in, ook wel een soort onderdrukking in. Geen vrijheid, hè? Als jij je moet 

schikken naar bepaalde opvattingen. En dat is nu niet meer zo. Maar dat maakt dat de 

saamhorigheid op dat punt minder is. (Desiree)

Desiree vindt het prachtig als er af ten toe oude liederen gezongen worden, “omdat dat 

een bepaald gevoel opwekt”: 

Als je ‘Maak, maak u op’ met elkaar zingt, dan gaat de oudere generatie uit hun dak.103 Ik 

zeg ook weleens tegen die broeders en zusters: “de jongere generatie heeft daar totaal 

geen gevoel bij. Die denkt: mensenlief, zeg!”, want dat heb ik weleens gehoord van de 

jeugd, en ook wel van mijn dochter, “wat lopen ze te schreeuwen, ja! Dat is bijna niet 

meer zingen, dat is gewoon schreeuwen!” Ik zeg: “Ja, maar dat komt uit een tijd vol 

passie! En we gaan bergen verzetten en we gaan ervoor, en, en… Daar komt dat van-

daan”. Nou, mijn dochter die zang heeft gestudeerd, die heeft zoiets van: “nou, nou, nou, 

ze zingen hun stem gewoon kapot, dat is toch niet normaal dat ze zo zingen!” Nou, 

prachtig gevoel bij een lied en helemaal geen gevoel bij een lied. (Desiree)

Camille zegt dat ze smelt als ze oude melodieën hoort, maar dat het niet meer kan, 

want “de teksten zijn niet uit te leggen” en staan bovendien “haaks op de missie”: 

103 Desiree verwijst hier naar lied 44 ‘Maak, maak U op!’ uit de liederenbundel van 1953. Het lied komt niet 
meer voor in de huidige liederenbundel voor gemengd koor, wel nog bij ‘losse muziek’. Zie voor meer 
achtergrondinformatie over het lied Horstmanshoff (2011: 74-76). 



De gemeenschap

188

Ik vind het soms ook heerlijk om gewoon lekker ouderwets in de dienst te zitten en een 

paar oude liederen te zingen. Maar ik denk dan: jeetje, er zal toch niet iemand zijn die 

hier nu voor het eerst komt? Die rent gillend weg! En dat is niet goed, dat is veel te intern 

gericht en te zelfbevestigend. Ik vind het wel even fijn, maar dat is wentelen in oude cul-

tuur, we hebben het fijn met z’n allen. En als dan ook nog drie keer achter de dientafel 

wordt gezegd: nou, het geeft allemaal niks hoor, die boze buitenwereld, maar wij gaan 

‘armpje door’ en wij hebben het fijn samen. Ja. Ik begrijp wat er bedoeld wordt, en er zit 

ook een hele grote waarde in dat we elkaar steunen, maar het kan niet. (Camille)

Opvallend is dat Floris, van de jongste generatie, geen probleem heeft met de tekst van 

oude liederen, die hij “eigenlijk gewoon mooi” vindt:

Ik vind het wel jammer dat sommige liederen, die mogen dan alleen gebruikt worden bij 

bepaalde rituelen, of dan zijn de woorden veranderd of gewijzigd en dan denk ik: ja, dat 

vind ik wel zonde eigenlijk. Je bent al zolang gewend om een lied te zingen met die woor-

den en dan zijn ze opeens anders en nog steeds hoor je mensen dat andere woord dan 

automatisch zingen, dan denk ik: ja… En ik vraag me af: zijn er mensen die dan echt 

zoveel moeite hebben met die liederen? Ja, blijkbaar, maar ik kan het me haast niet voor-

stellen. Ik denk: ja, er staan toch geen schokkende dingen in? (Floris)

Floris geeft aan nog niet veel te hebben met de nieuwe liederen. Eric vindt dat er bijna 

geen melodie in de nieuwe liederen zit en hij stoort zich eraan dat “zo rigoureus dat 

woord ‘apostel’ overal uit” is gehaald. Aagje daarentegen vindt de nieuwe liederen juist 

prachtig én met inhoud. Volgens haar waren de liederen vroeger “niet zo to the point”. 

Desondanks heeft ze “altijd wel met enthousiasme [mee]gezongen, daar niet van, maar 

ik moet zeggen, dat wordt steeds mooier, hoor”. Charlotte benadrukt dat de teksten 

van nieuwe liederen het huidige geloofsverhaal wel moeten blijven ondersteunen, wat 

volgens haar nu niet altijd gebeurt:

Ik vind dat dat nu heel erg bewaakt moet worden: dat de kern van het geloof in de lied-

teksten die deel uitmaken van de dienst, dat die dus horen bij de intentie van de week-

brief, bij de intentie van het geloofsverhaal, dat die daar wel mee te maken moeten 
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hebben en dat je je daarin moet kunnen vinden. […] Het gaat er niet om dat er niet leu-

kere liederen zijn dan onze liederen, het gaat erom: als je binnen het Apostolisch 

Genootschap kinderen liedjes aanleert, dat dat liedjes zijn richting ons Werk, hè, dat je er 

liturgisch iets mee kan. (Charlotte)

Aart vindt dat de nieuwe apostolische liederen een overstijgende dimensie missen: 

‘Waar zich geen wolk meer dreigend toont, en niets dat oord ontwijdt, mij wacht een 

thuis vol liefde en licht, een thuis door God bereid’.104 Godverdorie, ik kreeg daar gewoon 

kippenvel van toen ik dat hoorde zingen. Want dan weet je met welke, boven jezelf uit-

stijgende bedoeling zo’n lied gezongen wordt. Je moet het gevoel hebben dat het boven 

jezelf uit gaat. En dan is het een schitterende melodie en een schitterend lied. […] Die 

liederen hebben we niet meer. De nieuwe liederen die nu de laatste tijd komen, dan denk 

je, ja, het is wel aardig bedacht, maar godverdorie, waar is nou eigenlijk dat heilige 

gevoel, dat gevoel van ontbranding als het ware, waardoor je datzelfde kippenvel krijgt, 

zeg maar. (Aart) 

7.7. Samenvatting

In dit hoofdstuk kijk ik naar de manier waarop de informanten de rol van de gemeen-

schap omschrijven aan de hand van vijf verschillende elementen die een gemeenschap 

nodig heeft om te kunnen bestaan. 

Wat de onderscheidingskenmerken betreft herinnert Aart zich dat hij zich 

ten tijde van zijn confirmatie uitverkoren diende te voelen als apostolische en Barbara 

voelde zich vroeger als apostolische onderdeel van het ‘Godsvolk’. Bas en Barbara 

voelden zich speciaal doordat zij een apostel hadden. Bas en Berend merken op dat de 

apostolische taal sinds de jaren negentig minder onderscheidend is geworden. De 

broeder en zusternamen zijn aan het begin van de 21e eeuw minder in gebruik geraakt 

104 Het lied ‘Waar zich geen wolk meer dreigend toont’ waarnaar Aart refereert is een lied van voor 
1946 en werd in de jaren zeventig en tachtig tijdens de periode van Slok sr. veel gezongen tijdens de 
jeugdappèls.
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en de afstand tot elkaar onderling is kleiner geworden. Fiona, Emma en Camille vinden 

het Apostolisch Genootschap tegenwoordig zelfs helemaal niet uniek, maar wel apart.

Alle sociale generaties merken op dat het apostolische geloofsverhaal aan 

verandering onderhevig is. Het lijkt wel alsof de informanten het veranderende aspect 

van het geloofsverhaal essentiëler vinden dan de precieze inhoud ervan. Dit zou 

kunnen verklaren waarom men aangeeft het lastig vond én vindt om het geloofsverhaal 

helder te verwoorden. Ten tijde van Slok sr. was het geloofsverhaal sterk apostel-

gecentreerd. Hij werd gezien als de Christus van het heden en zijn weekbrieven waren 

het richtsnoer. Dit begon in de jaren zeventig te wringen met de maatschappelijke 

veranderingen, wat versterkt werd door de negatieve artikelen die in 1974 in Panorama 

verschenen. Volgens Daniël ging als gevolg hiervan de gemeenschap op slot en werd dit 

een ‘familiegeheim’. Hij vermoedde terecht dat de generaties na hem hier niet over 

zouden spreken, maar dat betekent niet dat de gevolgen van deze periode aan hen 

voorbij zijn gegaan. In alle zes de sociale generaties zijn er uitspraken over angst en 

schaamte om als apostolische in de sektarische hoek weggezet te worden. Ook wordt 

er in alle sociale generaties over het leven in twee gescheiden werelden gesproken. De 

oudste generatie heeft de indruk dat jongeren tegenwoordig meer open zijn over hun 

apostolisch-zijn, maar dit blijkt slechts mondjesmaat uit de data. Daarnaast zijn de 

twee gescheiden werelden er nog steeds, maar waar voor de oudste generatie de 

apostolische wereld de boventoon voerde, lijkt dit voor de jongste generatie 

omgedraaid: hun leven bestaat vooral uit niet-apostolische vrienden en niet-

apostolische activiteiten.

De gedeelde ervaringen waren in de beginperiode van het Apostolisch 

Genootschap zeer sterk. De oudste twee generaties vertellen hoe men het schisma van 

1946 doorstond en samen bergen verzette tijdens de ‘wederopbouwfase’ van het 

Apostolisch Genootschap, wat zorgde voor een sterke emotionele verbondenheid. 

Grootschalige landelijke bijeenkomsten zoals die in het Goffertstadion in 1949 en de 

jeugdappèls maakten op de oudste twee generaties diepe indruk en brachten een 

gevoel van effervescence collective teweeg, waarbij men boven zichzelf uitsteeg. De 

laatste grote landelijke bijeenkomst, waarbij door Daphne, Desiree, Emma en Fiona 

een dergelijk gevoel omschreven wordt, vond plaats in 2001 in de Jaarbeurs. Een tweede 

soort gedeelde ervaringen zijn de gemeenschapsactiviteiten die tot de jaren negentig 
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talrijk waren en een groot beslag legden op de vrije tijd van de lidmaten. Enerzijds zijn 

de informanten opgelucht dat het aantal activiteiten afgenomen is, maar tegelijkertijd 

heeft men het gevoel dat de religieuze component uit de gedeelde ervaringen in die 

periode begon te verdwijnen. Net als in hoofdstuk 6 spreken sommigen van een afname 

van iets overstijgends sinds de jaren negentig. Zij geven aan tijdens de eredienst of bij 

andere bijeenkomsten een bepaalde inspiratie of ontroering te missen, waardoor de 

effervescence collective tegenwoordig uitblijft. 

De betrokkenheid en de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor de 

instandhouding van de gemeenschap, is voor velen van oudsher een belangrijk 

kenmerk van het Apostolisch Genootschap. Daphne en Dirk spreken over hun 

opvoeding in het Apostolisch Genootschap als een warm bad, maar voor Camille en 

Daniël heeft de betrokkenheid en de daarmee gepaard gaande beslotenheid ook een 

keerzijde. De meeste informanten ervaren het nog steeds als een vanzelfsprekendheid 

om naar de dienst te gaan en om gemeenschapsgerelateerde activiteiten te 

ondernemen, maar merken op dat de betrokkenheid vroeger sterker was. Er zijn 

voornamelijk zorgen over de inzet van de jeugd, wat zelfs door de jongste generatie 

wordt opgemerkt, maar de algehele onderlinge betrokkenheid staat volgens de 

informanten momenteel onder druk. Er worden tegenwoordig door 

gemeenschapsleden geregeld andere activiteiten ontplooid op de zondagochtend, 

terwijl dit een of twee decennia geleden voor apostolischen ondenkbaar was. 

Sommigen, zoals Desiree, krijgen hierdoor het gevoel dat men zich minder 

verantwoordelijk voelt voor de instandhouding van de gemeenschap. Volgens Cornelis 

en Desiree is apostolisch-zijn niet iets is wat je er zomaar bij doet: het brengt een 

verplichting en een sterke verantwoordelijkheid met zich mee. Dit is waarom Fabian er 

nog niet van overtuigd is of hij zich wil confirmeren.

Alle sociale generaties geven aan dat er in de loop van de jaren veel veranderd is 

in de rituelen en in de muziek. Gedurende het apostolaat van Slok sr. waren zowel de 

rituelen als de liederen sterk op de apostel gericht. Sinds Slok jr. zijn de rituelen en 

liederen voortdurend aan verandering onderhevig. Sommige rituelen, zoals de 

eigening, waar Christiaan en Bodile nog over spreken, of het thuis bidden, zijn 

inmiddels afgeschaft of ‘ineens’ verdwenen en andere rituelen, zoals de confirmatie, 

zijn aangepast. Voor sommigen, zoals Evert en Fabian, mag er nog meer veranderd 
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worden in bijvoorbeeld de rondgang, terwijl anderen, zoals Camille, Charlotte en 

Fiona, de traditionele erediensten met vaststaande rituelen juist als prettig ervaren. 

Veel liederen zijn in de afgelopen decennia afgeschaft of herschreven, wat Bas, Camille 

en Desiree begrijpelijk, maar ook jammer vinden. Eric is bang dat met alle 

veranderingen het kind met het badwater wordt weggegooid. Hij snapt niet waarom 

het woord ‘apostel’ uit alle liederen verwijderd is en Floris denkt dat er niets schokkends 

in de oude liedteksten stond. Charlotte merkt op dat de nieuwe liederen soms niet het 

geloofsverhaal ondersteunen en Aart vindt dat er een overstijgende dimensie ontbreekt. 

Dirk heeft het gevoel dat met de wijziging in sommige rituelen een bepaalde diepgang 

verloren is gegaan. 

7.8. Conclusie: Van volledige toewijding naar belonging without believing 

De veranderingen die hebben plaatsgevonden in de manier waarop de lidmaten zich 

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

volledige toewijding naar belonging without believing. De vijf gemeenschapsele-

menten die in dit hoofdstuk behandeld zijn, waren tijdens de eerste periode van Slok sr. 

allemaal sterk aanwezig. De geloofwaardigheidsstructuren werden in stand gehouden 

door middel van sociale controle, de talrijke gemeenschapsactiviteiten, weinig omgang 

met andersgezinden en een gemeenschappelijke visie. In de tweede periode van Slok 

sr., vanaf de jaren zeventig, ging het apostel-gecentreerde geloofsverhaal en de dwin-

gende, normatieve moraal die in de gemeenschap hing, wringen met de maatschap-

pelijke veranderingen. Doordat het Apostolisch Genootschap in 1974 negatief in de 

publiciteit kwam met het verschijnen van twee artikelen in Panorama, ging de gemeen-

schap op slot. Dit ging gepaard met gevoelens van angst en schaamte. Hierdoor moes-

ten de twee werelden, die men vanaf jongs af aan ervoer, ineens actief gescheiden 

worden. Pas in de jaren negentig begon hier volgens de informanten iets in te verande-

ren: de normsturing werd losgelaten en langzaamaan werden ‘de vensters opengezet’. 

Tegelijkertijd begonnen echter vanaf die periode alle vijf de elementen van een gemeen-

schap langzaamaan aan kracht in te boetten. 

Opvallend is dat voor alle sociale generaties het geloofsverhaal ondergeschikt 

lijkt aan de behoefte om deel uit te willen maken van de gemeenschap. Dat is het 
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tegenovergestelde van een belangrijk concept uit de religiewetenschappen van Grace 

Davie (1990): believing without belonging (geloven zonder ergens bij te horen). Deze 

term ontstond naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar religiositeit in 

Groot-Brittannië in de jaren negentig. Hieruit bleek dat mensen zichzelf vaak als 

gelovig omschrijven (believing), maar niet tot een bepaalde geloofsgemeenschap 

behoren (belonging). Het Apostolisch Genootschap laat zich juist typeren door 

belonging without believing: kennelijk was voor de informanten een sterk gedeeld 

geloofsverhaal niet essentieel om deze gemeenschap in stand te houden en hebben de 

andere gemeenschapselementen zwaarder gewogen, zoals de onderscheidings-

kenmerken, gedeelde ervaringen, betrokkenheid en rituelen. Waar het leven voor de 

oudste generaties voornamelijk om de gemeenschap draaide, is dit zwaartepunt bij de 

twee jongste generaties echter verschoven. Vooral bij hen is de bereidheid om wat voor 

de gemeenschap te doen afgenomen. Hierdoor staat momenteel ook de behoefte om 

bij de gemeenschap te horen (belonging) onder druk.
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8
Discussie en conclusie 

Sinds de oprichting van het Apostolisch Genootschap in 1951 hebben er vele verande-

ringen plaatsgevonden. Omdat er nog maar weinig onderzoek verricht is naar hoe deze 

veranderingen door de lidmaten zijn ervaren, besloot ik de historische ontwikkelingen 

van het Apostolisch Genootschap in de 20e en het begin van de 21e eeuw in kaart te 

brengen vanuit de ervaringen en belevenissen van lidmaten. Daarvoor stelde ik de vol-

gende onderzoeksvraag op: 

Hoe hebben lidmaten uit zes sociale generaties de rol van het Apostolisch 

Genootschap in hun leven in de loop van de tijd beleefd?

8.1 Belangrijkste bevindingen

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heb ik 27 lidmaten, behorende tot zes sociale 

generaties van het Apostolisch Genootschap, geïnterviewd middels een ‘oral history’-

benadering. In deze interviews stonden de individuele ervaringen en belevenissen van 

de lidmaten centraal. Om tegelijkertijd inzicht te krijgen in hoe deze individuele erva-

ringen samenhangen met veranderingen in de apostolische context en hoe deze te 

plaatsen zijn in de maatschappelijke ontwikkelingen van Nederland, heb ik de generatie-

theorie gebruikt. Uit verschillende data-analyse cycli kwamen uiteindelijk drie centrale 

thema’s naar voren die de invalshoeken vormden van waaruit ik mijn data gepresen-
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teerd heb: de apostel, het godsbeeld en de gemeenschap. Op die manier is er – via het 

kader van de informant – een beeld ontstaan van de ontwikkelingen in het Apostolisch 

Genootschap. 

In hoofdstuk 5 onderzoek ik de manier waarop de informanten de betekenis van 

de apostel in hun leven beschrijven, en hoe die veranderd is door de jaren heen. Om hun 

uitspraken te duiden, maak ik gebruik van de Herrschaftssoziologie van Max Weber. 

Middels deze theorie is de manier van leidinggeven van apostel Van Oosbree (1910-

1946) het best te typeren als traditioneel gezag, terwijl Slok sr. (1946-1984) op een 

charismatische manier leidinggaf. Hij werd door vele lidmaten gezien als de Christus 

van het heden en hij gaf zin en richting aan hun leven. De lidmaten dienden zich aan 

hem over te geven en hij was in staat hen boven de alledaagse routines uit te laten 

stijgen. Vooral tijdens de eerste periode van zijn apostolaat wist hij te inspireren, te 

ontroeren en te verbinden. In de jaren zeventig viel de directieve, normatieve manier 

waarop Slok sr. leidinggaf, echter steeds lastiger te rijmen met de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Er ontstond een sterk normgestuurde cultuur, waardoor deze periode 

door meerdere informanten als dwingend en benauwend werd ervaren. Toch bleven de 

informanten en ontwikkelden ze verschillende manieren om met deze normativiteit om 

te gaan. Opvolger en zoon Slok jr. (1984-2001) was minder charismatisch en gaf op een 

andere manier leiding. Hij stelde niet de Christus van het heden te zijn: niet alleen hij, 

maar alle lidmaten waren volgens hem verantwoordelijk voor het uitdragen van de 

Christusgezindheid. Desondanks was de beoogde omslag van een normgestuurde naar 

een waardegedreven cultuur en van een vrij passieve naar een meer actieve houding van 

de lidmaten niet zomaar gemaakt. Pas in de jaren negentig ontstond er volgens de 

informanten een merkbare verandering. In diezelfde periode ervoeren sommige 

informanten een verlies aan inspiratie: van een gevoel van overgave, aanbidding en 

ontroering was onder Slok jr. veel minder sprake. Toch bleef voor de meeste informanten 

deze apostel nog op afstand en op een voetstuk staan. Pas in de 21e eeuw, onder leiding 

van Riemers (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. Zelfs al zou men zich tegenwoordig nog willen onderwerpen aan een religieuze 

autoriteit, dan is dat binnen het hedendaagse Apostolisch Genootschap niet meer 

mogelijk: een dergelijke positie nam Riemers niet in, en evenmin de huidige apostel 
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Wiegman (apostel sinds 2011). Waar de apostel vroeger de ‘Man Gods’ en de ‘Levende 

Norm’ was, is hij nu meer benaderbaar voor de lidmaten, zoals bijvoorbeeld via 

WhatsApp-groepen. Tegenwoordig is het niet meer de apostel die vertelt of voorleeft 

hoe de lidmaten hun leven het best kunnen leiden, maar is het aan hen zelf om zin en 

richting aan hun leven te geven. Voor de oudere generaties is de aanbidding die men 

vroeger voor de apostelplaats voelde, vervaagd tot eerbied en erkenning van zijn 

bijzondere betekenis. 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 leidsman naar benaderbare WhatsApp-vriend.

In hoofdstuk 6 staat het godsbeeld van de informanten centraal. Het eerste wat 

opvalt, is dat geen van de geïnterviewde lidmaten tegenwoordig een theïstisch 

godsbeeld heeft, alhoewel sommigen van de oudste generaties dit vroeger wel hadden. 

Er zijn ook informanten die het woord ‘God’ liever helemaal niet zouden gebruiken. De 

manier waarop het woord in het Apostolisch Genootschap gebruikt wordt, wijkt voor 

hun gevoel zo af van de algemeen gangbare opvattingen over God, dat het verwarring 

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

geweest in de vorming van hun godsbeeld. Hierbij wordt de landelijke bijeenkomst in 

het Goffertstadion in 1949 veel genoemd. Slok sr. presenteerde daar het ‘God als mens’-

evangelie, waarmee God feitelijk uit de hemel werd gehaald en het accent verschoof 

naar de eigen verantwoordelijkheid om God beleefbaar te maken voor anderen. Dit 

nieuwe godsbeeld werd door de informanten die deze bijeenkomst aanhalen als anders 

ervaren dan het godsbeeld ten tijde van Van Oosbree. Maar omdat Slok sr. door vele 

lidmaten als de Christus van het heden werd gezien, werd de ‘God als mens’-gedachte 

ook wel toegepast op de apostel. Hierdoor begonnen de begrippen ‘God als mens’ en 

‘God als apostel’ samen te vallen en elkaar te versterken: Slok sr. werd zodoende beleefd 

als voorgeleefde spiritualiteit. Zijn opvolger Slok jr. distantieerde zich direct na zijn 

roeping van de Christusnaam, wat implicaties had voor zowel het godsbeeld als de 

religiositeit van de informanten. Waar de religieuze gevoelens van verwondering en 

verbondenheid voorheen voornamelijk opgewekt werden door de apostel, Slok sr., die 

bezongen en aanbeden werd, ontstaan deze gevoelens sindsdien meer vanuit een 

ontzag voor de schepping en de natuur, wat ook wel ‘God als scheppingsmacht’ 

genoemd wordt. Alle informanten kunnen zich vinden in de stap die Slok jr. zette om 
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afstand te nemen van de Christusnaam, waarmee de plaats van de apostel gerelativeerd 

werd. Maar voor sommigen is er daardoor ook iets verloren gegaan: een bepaald gevoel 

– van ontroering, inspiratie en aanbidding – waardoor de religieuze beleving voor hen 

minder sterk is geworden. De manier waarop een aantal van de informanten spreken 

over de ontwikkelingen van het apostolische godsbeeld door de jaren heen, toont 

parallellen met processen van onttovering, of Entzauberung. Tegenwoordig wordt er 

door apostolischen nauwelijks nog onderscheid gemaakt tussen een humane, 

vriendelijke verstandhouding met de medemens en een spiritueel geïnspireerde 

omgang met de medemens als ‘vriendelijk aangezicht Gods’. Alle informanten vinden 

het huidige Apostolisch Genootschap dan ook meer humanistisch dan religieus. 

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 sterk vervaagd, waardoor sommigen aangeven dat het 

steeds meer is gaan lijken op een soort levenswijsheid, een manier waarop mensen hun 

leven vorm kunnen geven. 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 staat de betekenis van de gemeenschap voor de lidmaten centraal. 

Hierbij behandel ik de uitspraken van de informanten aan de hand van vijf elementen 

die een gemeenschap nodig heeft om te kunnen ontstaan en om in stand te blijven: de 

onderscheidingskenmerken, het geloofsverhaal, de geloofservaring, de betrokkenheid 

en de gezamenlijke rituelen. Uit de interviews komt naar voren dat alle vijf de elementen 

in de loop der tijd minder uitgesproken zijn geworden. In de beginperiode van Slok sr. 

waren deze alle vijf nog sterk aanwezig. Men ervoer toen een groot gedeeld ideaal, waar 

met veel enthousiasme aan teruggedacht wordt. De gemeenschap stond centraal in het 

leven van de informanten en werd in stand gehouden door middel van vrijwel dagelijkse 

gemeenschapsactiviteiten, sociale controle en weinig omgang met andersgezinden. Dit 

‘gulzige’ gemeenschapsleven sloot aan bij de verzuilde maatschappij van de jaren vijftig 

en zestig, waar men zich vooral ‘in eigen kring’ begaf. De sterk gevoelde behoefte om bij 

de gemeenschap te horen (belonging) ging hand in hand met de richtinggevende 

geloofsovertuigingen van Slok sr. (believing). Maar in de jaren zeventig begonnen zowel 

de steeds verder toenemende apostolische activiteiten als het sterk apostel-gecentreerde 
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geloofsverhaal te schuren met de ontwikkelingen in de maatschappij. Daar kwam de 

ontkerkelijking op gang en begon men zich langzaamaan te ontworstelen aan de 

uniformerende, gesloten gemeenschappen met hun groepsdruk en sociale controle. 

Slok sr. daarentegen trok in deze periode de teugels juist aan, waardoor het accent meer 

op normsturing kwam te liggen. Het Apostolisch Genootschap begon in zichzelf gekeerd 

te raken en de twee werelden van de informanten, de apostolische en de 

maatschappelijke, begonnen steeds verder uit elkaar te drijven. Pas in de jaren negentig 

begon er een andere wind door het Genootschap te waaien. Het geloofsverhaal werd 

minder apostelgericht, het aantal activiteiten werd teruggebracht, de liederen en 

rituelen werden aangepast, de normsturing werd stukje bij beetje losgelaten en er kwam 

meer openheid. Langzaamaan begonnen echter in diezelfde periode alle vijf de 

elementen van een gemeenschap aan kracht in te boeten en verschoof de religieuze 

component 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 van oudsher zo belangrijke onderlinge betrokkenheid (belonging) is langzaamaan 

afgenomen. Waar het leven voor de oudste generaties vroeger voornamelijk om de 

gemeenschap draaide, is dat zwaartepunt verschoven. Momenteel is de bereidheid om 

wat voor de gemeenschap te doen minder geworden, 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. 

8.2 Interpretatie van de bevindingen

Samenvattend laten de data zien dat er in de beleefde geschiedenis van het Apostolisch 

Genootschap veranderingen hebben plaatsgevonden in de positie van de apostel, in 

het godsbeeld en in de gemeenschap. Deze veranderingen in het Apostolisch 

Genootschap staan echter niet op zichzelf en hebben raakvlakken met veranderings-

processen in andere religieuze bewegingen. Om hier meer inzicht in te krijgen gebruik 

ik The Spiritual Revolution van Paul Heelas en Linda Woodhead (2005). Zij baseren hun 



Discussie en conclusie

199

theorie op ‘the massive subjective turn of modern culture’ van Charles Taylor (1991: 26). 

Hij stelt dat er in de afgelopen decennia een grote culturele omslag heeft plaatsgevon-

den in de moderne westerse maatschappij. Het betreft een omslag van ‘life-as’, het 

leiden van een leven waarin men voldoet aan extern verwachte rollen, naar ‘subjective-

life’, het leiden van een leven waarin de persoonlijke ervaringen centraal staan (Heelas 

& Woodhead, 2005: 2). Bij ‘life-as’ (hierna: ‘een leven-zoals’) onderwerpt men zich 

plichtsgetrouw aan iets wat ‘groter’ of ‘hoger’ is dan het individu: bijvoorbeeld de 

 familie, de gemeenschap of de staat. Het voldoen aan externe verwachtingen geeft in dat 

geval zin aan iemands leven. Dit kan onbewust nagestreefd worden, maar ook als druk 

ervaren worden. Bij ‘subjective-life’ (hierna: ‘een subjectief-leven’) daarentegen staan per-

soonlijke herinneringen, emoties en morele gevoelens zoals compassie centraal. In 

plaats van te worden wat anderen van iemand verwachten, gaat het erom dat diegene 

zoveel mogelijk zichzelf wordt (Heelas & Woodhead, 2005: 3-4). De eigen, subjectieve 

ervaringen zijn in dit geval de bron van betekenisgeving. Deze subjective turn betekent 

overigens niet dat ‘een subjectief-leven’ vroeger niet aanwezig was, noch dat ‘een leven-

zoals’ tegenwoordig niet meer bestaat, maar dat het zwaartepunt verschoven is. 

De veranderingen die deze omslag teweeg heeft gebracht, zien Heelas en 

Woodhead in alle gebieden van de samenleving terug, ook in religie. Zij gebruiken 

Taylors theorie om een onderscheid te maken tussen een ‘leven-zoals’-religie en een 

‘subjectief-leven’-spiritualiteit. Bij een ‘leven-zoals’-religie staan gezamenlijke belevingen 

en onderwerping aan iets groters centraal. Bij een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit draait 

het daarentegen om de persoonlijke beleving en het ontdekken van de eigen spiritua-

liteit, waarbij men niet noodzakelijkerwijs onderdeel hoeft uit te maken van een 

bepaalde (geloofs)gemeenschap. Heelas en Woodhead onderzoeken hoe het komt dat 

een ‘leven-zoals’-religie momenteel op zijn retour is, terwijl vormen van een ‘subjectief-

leven’-spiritualiteit toenemen. Zij stellen dat het geen toeval is dat de leegloop van vele 

kerken plaatsvond in dezelfde periode als de subjective turn: veel mensen willen zich 

simpelweg niet meer conformeren aan de rollen, plichten, rituelen en tradities die 

verwacht worden van ‘een leven-zoals’ (Heelas & Woodhead, 2005: 112). ‘Leven-zoals’-

religies zullen voornamelijk nog mensen aanspreken die weerstand bieden aan de 

subjective turn: zij die geen moeite hebben met extern opgelegde waarden, 

verwachtingen en rolpatronen.  
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Het is overigens niet zo dat ‘leven-zoals’-religies zich niet kunnen aanpassen: zij 

kunnen kenmerken van ‘een subjectief-leven’ gaan vertonen (Heelas & Woodhead, 

2005: 126). In het Apostolisch Genootschap is dit ook gebeurd, kijkend naar het verschil 

in de beginperiode van het Genootschap en nu. In de beginperiode zijn eigenschappen 

van een ‘leven-zoals’-religie duidelijk te herkennen. De apostel werd door velen gezien 

als de Christus van het heden en belichaamde het ideaal waarnaar apostolischen 

streefden: hij was de ‘Levende Norm’. Het na te streven ideaal oversteeg het individu. 

Bovendien waren er duidelijke rolpatronen over hoe je een goede ‘broeder’ of ‘zuster’, 

een goede man of vrouw, of een goed kind moest zijn. Apostolisch-zijn stond centraal 

in het leven van de lidmaten. Door samen een gemeenschap te vormen en deel uit te 

maken van het ‘Godsvolk’, gaven apostolischen invulling en zin aan hun eigen leven en 

aan dat van elkaar. Maar zoals uit mijn data naar voren is gekomen, 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. De crisis rondom 

‘lange haren, korte rokken’ in deze periode is hier een voorbeeld van. De reactie van 

Slok sr. op deze crisis was een tijdelijke confirmatiestop. Er kwam een grotere nadruk 

op uiterlijke kenmerken en gedragingen te liggen, wat typisch is voor ‘een leven-zoals’ 

en wat wringt met ‘een subjectief-leven’. Doordat Slok sr. bijvoorbeeld besloot om 

confirmatiediensten tijdelijk niet door te laten gaan, ‘strafte’ hij daarmee diegenen die 

niet voldeden aan de culturele gedragsregels. Ook de gemeenschapsleden zelf hielden 

elkaar in het gareel en zagen erop toe dat de gedragsregels werden nageleefd. Zoals in 

dit onderzoek duidelijk is geworden, bleven deze ‘leven-zoals’ eigenschappen in het 

Apostolisch Genootschap sterk aanwezig tot in de jaren negentig. In de tussenliggende 

periode van ongeveer dertig jaar, waarin de ontwikkelingen in de apostolische cultuur 

uit de pas liepen met de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin ‘een subjectief-leven’ 

steeds meer de overhand kreeg, zijn veel lidmaten uit het Genootschap gestapt. 

Degenen die gebleven zijn, kwamen in een onvermijdelijke spagaat terecht, omdat de 

kernwaarden van ‘een leven-zoals’ onverenigbaar zijn met die van ‘een subjectief-leven’ 

(Heelas & Woodhead, 2005: 4). Een illustratief voorbeeld hiervan is het huwelijk. Voor 

mensen met ‘leven-zoals’ waarden, is het huwelijk een heilig instituut en is het 

persoonlijke geluk ondergeschikt aan huwelijkse plichten. Voor hen die juist waarde 
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hechten aan ‘een subjectief-leven’, is het opofferen van verlangens aan een ‘extern 

instituut’ echter onwenselijk of zelfs schadelijk. Doordat de lidmaten in het Apostolisch 

Genootschap de waarden van ‘een leven-zoals’ aanhingen, maar in de samenleving 

steeds meer in aanraking kwamen met ‘een subjectief-leven’, moesten zij die twee 

onverenigbare waarden steeds voor zichzelf proberen te verenigen. De verschillende 

manieren waarop de informanten dat gedaan hebben of nog steeds doen, zijn door dit 

onderzoek voor het eerst zichtbaar geworden.

De huidige periode onder apostel Wiegman vertoont meerdere eigenschappen 

van een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit. Het geloofsverhaal heeft in overeenstemming 

met de algemene maatschappelijke tendens steeds minder voorgeschreven richtlijnen 

of kaders. Er is veel ruimte voor eigen invulling, waardoor er meer pluraliteit in de 

(geloofs)opvattingen is ontstaan. Het sterke gevoel van een gedeeld apostolisch ideaal, 

dat er tot het einde van de vorige eeuw was, is afgenomen. Men heeft geen heldere 

opdracht meer, waardoor het kenmerkende en onderscheidende element van 

apostolisch-zijn generatie-overstijgend is afgenomen. 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 meer: ‘wat bieden het geloof en de gemeenschap mij?’ 

Waar men zich voorheen opgenomen voelde in een grotere organisatie, of een groter 

geheel, is dat gevoel er nu minder. Zonder een sterk gevoel onderdeel uit te maken van 

een groter geheel, moeten alle sociale generaties steeds opnieuw de keuze maken om 

er nog bij te willen horen. Deze keuze wordt niet meer ingegeven door het idee 

onderdeel uit te maken van het ‘Godsvolk’, of een unieke opdracht te hebben in de 

samenleving. Als gevolg hiervan is het Genootschap de afgelopen decennia minder 

sektarisch en meer open geworden, maar lijkt er tegelijkertijd een bepaalde relevantie 

te zijn weggevallen. Het lidmaatschap van het Apostolisch Genootschap staat 

tegenwoordig dan ook voor velen niet meer op de eerste plaats: andere zaken, zoals 

gezin, werk en vrienden, zijn minstens even belangrijk. Het is ook niet meer 

vanzelfsprekend dat men op zondagochtend naar de dienst gaat, maar al naar gelang 

dat persoonlijk uitkomt. 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’). Dit alles laat zien dat er 

een verschuiving heeft plaatsgevonden van ‘leven-zoals’-religie richting een ‘subjectief-
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leven’-spiritualiteit. Deze observatie wordt zowel ondersteund door uitspraken van 

verschillende informanten uit alle sociale generaties in mijn onderzoek, als door de 

manier waarop het Apostolisch Genootschap zichzelf momenteel presenteert naar de 

buitenwereld. Zo is op de website van het Genootschap te lezen: 

Onze vrijzinnigheid blijkt o.a. uit het geheel ontbreken van voorgeschreven regels waar-

aan leden zich zouden moeten houden. De kern van onze samenkomsten is inspireren 

tot betekenisvol leven. En hoe je dat doet, is aan jou zelf. We zoeken samen naar moge-

lijke antwoorden op levensvragen, maar je geeft altijd je eigen antwoorden. Verder is […] 

het godsbeeld niet in steen gebeiteld. […] Ieder heeft daar zijn eigen beeld bij.105 

Kenmerken van een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit komen ook terug in het thema van 

de landelijke mediacampagne ‘Vind het antwoord in jezelf ’106 en de recente lancering 

van evenementenplatform iederal, dat stelt: 

Ieder mens, in elke situatie, maakt een andere keuze. […] De reis naar wie je werkelijk 

bent is er een vol waardevolle ontmoetingen met anderen. Want jezelf zijn… doe je 

samen.107

Iederal probeert iedereen in te sluiten en benadrukt daarbij universele thema’s zoals 

duurzaamheid en compassie. Hiermee wordt het onderscheid met buitenstaanders 

opgeheven en vervaagt de specifieke relevantie van apostolisch-zijn. Het oude geloof in 

een unieke opdracht, waarbij er elke keer een appèl gedaan werd op de lidmaten om te 

leven ter verheerlijking Gods, wordt daarmee omgebogen richting een toegankelijke 

105 Zie https://www.apgen.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/, geraadpleegd op 6 juni 2020. 
106 Zie ook hoofdstuk 2. ‘Vind het antwoord in jezelf ’ maakte onderdeel uit van het in 2015 gestarte project 

‘Zichtbaar in Beweging’. Deze mediacampagne werd in 2016 gelanceerd, waarbij het Genootschap met 
vier radiocommercials naar buiten trad. Daarnaast ging ook website www.vindhetantwoordinjezelf.
nl de lucht in, die op 6 juni 2020 niet meer beschikbaar was. Informatie over de campagne was op 
die datum nog wel te vinden via https://www.zigt.nl/apostolisch-genootschap-vind-het-antwoord-
in-jezelf/ en https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=q9NSBraxgGk&feature=emb_
logo. Genoemd als aanleiding voor de mediacampagne zijn: vergrijzing, onbekendheid bij jongeren en 
het negatieve imago van het Apostolisch Genootschap als een sekte.

107 Zie https://www.iederal.nl/over-iederal/, geraadpleegd op 6 juni 2020.
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levensbeschouwing. Door deze verschuiving van een ‘leven-zoals’-religie richting een 

‘subjectief-leven’-spiritualiteit, is er meer overeenkomst gekomen tussen de twee ver-

schillende werelden waar meerdere lidmaten over spreken. Toch zijn die twee verschil-

lende werelden er nog steeds108 en heeft het Apostolisch Genootschap qua ledenaan-

tallen tot nu toe nog niet kunnen profiteren van de groeiende behoefte aan een 

‘subjectief-leven’-spiritualiteit: het kampt sinds begin jaren zeventig met een consis-

tente afname in ledenaantallen. Een van de mogelijke redenen hiervoor zou kunnen 

zijn dat het hedendaagse Apostolisch Genootschap aan de ene kant veel elementen 

van een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit heeft, maar aan de andere kant een cultuur 

waarin een ‘leven-zoals’-religie aanwezig is: een cultuur waarin een beroep gedaan 

wordt op de inzet en het verantwoordelijkheidsgevoel van de lidmaten en waar veel 

waarde gehecht wordt aan het tonen van betrokkenheid en samen een hechte gemeen-

schap vormen. Hierbij hoort onder andere het regelmatig bezoeken van de eredienst, 

waarbij het eigenlijk de bedoeling is dat men niet alleen komt ‘halen’, maar ook komt 

‘brengen’. Doordat deze ‘leven-zoals’  elementen nog steeds in de apostolische cultuur 

verankerd zitten, is het lastig om de overgang naar een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit 

helemaal te maken. Andere elementen die dit tegenhouden zijn bijvoorbeeld de nog 

immer hiërarchische organisatiestructuur met een apostel aan het hoofd, het eigen 

taalgebruik, de aparte omgangsvormen en de gezamenlijke rituelen die niet zo toegan-

kelijk zijn voor buitenstaanders vanwege hun moeilijk zichtbare wortels in een ‘leven-

zoals’-religie. Sinds de jaren negentig is het Apostolisch Genootschap bezig geweest 

om op een andere manier invulling te geven aan deze elementen, en die meer overeen-

komen met een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit. Zo is de apostel tegenwoordig een 

‘bestuursvoorzitter’ in plaats van ‘de Christus van het heden’, maar hij wordt nog steeds 

‘apostel’ genoemd; zo is het godsbeeld inmiddels voor iedereen zelf in te vullen, maar 

wordt het woord God nog steeds gebruikt; zo zijn gemeenschapsleden geen ‘uitverko-

ren Godsvolk’ meer, maar worden lidmaten als broeders en zusters aangesproken op 

hun verantwoordelijkheid om op de eigen vierkante meter bij te dragen aan een ‘mens-

waardige wereld’. Dit maakt het niet alleen ingewikkeld om nieuwe leden aan te trek-

108 Opvallend genoeg is er tegenwoordig zelfs sprake van verschillende media voor de verschillende 
werelden. Voor de interne communicatie is er het magazine De Stroom en is er het apostolische 
intranet, voor externe communicatie is er het blad VANDAAG en het evenementenplatform iederal.
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ken, maar ook voor de huidige lidmaten om zich te verhouden tot het Apostolisch 

Genootschap, omdat het noch ‘leven-zoals’-religie, noch een ‘subjectief-leven’-spiritua-

liteit is.

8.3 Discussie van bevindingen in context van gekozen methodologie 

Hoe verhouden deze bevindingen zich tot de twee belangrijkste methodologische 

keuzes die ik in dit onderzoek gebruikt hebt: de generatietheorie en oral history?

Het gebruik van de generatietheorie

Ik heb ervoor gekozen om de generatietheorie op twee verschillende manieren te 

gebruiken voor dit onderzoek: 1) informanten selecteren en groeperen; en 2) context 

geven aan hun persoonlijke ervaringen. 

Ten eerste heeft het selecteren van informanten via de sociale generatietheorie 

geleid tot een brede leeftijdsspreiding. Zonder de generatietheorie had ik kunnen 

denken dat de twee oudste generaties, die zich als enigen potentieel nog iets kunnen 

herinneren van de periode van apostel Van Oosbree en het geloofsverhaal van 

toentertijd, de rijkste informatiebron zijn. Maar volgens de generatietheorie wordt elke 

sociale generatie in de formatieve periode het sterkst gevormd door een gedeelde 

maatschappelijke – en in dit geval ook een apostolische – context. Doordat ik mensen 

van allerlei verschillende leeftijdsgroepen gesproken heb, die hun formatieve jaren en 

de bijbehorende ontwikkelingen in de maatschappij en in het Genootschap tijdens 

verschillende periodes beleefd hebben, is er een gevarieerd beeld ontstaan over de 

ervaringen van lidmaten met verschillende periodes. Daarnaast is dankzij de 

generatietheorie zichtbaar geworden hoe gebeurtenissen van een bepaalde sociale 

generatie mogelijkerwijs hebben doorgewerkt op volgende generaties. Zo is Cornelis 

bijvoorbeeld na het schisma in 1946 geboren, maar deze gebeurtenis heeft toch invloed 

gehad op zijn leven. Een ander voorbeeld is de Panorama-affaire uit 1974. Voor G1 en 

G2 vond dit na de formatieve periode plaats, voor G3 tijdens hun formatieve periode en 

voor de oudste leden van G4 net aan het begin van hun formatieve periode. De 

informanten uit deze generaties zijn de enigen die dit bewust hebben meegemaakt. Zij 

waren dus nodig om de ervaringen rondom deze periode bloot te leggen. Interessant 
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genoeg spreken slechts drie informanten hierover: André (G1), Christaan (G3) en 

Daniël (G4). Dat hoeft overigens niet te zeggen dat de andere informanten van deze 

vier generaties zich deze periode niet herinneren of er niet door beïnvloed zijn. 

Hetzelfde geldt voor de twee generaties die deze periode niet bewust hebben 

meegemaakt: G5, die rondom die tijd geboren werd, en G6, die nog geboren moest 

worden. Toch spreken informanten uit die twee generaties ook over gevoelens van 

schaamte en angst om als apostolische tot een sekte te behoren. Voor de oudere leden 

van G5 zou dit te verklaren kunnen zijn door de nog gesloten en normerende 

gemeenschap die het Apostolisch Genootschap tot in de jaren negentig was. Maar zelfs 

Floris, die zijn formatieve periode in de 21e eeuw meemaakte, wat iedereen als een 

andere, vrijere tijd omschrijft binnen het Apostolisch Genootschap, ervaart nog steeds 

angst om als apostolische in de sektarische hoek weggezet te worden. In dat opzicht 

lijkt het inderdaad, zoals Daniël suggereert, dat de Panorama-artikelen een 

familiegeheim zijn geworden en dat de gevolgen daarvan niet opgelost, maar wel 

doorgeven zijn. Als ik G6 niet had gesproken en verder alleen was uitgegaan van 

geschreven bronnen en de huidige positionering van het Apostolisch Genootschap, 

had ik ten onrechte aangenomen dat dergelijke gevoelens tegenwoordig niet meer 

aanwezig zijn bij jonge lidmaten. Door vanuit zes verschillende leeftijdsgroepen data 

te verzamelen, ontstaat er dus een breed beeld van ervaringen van een bepaalde 

periode en hoe deze gebeurtenissen mogelijkerwijs hebben doorgewerkt. 

Ten tweede fungeert de generatietheorie in dit onderzoek als een decor 

waartegen de ervaringen van informanten afgezet en geïnterpreteerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld door per generatie het verschil tussen de maatschappelijke en de 

apostolische context te vergelijken, of door overeenkomsten en verschillen tussen 

generaties te onderzoeken naar aanleiding van een ervaring, gebeurtenis of periode. Zo 

komt in elke sociale generatie het concept van ‘twee parallelle werelden’ ter sprake: een 

ervaren verschil tussen de maatschappelijke en de apostolische context. De intensiteit 

waarmee men deze parallelle werelden ervaart (of ervaren heeft), verschilt per persoon, 

maar het valt op dat de parallelle werelden voor informanten van G1 en G2 niet veel 

spanningen teweeg brachten. Dit valt wellicht te verklaren doordat de twee werelden 

tijdens hun formatieve periode veel overeenkomsten hadden. Zo viel de maat-

schappelijke wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog samen met de apostolische 
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‘wederopbouw’ na het schisma in 1946. Deze periode werd bovendien gekenmerkt 

door charismatische, sterke leiders, zowel in de maatschappij als in het Apostolisch 

Genootschap. Daarnaast was het breed geaccepteerd dat men zich ‘in eigen kring’ 

begaf, aangezien de samenleving verzuild was. Tijdens de formatieve periode van G3 

en G4 begon de maatschappelijke context echter te wringen met de apostolische 

context. Hun formatieve periode werd gekenmerkt door ontzuiling, de tweede 

feministische golf, de seksuele revolutie en toenemende welvaart. Het Apostolisch 

Genootschap daarentegen beleefde toen de tweede periode van Slok sr. die gekenmerkt 

werd door autoritair leiderschap en waarin volledige overgave van de lidmaten geëist 

werd. Er was een sterk normerende cultuur, men maakte de ‘lange haren, korte rokken’-

crisis mee, de Panorama-affaire en de daaropvolgende gesloten gemeenschap. Hierdoor 

werden de verschillen tussen de parallelle werelden uitvergroot en dreven deze steeds 

verder uit elkaar. Tijdens deze periode begonnen de ledenaantallen van het Apostolisch 

Genootschap voor het eerst flink af te nemen. Pas aan het begin van de 21e eeuw, 

tijdens de formatieve jaren van de jongere leden van G5 en voor G6, begon de kloof 

tussen die twee werelden iets af te nemen. 

Ten derde biedt de generationele lens de mogelijkheid om verschillen en 

overeenkomsten tussen generaties te onderzoeken, waarbij de maatschappelijke en de 

apostolische context inzicht geven. Om de Panorama-artikelen weer als voorbeeld te 

nemen: deze kwamen uit toen de leden van G1 tussen de 44 en 64 jaar oud waren en de 

leden van G2 tussen de 29 en 44 waren. Beide generaties hadden hun formatieve 

periode dus al afgesloten, hadden veel geïnvesteerd tijdens de ‘wederopbouwfase’ van 

het Apostolisch Genootschap en hadden hun eventuele kinderen erin grootgebracht. 

Zij waren dus over het geheel genomen sterk ingebed in het Genootschap toen de 

tweede, gesloten periode van Slok sr. aanbrak. Doordat vele informanten van deze twee 

generaties hun formatieve periode in het Apostolisch Genootschap als positief hebben 

ervaren, konden zij de tweede fase van Slok sr. wellicht anders bezien en beleven. 

Vermoedelijk is het daardoor voor G1 en G2 makkelijker geweest om die gesloten 

periode te relativeren. De leden van G3 en G4 daarentegen waren respectievelijk 19 tot 

29 jaar oud (in hun formatieve periode) en 4 tot 19 (dus de oudsten waren aan het begin 

van de formatieve periode), waardoor zij minder ingebed waren in het Genootschap. 

Tijdens de vaak lange en complexe interviews met de leden van deze twee generaties 
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kwam dit thema van de gesloten gemeenschap en de normatieve cultuur veel ter 

sprake. Vermoedelijk was het voor hen lastiger om deze periode te relativeren en 

hebben zij andere keuzes moeten maken om hiermee om te kunnen gaan. Vrijwel alle 

lidmaten van G5 en alle lidmaten van G6 moesten nog geboren worden en hebben dus 

alleen de eventuele gevolgen van deze periode meegemaakt. Een tweede voorbeeld is 

het thema mannen/vrouwen. Het valt op dat alle vrouwelijke informanten van G1 tot 

en met G4 aangeven moeite te hebben gehad met de mannencultuur die lange tijd in 

het Apostolisch Genootschap heerste. Dit thema is echter bij geen van de informanten 

van G5 en G6 ter sprake gekomen. Dit zou verklaard kunnen worden doordat zij 

grotendeels zijn opgegroeid in een Genootschap met ook vrouwelijke voorgangers. Een 

derde voorbeeld is het thema van de betrokkenheid. Voor de lidmaten van de oudste 

generaties draaide hun leven grotendeels om het Apostolisch Genootschap: zij stopten 

er veel tijd, energie en geld in en hun vriendenkring bestond voornamelijk uit 

apostolischen. Dat is voor hen tegenwoordig vaak nog steeds zo, ondanks dat die 

apostolische wereld minder veeleisend en aanzienlijk kleiner is geworden, door 

processen van vergrijzing en leegloop. Voor de twee jongste generaties is dit beeld 

eigenlijk omgedraaid: hun maatschappelijke wereld is groter dan de apostolische 

wereld. Het apostolisch-zijn is voor hen niet meer overal in verweven, zoals bij de 

oudere generaties. Voor hen zijn de twee werelden op een andere manier gescheiden: 

ze hebben vaak geen apostolische partner en praten er niet veel over met anderen, zelfs 

niet als ze een actieve rol vervullen in het Genootschap.   

Beperkingen van de generatietheorie

Het gebruik van de generatietheorie voor mijn onderzoek kent echter ook enkele beper-

kingen. Ten eerste is er de nadruk die de generatietheorie legt op de formatieve periode: 

de waardenoriëntaties die men in dit tijdsbestek ontwikkelt werken tot ver in de levens-

loop door (ook al kunnen deze nog wel veranderen na deze periode). De vraag is echter 

of dit ook het geval is geweest voor jonge mensen die opgroeiden in een apostolische 

omgeving. Zoals in hoofdstuk 3 ter sprake kwam, stelt Mannheim dat ouders centraal 

staan in de belevingswereld voorafgaand aan de formatieve periode – voor kinderen tot 

vijftien jaar. Daarna neemt de invloed van de ouders langzaam af en verschuift het 

zwaartepunt van de belevingswereld naar de maatschappij. Maar in de jaren zeventig, 
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tachtig en negentig waren de richtlijnen voor de jeugdverzorging in het Apostolisch 

Genootschap erop toegelegd om de opgroeiende apostolische kinderen een bepaalde 

manier van denken bij te brengen, die vaak ondersteund werd, of zelfs samenviel met de 

manier waarop ouders kun kinderen trachtten op te voeden. De maatschappelijke 

gebeurtenissen stonden in die periode op een tweede plaats, omdat het leven vooral 

thuis en in de gemeenschap plaatsvond, waartussen veel overlap zat. Dit gaf volgens de 

meeste informanten een gevoel van geborgenheid, maar Camille en Daniël bijvoorbeeld 

ervoeren het als té besloten, waardoor zij volgens hen niet weerbaar genoeg werden 

voor de samenleving. Met het ritueel van de doop beloofden ouders dat zij hun kinderen 

in ieder geval tot hun achttiende levensjaar elke zondag mee naar de dienst zouden 

nemen en hen deel zouden laten nemen aan de verschillende jeugdkringen. Dus niet 

alleen voorafgaande aan de formatieve periode, maar ook tijdens deze belangrijke 

 periode vervulde het Apostolisch Genootschap een grote rol, waar zij bovendien moei-

lijk onderuit konden komen, aangezien de meeste bijeenkomsten verplicht werden door 

de ouders. Volgens Mannheim bereikt de formatieve periode rond het zeventiende 

levensjaar zijn hoogtepunt. Dit is een periode waarin men experimenteert, kritische 

vragen begint te stellen en zelf actief vorm begint te geven aan de omgeving. Omdat 

jongeren in het Apostolisch Genootschap in de formatieve periode nog zo ingebed zijn 

in de belevingswereld van het Genootschap, is het nog maar de vraag of zij zichzelf wel 

zo kritisch konden ontplooien. Het Genootschap fungeerde daardoor eigenlijk als een 

soort buffer tussen de opgroeiende jongeren en de maatschappij, waardoor zij zichzelf 

misschien minder goed konden staven aan de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de 

maatschappij dan andere leeftijdsgenoten. Daarom zou het interessant zijn om ook 

onderzoek te doen naar de invloed van het Apostolisch Genootschap tijdens de kinder-

tijd, voorafgaande aan de formatieve periode. 

De tweede mogelijke beperking van de generatietheorie voor dit onderzoek is de 

definiëring van de sociale generaties. Voor dit onderzoek heb ik de sociale generaties 

van Becker overgenomen. Hij richt zich op belangrijke veranderingen en gebeurtenissen 

in de Nederlandse maatschappelijke context om het ontstaan van sociale generaties en 

de afbakening daartussen te motiveren. Doordat ik deze definiëring heb overgenomen, 

is zichtbaar geworden wanneer er overlap of juist een discrepantie was tussen de 

maatschappelijke en de apostolische context. Ik had er voor dit onderzoek ook voor 
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kunnen kiezen om de sociale generaties te herdefiniëren aan de hand van belangrijke 

apostolische gebeurtenissen. Maar als ik van tevoren apostolische sociale generaties 

gedefinieerd had, was ik uitgegaan van vooropgezette aannames over het belang en de 

invloed van bepaalde gebeurtenissen, wat niet past bij mijn inductieve 

onderzoeksbenadering, waarbij ik juist zonder aannames de belevingswereld van de 

informanten wilde onderzoeken. 

Als laatste beperking herhaal ik kort datgeen wat ik in paragraaf 3.4 behandelde, 

namelijk dat de generatietheorie de neiging heeft om de complexiteit en de 

heterogeniteit van een groep mensen te simplificeren. Daarmee gaat de generatie-

theorie voorbij aan de invloed van persoonlijke verschillen in onder andere karakter, 

geslacht, gezinssituatie, sociaal-economische achtergrond of geografische locatie. 

Daarom heb ik de generatietheorie vooral gebruikt als een soort lens, om een 

levensverhaal tegen de algemene maatschappelijke ontwikkelingen te zien. 

Het gebruik van oral history

Bij het afnemen van de interviews koos ik voor een ‘oral history’-benadering. De kracht 

hiervan zit hem niet zozeer in het zichtbaar maken van feitelijke data, maar in de 

manier waaróp mensen zich dingen herinneren en waaróm ze het zich op die manier 

herinneren. Daarmee heeft het gebruik van oral history voor dit onderzoek drie belang-

rijke bijdragen geleverd. 

Ten eerste heeft oral history blootgelegd dat veel informanten met een zekere 

ambivalentie over hun ervaringen met het Apostolisch Genootschap spreken: niemand 

is louter positief of negatief. Deze ambivalentie werd tijdens meerdere interviews 

zichtbaar, waardoor sommige informanten zich uitgenodigd voelden om uit te leggen 

hoe zij met die ambivalentie om zijn gegaan. Zo spraken Barbara, Camille en Desiree 

over de achtergestelde positie van de vrouw in het Apostolisch Genootschap in de 

jaren zeventig, tachtig en begin jaren negentig. Hoewel zij hier moeite mee hadden, 

probeerden ze dit voor zichzelf op een manier uit te leggen waardoor het geen obstakel 

vormde voor hun lidmaatschap. Dat deden zij alle drie op een andere wijze: Barbara gaf 

aan dat zij geen stennis wilde schoppen, Camille probeerde zich te verbinden aan het 

ideaal in plaats van aan de toen heersende gedragsregels en Desiree zei dat zij 

toentertijd naïef was. Maar naast verklaringen kwamen er ook verhalen van verzet 
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boven bij sommige informanten, waarmee ze daadkracht toonden, of agency. Zo ging 

Desiree de kalender die elk jaar werd uitgereikt zelf ophalen, ook al werd de man geacht 

dat te doen en droeg zij, tegen de regels in, gekleurde panty’s. Ook op andere fronten 

werd agency getoond. Zo geloofde Aart niet dat hij tot de uitverkorenen behoorde: iets 

wat hij wel geacht werd te doen ten tijde van zijn confirmatie in de jaren veertig. 

Hierdoor werd hij weliswaar ‘onder voorwaarden’ geconfirmeerd, maar geconfirmeerd 

werd hij, ondanks zijn afwijkende opvattingen. Fabian stelt zijn confirmatie tot op 

heden uit, omdat dit in zijn beleving een bepaalde verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt waar hij nu nog niet voor voelt. En Daniël besloot uiteindelijk om het 

Apostolisch Genootschap te verlaten, wat zijn manier was om agency te tonen. Oral 

history laat dus zowel zien hoe mensen hun eigen, persoonlijke narratief creëren als 

hoe zij agency tonen. 

De tweede bijdrage van oral history hangt samen met waaróm informanten iets 

wel of niet ter sprake brengen. Door het gebruik van de generatietheorie werd 

blootgelegd dat de Panorama-artikelen en de daaropvolgende gesloten periode in het 

Apostolisch Genootschap invloed hadden. Oral history is nodig om erachter te komen 

waarom hier amper over gesproken werd (en wordt). Zwijgen hoeft niet te betekenen 

dat de lidmaten loyaal zijn geweest door het hier niet over te hebben, zoals Daniël 

suggereert. Misschien is het waar dat men aanvankelijk over de Panorama-artikelen 

zweeg omdat dit van de lidmaten verlangd werd, of omdat het te moeilijk was om 

erover te praten. Het zwijgen zou echter ook samen kunnen hangen met het continu 

veranderende geloofsverhaal van het Apostolisch Genootschap, waarbij de nadruk op 

het heden ligt. Die houding, waarin men ‘tijdovereenkomstig’ vorm wilt geven aan het 

leven en wat in veel interviews naar voren is gekomen, zou het in de weg kunnen staan 

om op een andere manier met dat verleden om te gaan. Het is dus misschien geen 

onwetendheid of onwil om hierover te spreken, maar meer een onvermogen: men kan 

met de bril van het heden simpelweg niet op een andere manier naar het verleden 

kijken, omdat het niet te rijmen is met het huidige persoonlijke narratief. Dus de 

manier waarop mensen over een bepaalde gebeurtenis of periode praten of juist 

zwijgen, zegt wat over de mate waarop een gebeurtenis of periode wel of niet verwerkt 

is en hoe ze zich hier tegenwoordig wel of niet toe verhouden.
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Ten derde kan door het gebruik van oral history de geschiedenis herzien en zelfs 

herschreven worden, omdat er nieuwe en andersoortige data beschikbaar komen. Zo 

maakte ik bijvoorbeeld uit de literatuur op dat er al enkele jaren na de roeping van Slok 

jr. grote veranderingen in het Apostolisch Genootschap plaatsvonden, omdat hij zich 

direct na zijn roeping in 1984 al distantieerde van de Christusnaam. Uit de interviews 

blijkt echter dat men de veranderingen – die eind jaren tachtig, begin jaren negentig 

weliswaar geïmplementeerd werden – pas halverwege de jaren negentig of zelfs pas 

begin 21e eeuw begon waar te nemen. De informanten maken in de manier waarop zij 

over ‘de apostel’ spreken dan ook een onderscheid tussen ‘de apostelen Slok’ en de twee 

apostelen daarna. Dus in hun beleving heeft de grote omslag niet zozeer begin jaren 

negentig maar pas tussen apostel Slok jr. en apostel Riemers plaatsgevonden. Wellicht 

is dit voor sommige apostolischen geen nieuws, maar dit was vóór dit onderzoek 

nergens terug te vinden. Zo is het ook pas door deze data duidelijk geworden dat de 

normsturing en het handhaven van de seksuele moraal onder Slok jr. nog zo lang 

doorging en dat dit daardoor een grote invloed had op meerdere sociale generaties 

lidmaten. Dit komt overeen met het beeld dat Renske Doorenspleet (2020) schetst over 

haar apostolische jeugd. Als ouder lid van G5 heeft zij haar formatieve periode beleefd 

ten tijde van Slok jr. Dit heeft zij als zodanig beklemmend ervaren dat zij het 

Genootschap verliet, en er zelfs in haar volwassen leven last van bleef houden. Dit zou 

– mijns inziens onterecht – afgedaan kunnen worden als één persoonlijke ervaring. 

Oral history laat zien dat als er gemeenschappelijke elementen in de verhalen van 

verschillende individuen zitten, deze gezamenlijke getuigenissen tot nieuw bewijs 

kunnen leiden. Ook voor de informanten uit mijn onderzoek, die op één na allemaal lid 

gebleven zijn, heeft deze periode voor wrijving gezorgd. Doordat oral history dit in 

kaart kan brengen, ontstaat er zicht op bepaalde ontwikkelingen in de geschiedenis die 

niet zo makkelijk te ontwaren zijn uit archiefmateriaal, of waar zelfs geen geschreven 

bronnen over zijn.

De beperkingen van oral history 

Het gebruik van oral history voor mijn onderzoek kent ook enkele beperkingen, waar-

van ik er twee zal noemen. 
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De eerste beperking hangt samen met de tweede hierboven genoemde bijdrage 

van oral history: mensen kunnen alleen vanuit het heden het verleden bezien. 

Ervaringen uit het verleden die bijvoorbeeld gepaard gaan met een gevoel van 

schaamte zijn niet altijd begaanbaar terrein. Zo benoemt Aart expliciet de gêne die 

apostolischen volgens hem voelen omdat Slok sr. als de Christus van het heden gezien 

werd. Bij andere informanten kwam dit thema vaak niet spontaan ter sprake en moest 

ik daar expliciet naar vragen. Soms werd er relativerend gereageerd in de trant van: “dat 

was toen zo” of: “dat moet je in het licht van die tijd zien”. Soms werd er zelfs ontkennend 

gereageerd, in de trant van: “ja, dat vond ik altijd al een beetje gek” of: “daar had ik zelf 

niks mee”. Met doorvragen kwam ik in dergelijke situaties vaak niet verder: het werd 

gebagatelliseerd. Het is dan lastig om te achterhalen of de informant in die tijd werkelijk 

niet geloofde in Slok sr. als de Christus van het heden, of dat de informant met het 

prisma van het heden dit niet anders kán bezien, en het daardoor dus ook niet anders 

aan mij kán vertellen. Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij vragen over het 

geloofsverhaal ten tijde van Van Oosbree. Als ik vroeg naar het geloof in het hiernamaals 

of in Satan, konden informanten zich dit soms niet meer herinneren, of er werd een 

beetje lacherig over gedaan. Ook werd er in geen enkel interview, behalve dat van 

Barbara, gesproken over het feit dat apostolischen zichzelf tot begin jaren negentig 

zagen als het ‘Godsvolk’ met een unieke opdracht. In dergelijke gevallen, wanneer 

iemand een zodanig sterk narratief heeft gemaakt dat het lastig of zelfs onmogelijk is 

om hier kritisch op te reflecteren, is oral history beperkt. Deze voorbeelden maken 

duidelijk hoe belangrijk het is dat de interviewer voldoende kennis van het verleden 

heeft om kritische vragen te kunnen stellen om zulke thema’s boven tafel te krijgen en 

om door te kunnen vragen als er ontwijkend of dubbelzinnig gereageerd wordt.  

Een tweede beperking is dat oral history een tijdrovende techniek is met vaak 

lange, meanderende en emotionele interviews. Doordat het afnemen, transcriberen, 

coderen, analyseren en presenteren van de interviews veel tijd in beslag neemt, is het 

aantal informanten per definitie beperkt. Een ‘representatieve’ dataset waaraan 

kwantitatieve conclusies verbonden kunnen worden, is daardoor met oral history lastig 

tot onmogelijk.
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8.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek

De allereerste en belangrijkste aanbeveling voor verder onderzoek heeft te maken met 

mijn onderzoeksopzet. Ik heb voor dit onderzoek bewust gekozen om mij toe te leggen 

op de vraag hoe lidmaten de veranderingen in het Apostolisch Genootschap ervaren 

hebben. Met die focus is per definitie een ander beeld van de apostolische geschiedenis 

ontstaan dan als ik me had toegelegd op mensen die het Apostolisch Genootschap in 

de loop der tijd verlaten hebben. Dat verdient een geheel eigen onderzoek. Volgens 

Heelas en Woodhead is het opofferen van verlangens voor een ‘extern instituut’ voor 

hen die waarde hechten aan ‘een subjectief-leven’ onwenselijk of zelfs schadelijk. Dit is 

terug te zien in Apostelkind van Renske Doorenspleet (2020). Daarin vertelt zij, geboren 

in 1973, hoe verwarrend het voor haar was om op te groeien in een Apostolisch 

Genootschap waarin waarden van ‘een leven-zoals’ nog steeds centraal stonden, terwijl 

ze in de maatschappij geconfronteerd werd met waarden van ‘een subjectief-leven’. Het 

continu verenigen van twee onverenigbare werelden beschrijft zij als schadelijk en zij 

heeft meerdere ex-apostolischen gesproken die dit ook zo ervaren hebben. Het zou 

daarom niet alleen wetenschappelijk interessant, maar ook verstandig voor het 

Apostolisch Genootschap zijn om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Daarbij kan de 

hypothese van Heelas en Woodhead als leidraad dienen. Ook in dit geval denk ik dat 

een generationele benadering weer nuttig kan zijn: wie verliet wanneer het 

Genootschap en waarom? Zijn daarbij overeenkomsten en verschillen tussen de ver-

schillende sociale generaties te zien? En in hoeverre is die formatieve periode bepa-

lend? In het verlengde hiervan zou het interessant zijn om te onderzoeken wat voor 

een type mensen degenen zijn die bij het Apostolisch Genootschap zijn gebleven. 

Volgens Heelas en Woodhead zouden dat mensen zijn die affiniteit hebben met ‘een 

leven-zoals’. Aangezien dit niet mijn onderzoeksfocus geweest is, zou dit een apart 

onderzoek verdienen, wat mogelijk parallel zou kunnen lopen aan het onderzoek naar 

degenen die vertrokken zijn. 

Ten tweede kan het voor verder onderzoek relevant zijn om de onderzoeks-

methoden uit te breiden. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan het toevoegen van een 

kwantitatieve onderzoekscomponent, aangezien deze zouden kunnen helpen om 

bepaalde punten verder te onderbouwen. Zo zouden er vragenlijsten geformuleerd 
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kunnen worden op basis van de opgedane kennis van het kwalitatieve onderzoek, die 

het kwalitatieve materiaal goed zouden kunnen complementeren. Ook bij kwantitatief 

onderzoek zou een generationele benadering weer nuttig kunnen zijn, door 

bijvoorbeeld te kijken naar hoeveel lidmaten er tot elke sociale generatie behoren en 

hoe dat door de tijd heen veranderd is. Wat was de uitstroom per sociale generatie? 

Daarnaast zou de toevoeging van extra kwalitatieve onderzoeksmethoden waardevolle 

nieuwe inzichten op kunnen leveren, zoals participerende observatie in een 

apostolische setting (bij voorkeur uit te voeren door een buitenstaander). In 8.2 liet ik 

zien dat het huidige Apostolisch Genootschap noch als een ‘leven-zoals’-religie, noch 

als een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit te classificeren is. Ondanks verscheidene 

pogingen, is men er nog niet helemaal in geslaagd om de omslag naar een ‘subjectief-

leven’-spiritualiteit te maken: de dienst, het taalgebruik en de rituelen zijn momenteel 

in de praktijk nog niet zo vrijzinnig, waardoor er een hiaat lijkt te zitten tussen die 

traditionele gebruiken en het inmiddels zeer vrijzinnige gedachtegoed. Een methode 

als participerende observatie zou dit grondiger in kaart kunnen brengen.

Ten derde kan het interessant zijn om naar elke afzonderlijke leeftijdsgroep of 

sociale generatie uitgebreid onderzoek te doen en deze diepgaand te bestuderen. Voor 

iedere sociale generatie spelen weer afzonderlijke, specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld 

het geloofsverhaal in de tijd dat G1 en G2 opgroeiden en het verschil in beleving tussen 

mannen en vrouwen bij deze generaties. Bij G3 en G4 zouden de ‘twee werelden’ en 

Panorama centraal kunnen staan en bij G5 en G6 zou gekeken kunnen worden naar 

wat zij weten van Slok sr. en het geloofsverhaal uit die tijd. Deze thema’s zijn in dit 

onderzoek wel naar voren gekomen, maar door de beperkte aantallen kunnen er 

slechts beperkte conclusies uit getrokken worden. 

Ten vierde kan – in plaats van het centraal stellen van de ervaringen en 

belevenissen van de lidmaten – een focus op organisatorische en bestuurlijke 

veranderingen interessant zijn. Hierbij kunnen verschillende onderzoekstechnieken 

gecombineerd worden. Zo zou er een inhoudsanalyse van de verschillende weekbrieven 

van de afgelopen 100 jaar gemaakt kunnen worden, om meer inzicht te krijgen in het 

specifieke apostolische taalgebruik en de ontwikkelingen van het gedachtegoed van de 
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verschillende apostelen.109 Een interessant thema hierbij is bijvoorbeeld het vervagen 

van de apostolische opdracht. Tot de jaren negentig hadden apostolischen een 

expliciete opdracht waaraan zij tijdens de dienst en middels weekbrieven herinnerd 

werden. De opdracht van het apostolische volk was om ‘God als liefdemacht’ bekend te 

maken aan de medemens. Met het vervagen van deze uitgesproken opdracht is er een 

bepaalde urgentie komen te vervallen. Het zou echter een afzonderlijk onderzoek 

vergen om deze hypothese te toetsen. Zo kan er ook een analyse gemaakt worden van 

alle richtlijnen en kerstspelen, die erop gericht waren om de apostolische jeugd te 

vormen. Daarnaast zou er een action research opgezet kunnen worden om de 

toekomstmogelijkheden van het Apostolisch Genootschap te onderzoeken om zich op 

een succesvolle wijze te kunnen handhaven in een pluralistische samenleving. Wellicht 

is de winst niet zozeer te halen in het verder doorzetten van de eerder ingezette omslag 

naar een ‘subjectief-leven’-spiritualiteit, maar kan men zich beter herbronnen en 

teruggaan naar de kern, om het onderscheid tussen de eigen gezindte en de 

samenleving duidelijker te maken.110 In het verlengde hiervan zou mijn 

onderzoeksmethodologie uitgevoerd kunnen worden bij andere apostolische 

groeperingen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Nieuw-Apostolische Kerk. 

8.5 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 ontwikkelingen 

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

hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Hoe hebben lidmaten uit zes sociale generaties de 

rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven in de loop van de tijd beleefd? De verha-

len van alle informanten tezamen laten zien dat er op drie samenhangende – en voor 

het Apostolisch Genootschap essentiële – thema’s grote veranderingen hebben plaats-

109 Zie bijvoorbeeld het onderzoek naar het woord ‘eeuwigheidswaarde’ van Manfred Horstmanshoff: 
‘Eeuwig gaat voor ogenblik’ http://www.opdekeperbeschouwd.nl/eeuwig-gaat-voor-ogenblik/, 
geraad pleegd op 9 juli 2020.

110 Zie ook ‘Oog in oog’ (Horstmanshoff, 2019) en ‘Quo vadis, o Apostolisch Genootschap? – Een oproep 
tot herbronning’ van Edwin Diersmann https://www.vanoosbreestichting.nl/contentassets/482f0f0eb
c794c61bd19de3cce28ee6f/diersmann-verdieping-200605.pdf, geraadpleegd op 10 juni 2020. 
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gevonden, die een vervlakkende werking hebben gehad op de beleving van het aposto-

lisch-zijn. Als eerste is het leiderschap van het Apostolisch Genootschap veranderd 

van charismatisch gezag, waarbij de apostel een gevoel van effervescence collective 

teweeg kon brengen, naar functioneel of professioneel gezag, waarbij de relatie tussen 

de apostel en de lidmaten als gelijkwaardiger ervaren wordt. Hoewel geen van de infor-

manten terug zou willen naar charismatisch leiderschap, wordt er momenteel minder 

richting en inspiratie ervaren. Ten tweede heeft het godsbeeld meerdere transforma-

ties ondergaan, van ‘God als mens’ – met een voorgeleefde spiritualiteit die Slok sr. 

uniek belichaamde, en daardoor door sommigen ook als ‘God als apostel’ beleefd werd 

– naar ‘God als scheppingsmacht’ waarin de nadruk van het godsbeeld meer op ‘het 

wonder van het leven’ kwam te liggen. Dat is echter moeilijker gezamenlijk te beleven 

in een dienst en kan – anders dan ‘God als apostel’ – ook elders beleefd worden. Ten 

derde is de gemeenschap fundamenteel veranderd. Het ‘Godsvolk’ dat men na de 

oprichting van het Apostolisch Genootschap met elkaar vormde, had een unieke 

opdracht om vrede in de wereld te brengen. Deze opdracht is door de jaren heen ver-

vaagd, tezamen met de urgentie om samen een gemeenschap te vormen.

Mijn onderzoek laat zien dat de manier waarop er met deze veranderingen in de 

positie van de apostel, het godsbeeld en de gemeenschap wordt omgegaan, per sociale 

generatie verschilt. Hierbij moet in acht genomen worden dat de oudste informanten 

zich tot alle veranderingen hebben moeten verhouden, terwijl de jongsten alleen de 

laatste veranderingen hebben meegemaakt. Het blijkt echter bovenal relevant om de 

individuele ervaringen van de informanten in de maatschappelijke context te plaatsen. 

Hierdoor wordt blootgelegd in welke mate de ontwikkelingen in het Apostolisch 

Genootschap al dan niet synchroon liepen met maatschappelijke ontwikkelingen. De 

manier waarop de ontwikkelingen in deze twee contexten zich tot elkaar verhielden 

gedurende de formatieve periode van een sociale generatie, heeft invloed gehad op de 

manier waarop men zich tot het Apostolisch Genootschap verhouden heeft en is 

blijven verhouden. Zo groeiden de informanten van G1 en G2 op in een periode waarin 

de maatschappelijke ontwikkelingen parallel liepen met de apostolische 

ontwikkelingen. In beide contexten valt ‘een leven-zoals’ te ontwaren. Voor de lidmaten 

van de oudste generaties draaide hun leven grotendeels om het Apostolisch 

Genootschap: zij stopten er veel tijd, energie en geld in en hun vriendenkring bestond 
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voornamelijk uit apostolischen. Sommige informanten kijken met een nostalgisch 

gevoel terug op die periode, ook al zouden ze niet terug willen. Zij hebben het gevoel 

iets ‘verloren’ te hebben: de ‘leven-zoals’ waarden die zij in hun formatieve periode 

meegekregen hebben, zoals het onzelfzuchtig dienen van de ander, kunnen zij 

tegenwoordig minder goed toepassen – soms zelfs niet meer in de gemeenschap. De 

informanten van G3, G4 en de oudste leden van G5 groeiden op tussen de jaren 

zeventig en eind jaren negentig, in een apostolische ‘leven-zoals’ context die niet 

synchroon liep met de maatschappelijke context. Waar het voor de oudere generaties 

geen probleem opleverde dat de apostolische wereld gescheiden was van de 

maatschappelijke, begon dit vanwege de maatschappelijke subjective turn voor de 

daaropvolgende generaties te wringen. De twee gescheiden werelden zorgden bij 

sommige informanten voor gevoelens van verwarring en conflict. Deze gevoelens 

bespreken zij vaker en intenser dan de oudere generaties, die wat milder over deze 

periode spreken. De jongste leden van G5 en G6 hebben hun formatieve periode 

meegemaakt in de 21e eeuw: een periode waarin zowel in de apostolische als in de 

maatschappelijke context de waarden van ‘een subjectief-leven’ meer de boventoon 

voerden. Toch ervaren ook zij nog steeds twee gescheiden werelden, maar in 

tegenstelling tot de vorige generaties speelt hun leven zich voornamelijk in de 

maatschappelijke context af en hebben zij vooral niet-apostolische vrienden en 

partners. Het lijkt erop dat de apostolische context voor de jongste generatie niet 

helemaal geïntegreerd is in hun leven, wellicht vanwege de vele elementen van een 

‘leven-zoals’-religie die deze nog steeds bevat. Samenvattend: ook al is elk verhaal 

uniek, de generationele lens helpt om te interpreteren wat er gezegd wordt en wat niet. 

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

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

te kunnen uitleggen aan zichzelf en aan anderen. Door hun persoonlijke verhalen te 

analyseren, is de veerkracht, het aanpassingsvermogen en de inventiviteit van de infor-

manten zichtbaar geworden. Om mensen een stem te geven, zijn gesprekken nodig: 

het type gesprek dat veel tijd en inlevingsvermogen vereist. Er is voor de informant 

moed nodig om naar binnen te kijken, om het verleden niet af te doen als: “ach zo was 

het nu eenmaal”. De apostolische tendens om alles ‘tijdovereenkomstig’ te willen zien, 
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heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het aanpassingsvermogen van de informanten om 

met alle veranderingen mee te bewegen. Tegelijkertijd kan het belemmerend werken 

om het verleden goed te onderzoeken. Ik moest vaak blijven doorvragen, met geduld en 

nieuwsgierigheid, om écht ruimte te geven aan iemands ervaringen. Deze gesprekken 

leidden uiteindelijk vaak tot ontroering, verbinding en nieuwe inzichten. Ik hoop dat 

mijn onderzoek bijdraagt aan meer van dit soort gesprekken: met begrip en erkenning 

voor het ervaren verleden. Maar bovenal hoop ik dat het zal leiden tot nieuwe verhalen, 

nieuwe verbindingen en nieuwe inzichten. 
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Bijlage 1
Beknopte apostolische woordenlijst 

A

Aanbieding (zie ook: liefdesaanbieding)

De (liefdes)aanbieding is een financiële gift die elke zondag gebracht kan worden. De 

klassieke wijze van het brengen van de aanbieding is anoniem, verpakt in wit papier. 

Als men op zondagochtend tijdens de eredienst aan de rondgang gaat, staat er altijd 

iemand vooraan met een buidel. De aanbieding kan in deze buidel gestopt worden. 

Voor bepaalde gelegenheden kan er een ‘extra aanbieding’ gebracht worden 

(Horstmanshoff, 2011: 11). Tegenwoordig is het ook mogelijk om de aanbieding digitaal 

over te maken.   

Aanvaarden

Wie van huis uit niet apostolisch was, maar wel apostolisch wilde worden, diende een 

lang voorbereidingstraject af te leggen. Eerst ging men ‘volgen’ (in de dienst komen), 

waarbij men ‘arbeid’ ontving (intensief huisbezoek door twee broeders). Na enige tijd 

werd men voorgesteld aan de gemeente, na nog langere tijd en na een gesprek met de 

oudste werd men ‘aanvaard’ door de gemeente. Pas als de apostel kwam, kon de 

eigening* plaats vinden. 
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Aanwijzing

Een taak als geestelijk verzorger* wordt in het Apostolisch Genootschap ook wel een 

aanwijzing genoemd. De apostel wijst iemand aan die een bepaalde taak op zich 

neemt, totdat deze weer ‘vrijgesteld’ (van de taak ‘ontheven’) wordt. Tot 1993 gold een 

aanwijzing in principe voor het leven, maar sindsdien is dat tot het volgende 

apostelbezoek aan de gemeente (Brand, 2013a: 551).

Amen

Het woord ‘amen’ valt soms in een apostolische dienst en wordt zowel gezegd als 

gezongen.111 Aan het einde van de dienst, na het laatste gebed, zingt men drie keer 

‘amen’. Dit is een traditionele, rituele bevestiging van wat in de dienst is gezegd en 

beleefd wordt (Werkboek eredienst en liturgie, 2010: 85).

B

Baarnkring (zie: Kring van districtsvoorgangers)

C

Confirmant

Een confirmant is iemand die als lidmaat toetreedt tot het Apostolisch Genootschap. 

‘Zich confirmeren’ is nu de officiële term voor het toetreden, wat zoveel betekent als 

‘bevestigen’ en ‘onderschrijven’ (zie Horstmanshoff, 2011: 26-28). 

Confirmatie(belofte)/confirmeren

De confirmatie is een ‘heilshandeling’ (een overgangsritueel) waarbij men officieel het 

geloof bevestigt en toetreedt tot het Apostolisch Genootschap. Vanaf 18 jaar kan men 

de confirmatiebelofte doen. Daarbij wordt de status van een jeugdlidmaat omgezet in 

die van volledig lidmaat. Mensen die niet van huis uit apostolisch zijn kunnen ook de 

confirmatiebelofte doen. De confirmatie wordt doorgaans door de apostel voltrokken, 

111 In Bewogen Woorden staat een uitgebreid artikel over de herkomst en het apostolische gebruik van 
het woord ‘amen’ (zie Horstmanshoff, 2011: 16-17).
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wat tegenwoordig gebeurt tijdens de dienst in de gemeenschap waartoe de confirmant 

behoort. In de periode van Slok sr. vond de confirmatie gewoonlijk plaats in een aparte 

dienst per district.

D

Declamatorium (zie: kerstwijding)

Dientafel (zie ook: verhoging)

De dientafel is een (verhoogde) plek van waaraf de geestelijk verzorger tot de 

gemeenschap spreekt. De dientafel is voorzien van een lessenaar voor de Bijbel en de 

weekbrief, attributen voor de rondgang (schalen met brood en wijn), de buidels die 

bestemd zijn voor de liefdesaanbieding* en zangbundels (Horstmanshoff, 2011: 106-

108).

Districtsvoorganger (zie ook: oudste)

De districtsvoorganger is verantwoordelijk is voor de geestelijke verzorging in het 

toegewezen district. Hieronder valt ondersteuning en stimulering van de voorgangers: 

een oudste is in de eerste plaats ‘voorganger van de voorgangers’ in zijn of haar district 

(Horstmanshoff, 2011: 87). Er zijn negen districten in het Apostolisch Genootschap, die 

alle door één of meer districtsvoorgangers geleid worden. Tot 2014 was de functienaam 

‘districtsverzorger’, sindsdien ‘districtsvoorganger’. Gewoonlijk werd de functie vervuld 

door iemand met de arbeidsnaam ‘oudste’.

Doop

Kinderen kunnen op verzoek van de ouders worden gedoopt, wat een ‘heilshandeling’ 

(een overgangsritueel) is die wordt voltrokken kort na de geboorte. De ouders beloven 

hierbij, ten overstaan van de voorganger en de gemeenschap, om het kind een 

apostolische opvoeding te geven. Ook de gemeenschap wordt bij de doopbelofte van 

de ouders betrokken. De voorganger raakt het voorhoofd van het kind aan met een 

druppel water (Werkboek eredienst en liturgie, 2010: 89-90). 
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E

Eigening/eigenen (zie ook: verzegeling (verzegelen)112

Na de doop vond tot 1994 bij het eerstvolgende apostelbezoek de ‘eigening’ van het 

kind plaats. Bij de eigening erkenden de ouders dat hun kind eigendom Gods was en 

dat de apostel als de eigentijdse Mond Gods eigenaarsrechten op de geëigende kon 

doen gelden. De ouders beloofden om hun kind in het apostolische denken en handelen 

voor te gaan. Ook mensen die tot de gemeenschap toetraden konden geëigend worden. 

De apostel legde hierbij de hand op het hoofd, waarbij de duim het voorhoofd raakte, 

waarmee als het ware het denkcentrum werd aangewezen om hem bewust toegang te 

verlenen. Een handdruk bevestigde het levensverbond (Brand, 2013a: 451). In 1994 

werd de eigening afgeschaft omdat Slok jr. deze heilshandeling niet meer bij de huidige 

denkwijze vond passen. Hierdoor vond nu nog alleen de doop plaats bij geboorte (en 

later eventueel de confirmatie) (Brand, 2013a: 555).

De ‘eigening’ werd door de apostelen Van Oosbree, Slok sr. en Slok jr. ook de 

‘heilshandeling der verzegeling’ genoemd. In de Neuapostolische Kirche werd de 

apostel gezien als een gezant van Christus, die in zijn plaats het ritueel van de 

verzegeling kon toedienen. Hiermee werd bevestigd dat men als uitverkorenen met 

Jezus als koningen en priesters zou regeren in het duizendjarig vredesrijk (Brand, 

2013a: 141 en 220). Apostel Schwartz (1863-1895) stelde de verzegeling van kinderen in. 

Ten tijde van Van Oosbree, Slok sr. en Slok jr. werden beide termen gebruikt. “Bij de 

verzegeling vond ‘God, onze Vader, Zijn eigendom terug en vond de ziel haar Bezitter 

en rechtmatige Eigenaar terug’. Deze gedachte leidde uiteindelijk tot het gebruik van 

het woord ‘eigening’” (Brand, 2013a: 263).

112 De heilshandeling der verzegeling was gebaseerd op Openbaring 7:3-4, zie ‘Duistere tijden: de 
apostolische beweging en de eindtijdverwachting van de negentiende eeuw’ van Rie-Hilje Kielman 
https://www.vanoosbreestichting.nl/contentassets/482f0f0ebc794c61bd19de3cce28ee6f/18-5-
kielman-1811.pdf, geraadpleegd op 8 juli 2020.  
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G

Gebed

In apostolische diensten vindt tweemaal een gebed plaats: voor de rondgang en een 

afsluitend gebed na de rondgang. Het gebed voor de rondgang dient om een vernieuwd 

bewustzijn uit te drukken van een drievoudig verbond uit: 1) met het scheppende 

geheel; 2) met de apostolische cultuur; en 3) met de apostel. In het afsluitende gebed 

wordt veelal de dank uitgesproken voor de ontmoeting in de dienst en voor het 

ontstaan van een vernieuwd bewustzijn en bezieling (Werkboek eredienst en liturgie, 

2010: 73-76). Tot 1994 vond er een tweevoudig gebed plaats voor de rondgang en tot 

2004 een tweevoudig afsluitend gebed. Nu gaat het om twee enkelvoudige gebeden. 

Het gebouw (zie ook: plaats van samenkomst)

Apostolischen spreken expliciet niet over ‘de kerk’ of ‘het kerkgebouw’, maar over ‘het 

gebouw’ of ‘de plaats van samenkomst’. 

Geestelijk verzorger/ geestelijk verzorging (zie ook: zielsverzorging)

De term ‘geestelijk verzorger’ wordt in het Apostolisch Genootschap pas sinds het 

begin van de 21e eeuw gebruikt; daarvoor sprak men over zielsverzorging*. De geestelijk 

verzorger is vrijwilliger of (hoogst uitzonderlijk) werknemer van het Apostolisch 

Genootschap en heeft rechtstreeks van de apostel een opdracht (aanwijzing*) gekregen 

op het gebied van de geestelijke verzorging van lidmaten van het Apostolisch 

Genootschap. De geestelijk verzorger is lidmaat van het Apostolisch Genootschap, 

onderschrijft de doelstelling en de visie van het genootschap en is actief betrokken bij 

de realisering daarvan (Apostolisch Genootschap, 2017). De geestelijke verzorging in 

het Apostolisch Genootschap heeft betrekking op gezamenlijke vieringen zoals de 

wekelijkse erediensten en (persoonlijke) aandacht voor de lidmaten. In de afgelopen 

vijf jaar hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de benamingen van de 

verschillende functies van geestelijk verzorgers. Daardoor gebruiken de informanten 

allerlei namen. De huidige functies van geestelijk verzorgers die het Apostolisch 

Genootschap kent zijn: 
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• de apostel

• de landelijk voorganger (voorheen: de opziener*)

• de districtsvoorganger (voorheen: de districtsverzorger)

• de voorganger (voorheen: de herder*)

• de priester

• de plaatselijk geestelijk verzorger (voorheen: de dienende).  

Tot het begin van de 21e eeuw werden deze ambtsnamen allemaal met hoofdletters 

geschreven.

Getuigenarbeid 

Getuigenarbeid (beter bekend als ‘evangeliseren’) is de actieve werving van nieuwe 

leden. Dit werd ook wel ‘pioniersarbeid’ genoemd. Twee mannelijke apostolische 

lidmaten gingen op bezoek bij mensen die kennis met het apostolische werk wilden 

maken (Brand, 2013a: 248 en 455). Ten tijde van Slok jr. vond er geen getuigenarbeid 

meer plaats. 

H

Heilshandelingen

Het Apostolisch Genootschap maakt onderscheid tussen rituelen en heilshandelingen. 

Een heilshandeling is een religieuze handeling; een ritueel heeft de bedoeling 

gebeurtenissen in het individuele menselijke leven te zien in universeel perspectief 

(Horstmanshoff, 2011: 63). De apostolische heilshandelingen zijn: de doop*, de 

confirmatie*, de huwelijksbevestiging*, en het sluiten van het levensboek* (Werkboek 

eredienst en liturgie, 2008: 7). Tot 1994 hoorde daar ook de eigening* bij. Onder rituelen 

vallen: het gebed*, de rondgang*, de liefdesaanbieding* en het driemaal zingen van 

amen*. Heilshandelingen zijn vergelijkbaar met ‘sacramenten’. In dit onderzoek maak 

ik gebruik van de term ‘rituelen’ voor alle acht bovengenoemde handelingen.

Herder (zie: voorganger)
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Huwelijksbevestiging

De ‘huwelijksbevestiging’ is een heilshandeling* die na het voltrekken van een 

burgerlijk huwelijk of de registratie van partnerschap in de eredienst plaats kan vinden. 

Dit geldt zowel voor partners van hetzelfde als voor partners van verschillend geslacht. 

Niet iedereen die een duurzame relatie aangaat, kiest ervoor om deze heilshandeling 

plaats te laten vinden. In deze heilshandeling wordt de onderlinge liefde en het huwelijk 

van de partners “op symbolische wijze verbonden met het alomvattende, scheppende 

geheel waarvan ze deel zijn en met de samenleving” (Werkboek eredienst en liturgie, 

2010: 97).

J

Jeugdappèl (zie: Jongerenconferentie)

(Jeugd)kring (zie ook: jeugdverzorging)

De jeugd van het Apostolisch Genootschap komt per gemeenschap gemiddeld een 

keer per week samen in de zogeheten ‘jeugdkring’. Er zijn diverse soorten kringen voor 

de verschillende leeftijdsgroepen. Zo is er de ‘jongste jeugd’ voor kinderen van 0 t/m 5 

jaar. Zij worden tijdens de dienst op zondagochtend opgevangen in een aparte ruimte 

(een soort crèche). Tijdens de rondgang komen deze kinderen even de grote zaal in 

waar de eredienst gehouden wordt. De ‘eerste kring A’ is voor kinderen van 6 t/m 9 jaar 

en de ‘eerste kring B’ voor  kinderen van 9 t/m 12 jaar. De ‘tweede kring’ is voor kinderen 

van 12 t/m 14 jaar, die gevolgd wordt door de ‘15+ kring’ voor jonge mensen van 15 t/m 

ongeveer 20 jaar. Tot een aantal jaren geleden heette dit de ‘confirmantenkring’, zodat 

jongeren zich konden voorbereiden op de mogelijke aanstaande confirmatie (Brand, 

2013a: 492). Daarnaast is er tegenwoordig op verschillende plekken ook een 

jongerenkring of een 25+ kring voor reeds geconfirmeerde jongeren. Voor de vier 

verschillende werkgroepen (de twee eerste kringen, de tweede kring en de 15+ kring) 

wordt met themabladen gewerkt waarin de volgende thema’s voorkomen: 

verwondering en ontzag voor de schepping, mens-zijn, medemens-zijn, liefde en 

apostolisch-zijn. Voorheen heette deze themabladen ‘richtlijnen’*.
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Jongerenconferentie (zie ook: Jeugdappèl)

Sinds 1947 wordt voor alle jongeren van het Apostolisch Genootschap een landelijke 

bijeenkomst gehouden. Aanvankelijk heette het ‘jeugdappèl’: ‘Het jeugdappèl is een 

oproep aan alle apostolische jonge mensen om gehoor te geven aan hun levensopdracht: 

werken aan solidariteit en liefdevolle verhoudingen tussen mensen’ (Horstmanshoff, 

2011: 92). In 2013 werd dit jaarlijkse jeugdappèl omgedoopt tot ‘jongerenconferentie’ en 

kreeg het een meer interactief karakter. De doelgroep zijn jongeren tussen de 15 en de 

30 jaar. Apostolische jongeren worden tegenwoordig uitgenodigd om niet-apostolische 

introducees mee te nemen naar deze conferenties.

K

Kerstmusical (zie ook: kerstspel)

Sinds halverwege de jaren vijftig wordt er elk jaar met kerst een ‘kerstspel’ opgevoerd 

door apostolische kinderen (en soms ook volwassenen). Vanaf 1993 ging dit 

‘kerstmusical’ heten. Deze toneelstukken zijn inhoudelijk niet altijd gericht op het 

christelijke kerstverhaal, maar meer op de apostolische leer sinds de oprichting van het 

genootschap in 1951. Aanvankelijk werden de kerstspelen landelijk georganiseerd, wat 

betekent dat in elke apostolische gemeenschap precies hetzelfde kerstspel werd 

opgevoerd. Vanaf de jaren zeventig werden de kerstspelen steeds omvangrijker en 

duurden deze wel twee tot drie uur. Er werd veel aandacht geschonken aan de 

vormgeving, de kleding, die elk jaar speciaal voor het kerstspel gemaakt werd, en de 

decors (Niessen et al., 2001: 238). Al in september begonnen de repetities en werden de 

teksten, liederen en dansjes ingestudeerd. Vaak deden veel volwassenen mee. Sinds de 

jaren zeventig ontstond er een apart kleuterkerstspel. In de jaren negentig werd dit 

afgeschaft, werd het kerstspel wat versoberd en kwam het accent meer op de kinderen 

van de eerste en tweede jeugdkring te liggen. Sinds het begin van deze eeuw mogen 

gemeenschappen zelf hun eigen kerstmusical kiezen en is het geen landelijke 

aangelegenheid meer.  

Kerstspel (zie: kerstmusical)
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Kerstwijding (zie ook: declamatorium)

Op kerstavond vindt sinds 1955 in het Apostolisch Genootschap het declamatorium 

plaats waarbij tientallen lidmaten per gemeenschap geselecteerde teksten uit de 

weekbrieven van het voorafgaande jaar voordragen (Brand, 2013a: 455). Het 

declamatorium kende vaste elementen. Zo begon het sinds 1960 met een opname van 

klokgelui gevolgd door een gesproken kerstboodschap van de apostel. De stijl was 

plechtig, zowel qua kleding als toon. De declamerende broeders en zusters dienden 

speciale kleding te dragen en alle teksten uit het hoofd te leren. Vanaf 1992 werd het 

declamatorium minder statig: de kleding was niet meer uniform en men hoefde niet 

verplicht alle teksten uit het hoofd te leren (Horstmanshoff, 2011: 32-33). Sinds 2014 

heet het declamatorium ‘kerstwijding’ en het is sinds enkele jaren ook toegankelijk 

voor niet-apostolischen.

Kring van districtsvoorgangers (zie ook: Baarnkring)

De kring van districtsvoorgangers (ten tijde van Slok sr. ‘vrijdagkring’, daarna tot 2008 

‘de Baarnkring’ geheten, daarna ‘kring van districtsverzorgers’) bestaat uit de apostel, 

de landelijk voorganger(s) en de districtsvoorgangers. Daarnaast is er een vaste 

secretaris. Deze kring vergadert wekelijks en vormt voor de apostel een overlegorgaan 

en een klankbord met betrekking tot de geestelijke verzorging (de ‘zielsverzorging’*). 

Tijdens elke vergadering wordt er aandacht besteed aan de inhoud en de achtergronden 

van de weekbrief, mede ter voorbereiding van de eredienst (Apostolisch Genootschap, 

2017: 11). 

L

Landelijk voorganger (zie ook: opziener)

De landelijk voorganger is de eerste hulp van de apostel en vervangt deze bij zijn 

afwezigheid. Momenteel zijn er twee landelijk voorgangers. Voor 2014 heette deze 

functie ‘opziener’*.

(Liefdes)aanbieding (zie: aanbieding)
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M

Maandblad, Ons (zie: De Stroom)

Melden

Met het woord ‘melden’ bedoelen apostolischen vaak ‘bidden’ (Horstmanshoff, 2011: 

77). Sinds het begin van deze eeuw is het woord ‘melding’ vervangen door het woord 

‘gebed’ (Horstmanshoff, 2011: 79). Bij het gebed tijdens de eredienst gaat men staan, 

sluit de ogen en ‘vouwt’ de handen ineen.

O

Opziener (zie: landelijk voorganger)

Oudste (zie: districtsvoorganger)

P

Priester

De geestelijk verzorger ‘priester’ heeft minder bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

dan een voorganger, maar kan gevraagd worden voor de verzorging van de eredienst 

en/of het samenzijn voorafgaande aan een uitvaart. In de eredienst mag de priester, na 

opdracht door de districtsvoorganger, de doop*, de huwelijksbevestiging* en het 

sluiten van het levensboek* verzorgen. Tevens kan de priester de lidmaten begeleiden 

in bijzondere levenssituaties (zie ook Horstmanshoff, 2011: 88-89).

R

Richtlijnen

De apostolische jeugdkringen kregen inhoudelijk vorm aan de hand van ‘richtlijnen’. 

Deze werden geschreven door apostolische vrijwilligers en verschenen zo’n negen keer 

per jaar. Het curriculum van de richtlijnen diende voor de jeugdverzorgers als 

richtsnoer: de thema’s die hierin behandeld werden, gebruikten zij om de apostolische 
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jeugd te verzorgen. In 2000 werden de richtlijnen omgedoopt tot ‘werkbladen’ en sinds 

2012 heten ze ‘themabladen’.

Roeping 

Een ‘roeping’ is de aanwijzing tot apostel. Alleen de apostel wordt geroepen: alle andere 

functies die men binnen het Apostolisch Genootschap kan bekleden, geschieden 

middels een aanwijzing. Op 7 november 1832 werd John B. Cardale als eerste apostel 

geroepen voor wat de Catholic Apostolic Church zou worden. De term ‘roeping’ wordt 

nog steeds gebruikt in het apostolisch genootschap, al heeft de wijze waarop de roeping 

geschiedt een ander karakter gekregen (zie: Horstmanshoff, 2011: 90-92). 

Rondgang 

Elke week vindt tijdens de eredienst de rondgang plaats. Tijdens deze rondgang staat 

iedereen die wil deelnemen op van zijn/haar zitplaats, wandelt door het middenpad 

naar voren om daar een ouwel gedoopt in wijn te ontvangen van een geestelijk 

verzorger. Deze spreekt daarbij de volgende woorden uit: “Uw zielsaanbieding is 

aanvaard en wordt hiermede bevestigd”. Degene die aan de rondgang gaat, bevestigt 

dit met “amen”. Daarnaast kan men bij de rondgang de financiële gift in een groene 

buidel stoppen. De rondgang symboliseert van oudsher het vernieuwen van het 

verbond met de apostel (Horstmanshoff, 2011: 93-95). De ouwel was het ‘verbondsteken’. 

Het was ook wel een vergevingsritueel: de apostel sprak degene die aan de rondgang 

ging, ‘vrij’. Tegenwoordig wordt gezegd dat wie eraan deelneemt uiting geeft “aan het 

vernieuwde bewustzijn en verlangen een mens te zijn die in liefdevolle verbondenheid 

met zijn omgeving leeft” (Werkboek eredienst en liturgie, 2010: 79). Iedereen die zich 

daartoe aangesproken voelt, mag deelnemen aan de rondgang. Dat was een aantal 

decennia geleden niet zo: men diende geconfirmeerd te zijn om deel te kunnen nemen. 

Op de eerste en de derde zondag van de maand kon de jeugd tussen vijftien en achttien 

jaar meedoen met de rondgang. Op de eerste zondag van de maand mochten alle 

kinderen tot vijftien jaar ook deelnemen aan de rondgang. Nu gaan alleen de kleinste 

kinderen, de ‘jongste jeugd’ slechts een keer per maand rond.   
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S

Sluiten van het levensboek

Het ‘sluiten van het levensboek’ is een heilshandeling waarbij stilgestaan wordt bij het 

leven van iemand die recent overleden is. Alle aanwezigen worden eerst uitgenodigd 

om te komen staan. Daarna gaat de voorganger in eigen bewoordingen in op de 

betekenis van het leven van de overledene, waarna het symbolische levensboek 

gesloten wordt. Hierbij worden de volledige namen van de overledene genoemd, met 

plaatsen en data van geboorte en overlijden. Het ritueel wordt met ‘amen’ afgesloten, 

waarna er ruimte is voor muziek, zang, of juist een moment stilte (Werkboek eredienst 

en liturgie, 2010: 100).

Stamapostel 

Sinds 1895 heeft een deel van de apostolische beweging een ‘stamapostel’. De in 

Hamburg gevestigde ‘Allgemeine Christliche Apostolische Mission’ kreeg in 1878 met 

een afsplitsing te maken. Het deel dat zich afsplitste, zou in 1907 de naam 

‘Neuapostolische Gemeinde’ krijgen en in 1930 ‘Neuapostolische Kirche’. Deze 

‘Neuapostolische Kirche’ werd geleid door een stamapostel die leidinggaf aan het 

apostelcollege. Dit was eerst Friedrich (Fritz) Krebs (stamapostel van 1895-1905), 

gevolgd door Hermann Niehaus (stamapostel van 1905-1930) en Johann Gottfried 

Bischoff (stamapostel van 1930-1960) (Brand, 2013a: 225). De Hersteld Apostolische 

Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) maakte onderdeel uit van 

deze Duitse ‘Neuapostolische Kirche’ en werd dus geleid door een stamapostel. Sinds 

de breuk in 1946, waaruit in 1951 het Apostolisch Genootschap ontstond, heeft het 

genootschap geen stamapostel meer.   

Stroom, de (zie ook: ‘Ons Weekblad’ en ‘Ons Maandblad’)

De Stroom is het intern periodiek van het Apostolisch Genootschap. Vanaf begin 1947 

verscheen ‘Ons Weekblad’ (nr. 29). De inhoud van dat blad bestond toen voornamelijk 

uit uitgebreide woordelijke verslagen van de arbeid van de apostel. Daarnaast werden 

de weekbrieven in het blad afgedrukt. In mei 1990 onderging ‘Ons Weekblad’ een make-
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over en ging deze publicatie ‘Ons Maandblad’ heten. Deze werd in 2000 vervangen door 

de glossy De Stroom (Brand, 2013a: 559-560).113

Schoonmaakkring

Doorgaans op zaterdagochtend wordt elk apostolisch gebouw door vrijwilligers 

schoongemaakt. Zij vormen samen de ‘schoonmaakkring’. Naast de schoonmaakkring 

is er ook een tuinploeg die de tuinen van de gebouwen bijhoudt. 

T

Tijdovereenkomstig

Deze kenmerkende apostolische term duidt aan dat een bepaalde “gedachtewereld 

niet, als in brons gegoten, altijd onveranderd zal blijven bestaan, maar steeds opnieuw 

in mensen gestalte moet krijgen” (Horstmanshoff, 2013: 7). Horstmanshoff geeft hierbij 

het voorbeeld van apostel Van Oosbree, die het als zijn opdracht zag om niet alleen 

naar de gezindheid van Jezus van Nazareth te verwijzen, maar die ‘tijdovereenkomstig’ 

zelf gestalte te geven. 

Tweede zondag van de maand

Op elke tweede zondag van de maand wordt tijdens de dienst stilgestaan bij overleden 

lidmaten van het Apostolisch Genootschap. Het ritueel vindt direct voorafgaande aan 

het gebed voor de rondgang plaats (Werkboek eredienst en liturgie, 2010: 60). Zo is er ook 

een ‘eerste zondag van de maand’ waarbij tijdens de dienst extra aandacht wordt besteed 

aan de jeugd. Soms worden de kinderen naar voren geroepen om wat te vertellen, maar 

er kan ook gemusiceerd worden (Werkboek eredienst en liturgie, 2010: 59).

113 Voor een overzicht van apostolische periodieken zie Vereeuwigd periodiek. Expositie over 100 jaar 

maand- en weekbladen in het apostolische Werk, Expositie- en documentatiecentrum van Het 
Apostolisch Genootschap (Enkhuizen, 1995).
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U

Uitgaansdag

Elk jaar is er een gemeenschapsuitje voor de apostolische jeugd in de leeftijd van 6 t/m 

11 jaar. Deze dag wordt plaatselijk georganiseerd door vrijwillige lidmaten. 

V

VANDAAG Magazine

In 2016 lanceerde het Apostolisch Genootschap het tijdschrift VANDAAG met als 

ondertitel: ‘Over zingeving en levenskunst’. Waar De Stroom bedoeld is voor lidmaten 

van het Apostolisch Genootschap, beoogt men met VANDAAG een breder publiek te 

bereiken. 

Verhoging (zie: dientafel)

Verzegeling/verzegelen (zie: eigening)

Voorganger (zie ook: herder)

De voorganger van een gemeenschap is verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging 

van de lidmaten en voor een goed bestuur van de gemeenschap. Hieronder valt ook een 

zorgvuldig beheer van de middelen die de gemeenschap ten dienste staan. Hij of zij 

handelt in normale omstandigheden zelfstandig en stemt waar nodig af met de 

districtsvoorganger* (Apostolisch Genootschap, 2017). Tot in de jaren negentig werd 

een voorganger meestal aangesproken als ‘herder’ (Horstmanshoff, 2011: 65-66).

W

Weekblad, Ons (zie: Stroom, de)
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Weekbrief

De weekbrief is de wekelijks geschreven brief van de apostel of een van zijn naaste 

medewerkers aan alle apostolische lidmaten. Deze brief wordt voorgelezen en 

besproken tijdens de eredienst. Tot Slok jr. werd de weekbrief vrijwel altijd door de 

apostel zelf geschreven. Slok jr. was de eerste apostel die regelmatig de toenmalige 

opziener de weekbrief liet schrijven. Deze werkwijze werd gecontinueerd en uitgebreid 

door de apostelen Riemers en Wiegman. Sinds 2008 kan er een aantal keer per jaar een 

‘gemeenschapsbrief ’ geschreven worden, die plaatselijk voorbereid wordt en als 

uitgangspunt dient voor de dienst in de eigen gemeenschap (Horstmanshoff, 2011: 

115). In de periode 1972 tot 1993 heette de weekbrief ‘Hartensuiting’. Sindsdien is de 

naam weer ‘weekbrief ’ (Horstmanshoff, 2019: 38). 

Werk, Ons

Apostolischen spreken vaak over ‘ons Werk’, waarbij het gebruikt wordt als een 

onderscheidingskenmerk: “wij zijn geen kerk, maar een Werk!” (Horstmanshoff, 2011: 

116). De term heeft voor apostolischen ten tijde van Slok sr. de betekenis van ‘een 

bevrijdingswerk’ gekregen, als een verlossing van oude denkbeelden. Ook al is het 

woord ‘Werk’ geen synoniem voor het Apostolisch Genootschap, toch wordt de term 

door apostolischen vaak wel op die manier gebruikt (Horstmanshoff, 2011: 117).

Z

Zangersappèl

Vanaf 1964 wordt er jaarlijks een landelijk zangersappèl gehouden, waarbij alle leden 

van apostolische zangkoren uitgenodigd werden om samen te komen met de apostel. 

Het eerste zangersappèl vond plaats in Hilversum voor 5500 zangers (Brand, 2013a: 

461). 

Zielsverzorging (zie ook: geestelijk verzorger)

De geestelijke verzorging wordt in het Apostolisch Genootschap van oudsher 

aangeduid met de term ‘zielsverzorging’. In de ‘Handreiking aan geestelijk verzorgers 

binnen het Apostolisch Genootschap’ staat: 
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De geestelijke verzorging is gebaseerd op de doelstelling zoals geformuleerd in de statu-

ten van het genootschap. Het doel van deze verzorging is broeders, zusters en jeugd, 

naar vermogen, nabij te zijn bij het waarmaken van deze doelstelling in het dagelijks 

leven, in alle levensfasen en levensomstandigheden. Bezielen, bewust maken en troos-

ten zijn daarin belangrijke elementen. De zorg omtrent deze elementen wordt binnen 

het genootschap aangeduid met zielsverzorging (2017: 9)

Tegenwoordig wordt de term ‘geestelijke verzorging’ steeds meer gebruikt. 
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Bijlage 2
Toestemmingsverklaringformulier  

 
(informed consent)

Titel onderzoek: 

Zes generaties leden van het Apostolisch Genootschap in de veranderende sociale en reli-

gieuze context van Nederland in de 20e eeuw

Verantwoordelijke onderzoeker:

F.A. Demeijer

Te ondertekenen door de deelnemer

Ik verklaar dat ik vrijwillig deel wil nemen aan het promotieonderzoek van Frederique 

Demeijer van de Vrije Universiteit. Ik begrijp dat het onderzoek als doel heeft om zes 

generaties leden van het Apostolisch Genootschap middels interviews te onderzoe-

ken. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de apostolische geloofsovertuiging bepalend 

was en is voor hun identiteit en hoe zij hun apostolisch-zijn vandaag de dag beleven. Ik 

zal een van de ongeveer 30 mensen zijn die voor dit onderzoeksproject geïnterviewd 

worden. 

1. Deelname betekent dat ik geïnterviewd zal worden door Frederique Demeijer. 

Het interview duurt gemiddeld tussen de 1,5 en 2,5 uur. Een geluidsrecorder zal 

het interview opnemen en er kunnen aantekeningen gemaakt worden tijdens 

het interview. Als ik niet wil dat er een geluidsopname gemaakt wordt, dan kan 

ik niet deelnemen aan het onderzoek.
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2. Ik behoud het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van reden het inter-

view te beëindigen. Ik begrijp dat ik niet betaald wordt voor het interview. 

3. Als ik me ongemakkelijk voel tijdens het interview, kan ik ervoor kiezen om 

bepaalde vragen niet te beantwoorden.

4. Ik begrijp dat de onderzoeker mijn naam niet zal noemen in de verschillende 

publicaties die uit het interview zullen voortvloeien en dat mijn anonimiteit als 

deelnemer in dit onderzoek gewaarborgd zal worden. 

5. Ik begrijp dat persoonlijke gegevens zoals mijn telefoonnummer en (email)

adres niet met mensen buiten het onderzoeksproject gedeeld zullen worden. 

6. Ik begrijp dat het audiomateriaal of de bewerking daarvan uitsluitend voor ana-

lyse en/of wetenschappelijke artikelen en presentaties zal worden gebruikt als-

mede voor een populair wetenschappelijk boek dat mogelijk over deze studie 

zal verschijnen na het promotietraject. De geluidsopnamen zullen alleen ver-

trouwelijk aan derden bekend gemaakt worden en vertrouwelijk worden opge-

slagen.

7. Ik begrijp dat mijn woorden en uitspraken letterlijk geciteerd kunnen worden in 

wetenschappelijke publicaties, presentaties en in het populair wetenschappe-

lijk boek.

8. Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, 

methode en doel van het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beant-

woord.

9. Ik heb een kopie gekregen van dit toestemmingsverklaringformulier.

Naam deelnemer     Datum           

Handtekening deelnemer    Handtekening onderzoeker
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Contactgegevens voor verdere informatie over het onderzoek:

Naam:   Frederique Demeijer

Afdeling:  Faculteit der Godgeleerdheid

Universiteit:  Vrije Universiteit Amsterdam

Adres:   De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Email:    f.a.demeijer@vu.nl
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Bijlage 3
Interview Guide – G1 (1910-1930)

Fase 1 Introductie

Kort vertellen waar het project over gaat. Benadrukken dat er geen goede of slechte 

antwoorden zijn, maar dat ik graag wil weten hoe de informant het apostolisch-zijn 

ervaart en ervaren heeft. Het gaat mij niet om objectiviteit, maar om (de per definitie) 

subjectieve herinneringen, ervaringen en toekomstbeelden. Ik zal hierbij een chronolo-

gische volgorde proberen te handhaven.

Fase 2 Gemakkelijke openingsvragen

• Bent u in een apostolisch gezin opgegroeid? Zo ja, kunt u daar wat meer over 

vertellen? (Zo nee, hoe bent u apostolisch geworden?)

Fase 3 Substantiële vragen

Verleden

• Kan u zich nog herinneren wat u ervan vond om als kind apostolisch te zijn? 

Maakte dat u anders dan andere kinderen? 

• Kan u zich de aanwijzing van apostel L. Slok nog goed herinneren? En de oprich-

ting van het Apostolisch Genootschap? Hoe was dat voor u?

• Hebben er nog andere grote veranderingen plaats gevonden binnen het 

Apostolisch Genootschap in uw beleving? Hoe heeft u die ervaren? En wat was 

voor uzelf de ingrijpendste verandering? 
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• Heeft u nog specifieke herinneringen aan de bijeenkomst in Goffertstadion op 

20 augustus 1949?

• Welke plaats nemen de verschillende apostelen voor u in? Is dat hetzelfde geble-

ven?

• Wat zijn uw herinneringen aan de verschillende apostelen? 

• Wanneer besloot u zich te confirmeren? Was dit een weloverwogen beslissing? 

• Was u toentertijd open over uw apostolisch-zijn, of was dat iets waar u niet veel 

met niet-apostolischen over sprak? Is dat veranderd?

• Wat vond u een mooie periode in die tijd in het Apostolisch Genootschap en 

wat vond u een moeilijke periode? Waarom ervoer u de ene periode als mooi en 

de andere als moeilijk? 

• Hoe heeft uw apostolisch-zijn u gevormd, naar uw gevoel?

• Besteedde u veel tijd aan het Apostolisch Genootschap? Is dit veranderd? 

• Welke rituelen had u vroeger thuis en welke zijn voor u nog steeds van belang? 

(Bad u vroeger bijvoorbeeld? En doet u dat nu nog? Waren er nog andere speci-

fieke apostolische gebruiken, zoals een foto op de schoorsteenmantel of huisbe-

zoek?)

• Zijn er dingen die u mist uit die vroegere tijd?

• Is de gemeenschap belangrijk voor u? Is dat altijd zo geweest of is de plaats die 

de gemeenschap inneemt in uw apostolisch-zijn veranderd? 

• Hoe keek u vroeger tegen God aan? Is uw godsbeeld in de loop der jaren veran-

derd?

Heden 

• Wat betekent apostolisch-zijn vandaag de dag voor u? Is dat hetzelfde als vroe-

ger of is dit veranderd voor uw gevoel?

• Wat motiveert u om Apostolisch te zijn?

• Zou u zichzelf als religieus omschrijven?

• Ziet u het Apostolisch Genootschap als een religie? Zo ja, wat maakt het 

Apostolisch Genootschap een religieuze stroming?

• Hoe ervaart u het gebed of de rondgang en de verschillende heilshandelingen 

die in de dienst plaats vinden? In hoeverre is dit veranderd? 

• Hoe belangrijk is de apostolische muziek voor u?
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• Hoe belangrijk is de weekbrief voor u? En De Stroom en zijn voorgangers (Ons 

Weekblad of Ons Maandblad)? Is dit veranderd door de jaren heen?

• Hoe kijkt u aan tegen het blad Vandaag?

• Hoe kijkt u tegen de huidige ontwikkelingen aan? (Wat vindt u van de term reli-

gieus humanisme?)

• Herkent u zich in hoe het Apostolisch Genootschap zich vandaag de dag pre-

senteert?

• Ziet u een verschil in hoe jongere generaties omgaan met het Apostolisch 

Genootschap? Heeft u het idee dat zij hun apostolisch-zijn op een andere 

manier vorm geven? Hoe kijkt u hier tegenaan?

Toekomst

• Hoe ziet u de toekomst van ons werk? Is er iets waar u zich zorgen over maakt of 

waar u juist heel gerust op bent?

• Stel dat u een sterke invloed kon uitoefenen op het Apostolisch Genootschap, 

wat zou u veranderen of aanpakken? En wat zou u juist zo willen houden zoals 

het nu is?

Fase 4 Afronding

Aangeven als het moment daar is dat ik het meeste wel heb voor mijn gevoel. Zijn er 

nog zaken die de u graag zou willen bespreken, die niet aan de orde zijn gekomen in het 

interview? Onafgemaakte gedachten? 

Bedank informant heel hartelijk en vraag of ik hem/haar nog eens zou mogen benade-

ren. Hij/zij kan natuurlijk ook met mij contact opnemen. Ook kan het zijn dat ik nog 

contact met u opneem omdat ik iets niet goed verstaan heb of nog een vraag heb over 

iets. 
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Bijlage 4
Interview Guide – G6 (1985-2000)

Introductie

Kort vertellen waar het project over gaat. Benadrukken dat er geen goede of slechte 

antwoorden zijn, maar dat ik graag wil weten hoe de informant het apostolisch-zijn 

ervaart en ervaren heeft. Het gaat mij niet om objectiviteit, maar om (de per definitie) 

subjectieve herinneringen, ervaringen en toekomstbeelden. Ik zal hierbij een chronolo-

gische volgorde proberen te handhaven.

Verleden

• Ben je in een apostolisch gezin opgegroeid? Zo ja, kun je daar wat meer over 

vertellen? (Zo nee, hoe ben je apostolisch geworden?)

• Kan je je nog herinneren wat je ervan vond om als kind apostolisch te zijn? 

• Wat zijn je herinneringen aan de verschillende apostelen? 

• Hoe heb je de aanwijzing van apostel Riemers ervaren?

• Was je bij de bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht? Hoe was dit? 

• Welke plaats neemt de apostel voor je in? 

• Wanneer besloot je je te confirmeren? Was dit een weloverwogen beslissing? 

• Zijn er veel leeftijdsgenoten van jou ook geconfirmeerd?

• Was je vroeger open over je apostolisch-zijn, of was dat iets waar je niet veel met 

niet-apostolischen over sprak? Hoe is dat nu?

• Hoe heeft je apostolisch-zijn je gevormd, naar je gevoel?

• Besteedde je vroeger meer tijd aan het Apostolisch Genootschap?  
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• Hebben er in jouw beleving grote veranderingen plaats gevonden binnen het 

Apostolisch Genootschap? Zo ja, welke en hoe heb je die ervaren? En wat was 

voor jou de ingrijpendste verandering? 

• Welke rituelen had je vroeger thuis en welke zijn voor jou nog steeds van belang? 

(Bad je vroeger bijvoorbeeld (melden/danken)? En doe je dat nu nog? Waren er 

nog bepaalde andere gebruiken, zoals een foto op de schoorsteenmantel of 

huisbezoek?)

Heden 

• Hoe zou je het Apostolisch Genootschap nu omschrijven? 

• Wat kenmerkt het Apostolisch Genootschap voor jou? (evt. vragen naar ‘gezind-

heid’)

• Wat betekent apostolisch-zijn vandaag de dag voor je? Is dat hetzelfde als vroe-

ger of is dit veranderd voor je gevoel?

• Vindt je het genootschap zelf veranderd (inhoudelijk of qua vorm, of de manier 

waarop men met elkaar omgaat?) Zo ja, op welke wijze?

• Hoe belangrijk is de eredienst voor je? Vind je dat deze moet blijven?

• Hoe ervaar je het gebed of de rondgang en de verschillende heilshandelingen die 

in de dienst plaats vinden? In hoeverre is dit veranderd? 

• Is de gemeenschap belangrijk voor je? Is dat altijd zo geweest of is de plaats die 

de gemeenschap inneemt in jouw apostolisch-zijn veranderd? 

• Wat motiveert je om apostolisch te zijn?

• Wat is jouw godsbeeld? Is het woord ‘God’ belangrijk voor je?

• Zou je jezelf als religieus omschrijven?

• Welke verantwoordelijkheid voel je als lidmaat?

• Zie je het Apostolisch Genootschap als een religie? Zo ja, wat maakt het 

Apostolisch Genootschap een religieuze stroming? En indien niet, hoe zou je 

het Apostolisch Genootschap dan omschrijven?

• Hoe kijk je tegen de huidige ontwikkelingen aan? (Wat vindt je van de term reli-

gieus humanisme?). 

• Vind je het goed dat het Apostolisch Genootschap nu zo naar buiten treed?
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• Zie je een verschil in hoe oudere generaties omgaan met het Apostolisch 

Genootschap? Heb je het idee dat zij hun apostolisch-zijn op een andere manier 

vorm geven? Hoe kijk je hier tegenaan?

• Is de apostolische muziek belangrijk voor je?

Toekomst

• Hoe zie je de toekomst van het genootschap? Is er iets waar je je zorgen over 

maakt of waar je juist heel gerust op bent?

• Stel dat je een sterke invloed kon uitoefenen op het genootschap: wat zou je 

veranderen of aanpakken? En wat zou je juist zo willen houden zoals het nu is?

• Wat zou er verloren gaan als het Apostolisch Genootschap ooit zou verdwijnen?

Afronding

Zijn er nog zaken die de je graag zou willen bespreken, die niet aan de orde zijn geko-

men in het interview? Onafgemaakte gedachten? 

Bedank informant heel hartelijk en vraag of ik hem/haar nog eens zou mogen benade-

ren. Hij/zij kan natuurlijk ook met mij contact opnemen. 
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Bijlage 5
Overzicht verzamelde data 

Gehele dataset (27 interviews)

Totaal aantal uren opgenomen interviews 

Totaal aantal getranscribeerde pagina’s 

Totaal aantal getranscribeerde woorden 

69 uur en 56 minuten

1.278

536.937

Ruwe data Generatie 1 (geboren 1910-1930)

Informant Aart Anke André Albert Arie Aagje Anne-
marie

Man/vrouw M V M M M V V

Datum interview 18 02 
2015

16 08 
2016

12 09 
2016

04 10 
2016

06 10 
2016

13 10 
2016

24 10 
2016

Duur interview 6:16 1:32 2:51 2:10 3:31 1:02 2:26

Getranscribeerde 
pagina’s

49 33 82 28 46 30 76

Aantal woorden 27.593 12.206 25.002 12.807 20.977 8.821 18.270

Totaal aantal uren G1:  19 uur en 52 minuten
Totaal aantal woorden G1:  125.676
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Ruwe data Generatie 2 (geboren 1930-1945)

Informant Berend Bas Bodile Barbara

Man/vrouw M M V V

Datum interview 06 05 2015 21 02 2018 23 02 2018 08 06 2018

Duur interview 3:18 3:23 3:56 2:38

Getranscribeerde 
pagina’s

61 67 82 58

Aantal woorden 28.180 22.800 32.583 25.080

Totaal aantal uren G2:  13 uur en 17 minuten
Totaal aantal woorden G2:  108.634

Ruwe data Generatie 3 (geboren 1945-1955)

Informant Camille Christiaan Cornelis Charlotte

Man/vrouw V M M V

Datum interview 07 04 2015 09 03 2018 18 05 2018 24 07 2018

Duur interview 1:55 3:59 4:16 4:52

Getranscribeerde 
pagina’s

28 64 60 75

Aantal woorden 12.514 29.407 2.8729 39.540

Totaal aantal uren G3:  15 uur en 5 minuten
Totaal aantal woorden G3:  110.190

Ruwe data Generatie 4 (geboren 1955-1970)

Informant Daniël Dirk Daphne Desiree

Man/vrouw M M V V

Datum interview 22 04 2015 06 03 2018 14 03 2018 21 03 2018

Duur interview 1:53 2:20 2:00 2:32

Getranscribeerde 
pagina’s

30 42 39 50

Aantal woorden 13.847 20.693 19.559 24.195

Totaal aantal uren G4:  8 uur en 47 minuten
Totaal aantal woorden G4:  78.294 
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Ruwe data Generatie 5 (geboren 1970-1985)

Informant Elise Emma Eric Evert

Man/vrouw V V M M

Datum interview 18 08 2015 19 04 2018 07 06 2018 25 06 2018

Duur interview 1:10 2:24 2:17 1:33

Getranscribeerde 
pagina’s

28 44 47 30

Aantal woorden 10.336 22.348 19.089 12.370

Totaal aantal uren G5:  7 uur en 26 minuten
Totaal aantal woorden G5:  64.143

Ruwe data Generatie 6 (1985-2000)

Informant Fiona Fabian Floris Femke

Man/vrouw V M M V

Datum interview 30 06 2015 28 04 2018 16 06 2018 10 08 2018

Duur interview 1:25 1:16 1:31 1:14

Getranscribeer-
de pagina’s

39 33 35 26

Aantal woorden 13.782 11.341 13.936 10.941

Totaal aantal uren G6:  5 uur en 29 minuten
Totaal aantal woorden G6:  50.000
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Bijlage 6 
 

Voorbeeld van coderen van 
tekstfragmenten

Hieronder is een screenshot te zien vanuit ATLAS.ti. Hierop is te zien hoe ik verschil-

lende tekstfragmenten (middenpaneel) heb geselecteerd. Aan deze tekstfragmenten 

heb ik een of meerdere subcodes toegekend. De toegekende codes zijn te zien in de 

gekleurde labels in de rechterkolom. In de linker kolom staat de lijst van alle (sub)codes, 

die aan een tekstfragment verbonden kunnen worden. 
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Bijlage 7
Maincodes gebruikt in ATLAS.ti

Elke van de volgende 13 maincodes fungeert als een paraplu voor specifiekere subco-

des waarmee tekstfragmenten zijn gecodeerd. 

Maincode Betekenis

Activiteiten
(13 subcodes) 

Alle apostolische activiteiten (geestelijke verzorging, pastorale zorg, 
maar ook allerlei andere extra curriculaire activiteiten) die iemand 
onderneemt of ondernomen heeft in zijn/haar leven. 

Apostelen
(5 subcodes)

Alle vijf de apostelen die door de informanten zijn aangehaald 
gedurende dit onderzoek, hebben een eigen code gekregen. 

Apostolisch-zijn
(15 subcodes)

Wat is apostolisch-zijn voor de informanten? Welke rol speelt het in 
hun leven en hoe geven zij hun apostolisch-zijn vorm in de praktijk, 
binnen en buiten de gemeenschap?

Communicatie
(5 subcodes)

Dit gaat in de breedste zin over hoe het Apostolisch Genootschap 
communiceert naar de buitenwereld, maar het gaat ook over hoe de 
maatschappij over het genootschap communiceert.

Cultuur
(9 subcodes)

Dit gaat over verwijzingen naar de apostolische cultuur. Gaat over 
omgangsvormen, maar ook over toewijding, veiligheid en geborgenheid 
en gedragsnormering.  

Events
(13 subcodes)

De verschillende evenementen die er binnen het genootschap plaats 
vinden of plaats hebben gevonden. Sommige zijn jaarlijks terugkerend 
of met een ander interval, andere zijn eenmalig. 
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Maincode Betekenis

Gedachtegoed
(14 subcodes)

De leer, of de theorie van het Apostolisch Genootschap zoals 
de kernwaarden van het Apostolisch Genootschap, godsbeeld, 
transcendentie, zingeving etc. 

Maatschappelijk
(9 subcodes)

Belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen/contexten die de 
informanten aanhalen tijdens het interview. 

Over apostelen
(5 subcodes)

Hoe kijken de informanten tegen de verschillende apostelen aan? 
Kenmerken, positie, invloed van een apostel, etc.

Rituelen
(11 subcodes)

De verschillende rituelen en/of heilshandelingen van het genootschap 
waar de informanten over spreken zoals doop, confirmatie, 
huwelijksbevestiging en sluiten van het levensboek. 

Structuur
(14 subcodes)

Dit gaat over de structuur van het Apostolisch Genootschap zoals 
financiën, bestuur, ledenaantal, gebouwen, etc.

Veranderingen AG
(13 subcodes)

Veranderingen die volgens informanten plaats vinden of 
hebben gevonden binnen het Apostolisch Genootschap (in 
organisatie(structuur), cultuur en gedachtegoed). 

Zielsverzorging
(11 subcodes)

Gaat over de verschillende middelen/vormen van geestelijke verzorging 
die gebruikt worden in het Apostolisch Genootschap. 

Tijdens het coderen ontstonden nog vier andere maincodes: familierelaties, privé, 

generaties en werkgroepen, maar deze heb ik uiteindelijk niet gebruikt voor het selec-

teren van tekstfragmenten voor de hoofdstukken 5, 6 en 7. 
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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?



Samenvatting

263

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. 
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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.
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Summary

Tellings of the Life Apostolic

Six Generations on the Role of the Apostolic Society in Their Lives

The Apostolic Society (het Apostolisch Genootschap) is currently the largest liberal 

religious community of the Netherlands; yet it is relatively unknown. Founded in 1951, 

it is quite young, but it has its roots in an older religious community. Today, the 

Apostolic Society positions itself as religious-humanistic. It is led by an apostle; the 

spiritual leader who writes a weekly pastoral letter (the weekly letter) that forms the 

centre of the Sunday morning services. The Society is also characterised by a close-knit 

community culture. In its short existence, major changes have taken place, including in 

the position of the apostle, the image of God and the community culture. This means 

that the youngest members grew up in a different Apostolic Society than the oldest 

members, who themselves lived through all these different changes. Several 

publications on the historical developments within the Apostolic Society have 

appeared, as well as an ego document published in 2020, but little is known about how 

these developments have been experienced by the members themselves and how they 

currently experience the role of the Apostolic Society in their lives. In this dissertation, 

I give a voice to various members through oral history by investigating the following 

research question: How have members from six social generations experienced the role of 

the Apostolic Society in their lives over time?
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In chapter 2 I give an overview of the current Apostolic Society and its history. The 

Apostolic Society has its origins in the Catholic Apostolic Church that arose in Great 

Britain around 1830, which was led by twelve apostles. They sought to unite all the 

churches in the world to prepare for the imminent return of the Lord, which would 

happen before the last of the twelve apostles was to die. Through various missionary 

activities, the apostolic movement came to the Netherlands via Hamburg in 1863. In 

1902 the Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen 

(HAZEA – Restored Apostolic Missionary Congregation in the Unity of the Apostles) 

arose after several schisms. From 1910, this congregation was led by apostle J.H. van 

Oosbree (apostle 1910-1946). During his 36-year apostolate, the HAZEA grew from 

7,400 to about 30,000 members. In this period, the role of the apostle became more 

central: he was seen as the living ‘Mouth of God’, which pushed the Bible more into the 

background. When Van Oosbree died in 1946, he himself appointed his successor, 

which was not in accordance with the regulations of the HAZEA. Yet nearly 90% of the 

members decided to accept his ‘calling’ of L. Slok (hereinafter: Slok Sr., apostle 1946-

1984). This led to a rupture with the HAZEA. After the court case regarding the succes-

sion had been lost, Slok Sr. founded ‘The Apostolic Society’ on December 28, 1951. He 

made major changes in apostolic thought in a short period of time. For example: he 

distanced himself from the belief in the Second Coming and created a new image of 

God, in which God should be experienced through people. Since he, as apostle, was the 

first person responsible to bring this about, many members perceived him as the con-

temporary embodiment of Christ. When Slok Sr. died in 1984, he had appointed his son 

J.L. Slok (hereinafter: Slok Jr.) as his successor (apostle 1984-2001) by will. Several 

months after his ‘calling’, Slok Jr. distanced himself from the epithet of Christ. This step 

had consequences both for the apostolic ideology and for the relationship between the 

apostle and the members. Slok Jr. made the organisation less hierarchical, more trans-

parent, and positioned the Apostolic Society within the larger Dutch society. In 2001 he 

appointed Dick Riemers (apostle 2001-2011) as his successor, who aimed for a ‘dialogue 

at eye level’ with the members. He and his successor Wiegman (apostle since 2011) 

continued the path initiated by Slok Jr., with a less central role for the apostle and more 

openness to the outside world.
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In chapter 3, I elaborate the angle of my research on the basis of ‘social generation’, a 

sociological concept that refers to a group of people who grew up in the same socio-his-

torical circumstances. The theory was posed by Karl Mannheim, who argues that soci-

etal developments during the formative period, when one is between fifteen and twen-

ty-five years old, have a major influence on the value and norms system that one 

develops. Henk Becker applied Mannheim’s generational theory to the Dutch 

socio-economic context of the 20th century. He distinguishes six generations: the Pre-

war Generation (born between 1910-1930), the Silent Generation (1930-1945), the 

Protest Generation (1945-1955), the Lost Generation (1955-1970), the Pragmatic 

Generation (1970-1985), and the Millennials (1985-2000). For each of these social gen-

erations I outline both the social and the apostolic context during the formative period 

of the members. This helps to contextualise their personal experiences. During the 

formative period of the members of the Pre-war Generation and the Silent Generation 

the social and apostolic context largely corresponded: the social reconstruction after 

the Second World War largely coincided with the apostolic ‘reconstruction’ after the 

schism in 1946. Furthermore, both contexts were characterised by charismatic, strong 

leaders. In addition, it was widely accepted that people spent most of their time ‘in 

their own circle’, since the Dutch society was largely pillarised. During the formative 

period of the members of the Protest Generation, the developments of both contexts 

started to move out of synch. The Apostolic Society responded with reticence to the 

many social developments that took place in this period (the de-pillarisation, the 

second feminist wave, the sexual revolution and increasing prosperity). Under the 

authoritarian leadership of Slok Sr. a normative culture developed with a strong 

emphasis on clothing and rules of conduct. This continued during the formative period 

of the Lost Generation. During the formative period of the members of the Pragmatic 

Generation, major cultural changes took place under the leadership of Slok Jr. He man-

aged to transform the Apostolic Society from a norm-driven to a value-driven culture. 

Women were given the same position as men and space was created for individual 

religious expression. As a result, both contexts began to run more parallel again. For 

the Millennials, there is currently much overlap between the social and apostolic con-

text.
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In chapter 4, I highlight my research methods based on a qualitative research cycle. 

This consists of: 1) the design cycle; 2) the data collection cycle; 3) the analysis cycle; 

and 4) the writing cycle. In the research design I explain my chosen oral history 

approach. I discuss the differences in approach during the pilot study and the subse-

quent main study. In the data collection I substantiate my choice for a stratified pur-

poseful sampling strategy to select interviewees, to balance homogeneity and varia-

tion. A total of 27 interviews were conducted: seven with members of the oldest 

generation and four with members of the five subsequent generations. The interviews 

lasted between one and a half and six hours and were recorded and transcribed, result-

ing in 70 hours of audio and half a million words transcribed. The data analysis started 

with several coding cycles in software programme ATLAS.ti from which ultimately 

three major themes emerged: the apostle, the image of God, and the community. These 

three themes each form their own empirical chapter in which I present key data by 

means of selected text fragments from the interviewees: the data presentation. I close 

this chapter with a reflection on my own positionality during each of these four 

research cycles.

 

In chapter 5 I examine – per apostle’s tenure – the way in which the interviewees 

describe the meaning of the apostle in their lives, and how it has changed over the 

years. I use Max Weber’s Herrschaftssoziologie to characterise the leadership of the 

apostles. Because of the way in which the interviewees talk about Slok Sr. (apostle from 

1946-1984), his type of leadership can best be described as charismatic authority. 

Several interviewees from the older generations point out that Slok Sr. was able to 

make them rise above their everyday routines. As the ‘Living Norm’, he gave meaning 

and direction to their lives. Especially during the first period of his apostolate he was 

able to stir, inspire and connect. Most interviewees have different feelings about the 

second half of his apostolate. In the 1970s his directive, prescriptive leadership style 

was less compatible with societal developments. The interviewees all had different 

ways of dealing with this discrepancy: some used forms of silent resistance, others 

tried to consciously choose what they wanted to commit to and accepted the rest as 

non-essential, and yet another interviewee indicated that she was naive at the time. 

The interviewees experienced his successor and son Slok Jr. (apostle 1984-2001) as less 
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charismatic and more business-like. According to the interviewees, he immediately 

indicated that being apostolic entailed a responsibility to bring about the Christ-

mindedness: it should not solely depend on the apostle. However, the intended cultural 

change did not come about overnight and the interviewees only noticed a change in 

the 1990s. In the 21st century, under the leadership of Riemers (apostle 2001-2011), the 

position of the apostle was perceived as fundamentally different: interviewees therefore 

speak of ‘the apostles Slok’ and the two apostles afterwards. Where the apostles Slok 

stood on a pedestal for the interviewees, the apostles Riemers and Wiegman are more 

approachable. For example, the younger interviewees tell how they send apostle 

Wiegman WhatsApp messages. For the older generations, the devotion previously felt 

for the apostle has faded to reverence. The changes that have taken place in the way the 

interviewees relate to the apostle can be most succinctly described as: from 

charismatic leader to approachable WhatsApp friend.

In chapter 6 I investigate – per social generation – the way in which the interviewees 

interpret their image of God, and whether they see themselves and the Apostolic 

Society as religious and / or humanistic. Although some interviewees of the oldest 

generation still remember that they used to think that God was in heaven, none of the 

interviewees hold a theistic view of God today. Several interviewees struggle with the 

word ‘God’ and some would prefer not to use it at all.

For most of the interviewees of the oldest two generations, Slok Sr. was 

important in the formation of their image of God. Almost all of them enthusiastically 

remember the national gathering in the Goffert Stadium in 1949, where Slok Sr. 

presented a new image of God with the device ‘We are here for God’. Herewith, the 

former idea of God was replaced by the ideal to make God’s power of love a living reality 

in society. As a result, the emphasis shifted from an abstract God to the human 

responsibility to make God experienceable to others. Interviewees from the middle 

two generations tell how this new ideal, ‘God as human’, was often translated as ‘God 

as apostle’. The fact that successor Slok Jr. directly distanced himself from the idea of an 

apostle as ‘the contemporary embodiment of Christ’ had implications both for their 

image of God as well as for their feelings of religiosity. Where feelings of wonder and of 

being connected were previously mainly aroused by the apostle, they currently arise 
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more from an awe for creation and nature, which the interviewees also describe with 

‘God as a creative power’. All the interviewees of the older four generations approve 

that Slok Jr. distanced himself from being the contemporary Christ, but some have the 

feeling that since then, something is missing: a sense of inspiration, emotion and 

adoration. Interviewees of the last two generations mainly describe what they do not 

believe in (neither in anything supernatural, nor in an ecclesiastical image of God) and 

have difficulty explaining what they do believe in. This is also reflected in interviews 

with some members of the older generations.

It seems there are no major generational differences in the way people talk about 

God today. The different conceptions of God can be found throughout all generations, 

such as ‘God as a creative power’, ‘God as human’, ‘God as a power of love’, or a 

combination of these. All interviewees agree that the Apostolic Society is now more 

humanistic than religious. The developments of the interviewees’ image of God relate to 

Weber’s disenchantment, or Entzauberung. Nowadays, apostolics hardly make a 

distinction between a humane  relationship with one’s fellow man based on humanistic 

principles, and a spiritually inspired relationship with one’s fellow man as a ‘friendly face 

of God’. Some find this a positive development, while others fear that the Apostolic 

Society is losing a distinguishing feature. They feel that the concept of God has faded too 

much. The changes that have taken place in the interviewees’ image of God can be most 

succinctly described as: from ‘God as apostle’ to religious humanism.

In chapter 7 I examine the way in which the interviewees describe the role of the 

apostolic community in their lives. I present their experiences on the basis of five 

elements that a community needs in order to survive: its distinctiveness, shared stories 

of faith, shared experiences, commitment, and communal rituals. The interviews show 

that all five elements have become less pronounced over time. The interviewees who 

experienced the early days of Slok Sr. speak of a great shared ideal, in which the 

apostolic community was central to their lives – something that felt very natural back 

then, but which they would not want to return to now. The almost daily community 

activities, the social control, and the limited interaction with non-apostolics, largely 

corresponded to the pillarised society of the fifties and sixties. The strongly felt need to 

belong to the community (belonging) went hand in hand with the guiding beliefs of 
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Slok Sr. (believing). But from the 1970s onwards, a difference arose between the 

apostolic and the social context, causing several interviewees to speak of ‘two different 

worlds’. The two separate worlds created feelings of confusion and conflict for some 

interviewees. The members of the third and the fourth generation discuss these feelings 

more often and more intensely than the older generations, who speak more leniently 

about this period.

From the 1990s onwards, these two different worlds felt less out of synch as a 

result of all the reforms that Slok Jr. initiated. Simultaneously, all five community 

elements began to weaken and the religious component slowly shifted to the 

background. The individual experience of something transcendent, or of a shared 

effervescence collective, which was regularly experienced by the members of the oldest 

four generations during the period of Slok Sr., have hardly occurred for them since the 

beginning of this century. As a result, the religious experience (believing) has become 

less strong. The mutual involvement (belonging) that has traditionally been an 

important characteristic of the Apostolic Society has also declined. Where life for the 

oldest generations was mainly centred around the community in the past, the 

commitment and the willingness to do something for the apostolic community have 

diminished, especially among the two youngest generations. The changes that have 

taken place in the way interviewees relate to the apostolic community can be most 

succinctly described as: from full dedication to belonging without believing.

In chapter 8 I show that the three experienced changes in the Apostolic Society (the 

position of the apostle, the image of God, and the community) have overlap with 

processes of change in other religious communities. To demonstrate this, I use the 

theory of Paul Heelas and Linda Woodhead, which is based on what Charles Taylor 

calls ‘the massive subjective turn of modern culture’. This theory states that in recent 

decades a major cultural change has taken place in modern western society. It is a turn 

away from life lived in terms of external or ‘objective’ roles, duties and obligations 

(‘life-as’), and a turn towards life lived by reference to one’s own subjective experiences 

(‘subjective-life’). They argue that this shift has become the defining cultural 

development of modern western culture, also in the field of religion. They make a 

distinction between ‘life-as religion’, which involves subordinating subjective-life to the 
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‘higher’ authority of transcendent meaning, goodness and truth, and ‘subjective-life 

spirituality’, which invokes the sacred in the cultivation of unique subjective-life. 

From the stories of the interviewees it appears that such a turn has also taken 

place in the Apostolic Society. When the older interviewees talk about their experiences 

in the last century, the testimony takes on a strong semblance of ‘life-as religion’: Slok 

Sr. was the ‘Living Norm’ and there were clearly prescribed role patterns about how to 

be a good ‘brother’ or ‘sister’ or a good child. However, as the experiences of the older 

interviewees show, this ‘life-as’ attitude of the Apostolic Society began to cause 

problems in the 1970s when the subjective turn was taking place in the Netherlands. 

According to interviewees, the Apostolic Society resisted this turn for a long time. Only 

in the 1990s did they experience reforms that were in line with the subjective turn. As 

with many denominations, the Apostolic Society has struggled ever since with 

membership decline and an ageing population. The experiences of the interviewees in 

the present century take on several characteristics of a ‘subjective-life spirituality’. 

According to the interviewees, being apostolic comes with less prescribed guidelines 

or codes of conduct, and there is much space for individual religious experiences. 

During Slok Sr. the question was mainly: ‘What can I contribute to the Apostolic 

Society?’ This has changed into: ‘What can the Apostolic Society offer me?’ The apostle 

no longer tells people how they should lead their lives (‘life-as’), but it is up to the 

members themselves to give meaning and direction to their lives (‘’subjective-life’). 

However, a full transition to a ‘subjective-life spirituality’ has not yet been made and 

seems to be hampered by multiple ‘life-as’ elements that are anchored in the apostolic 

culture and are sometimes difficult to reconcile with the current presentation 

outwards. Some examples are: the stress on tight community centredness, the still 

somewhat hierarchical organisational structure,   the position of the apostle, the 

particular apostolic language, and the distinct manners and rituals, with their roots in 

former belief systems that are difficult to see for outsiders and young members. 

Therefore, the present Apostolic Society is not a ‘life-as religion’, nor a ‘subjective-life 

spirituality’.
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Conclusion: In this research I have collected unique data with oral history techniques 

that reveal for the first time how 27 members of six social generations experienced the 

historical developments of the Apostolic Society in the 20th and early 21st century. The 

stories of all interviewees together show that major changes have taken place on three 

related – and for the Apostolic Society essential – themes that have made the 

experience of being apostolic less profound. The way in which these changes are 

experienced differ from person to person, but the generational lens helps to interpret 

the different stories by placing the individual experiences in the social context. This 

reveals to what extent the developments in the Apostolic Society were in or out of 

synch with social developments.

With this research I have shown how the apostolic interviewees – all unique 

people with a shared past – have found their own ways to deal with this shared past. 

Their personal stories have broadened the view of the apostolic history.
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Dankwoord

Er zijn veel mensen die meegeholpen hebben aan de totstandkoming van dit proef-

schrift die ik graag zou willen bedanken. In de eerste plaats ben ik het bestuur van het 

Apostolisch Genootschap dankbaar, met name Bert Wiegman en Jan Zwart. Mede 

dankzij hun vertrouwen in mij en in mijn onderzoeksidee, kon ik dit onderzoek daad-

werkelijk gaan uitvoeren. Hierbij ben ik ook dank verschuldigd aan de faculteit Religie 

en Theologie, in het specifiek aan voormalig decaan Wim Janse. Dankzij zijn interesse 

in dit onderzoek, ontstond er een samenwerking tussen het Apostolisch Genootschap 

en de faculteit Religie en Theologie en kon ik als promovenda van start gaan. Hierin 

hebben mijn promotor Hijme Stoffels en copromotor Manfred Horstmanshoff een 

grote rol gespeeld, waarvoor ik hen erg dankbaar ben.

Hijme, volgens mij verbaas jij je tot op de dag van vandaag over het Apostolisch 

Genootschap en ‘de apostolischen’. Ik ben blij dat je verbazing en interesse nooit zijn 

afgenomen. Gedurende de afgelopen jaren heb ik veel geleerd van jouw onderkoelde, 

humoristische en kritische blik. De rust die van jou uitgaat en jouw relativerings-

vermogen zijn voor mij heel waardevol geweest en hebben een positieve invloed gehad 

op mij en op de totstandkoming van dit manuscript. 

Manfred, dankzij jouw enthousiasme en verbindingskracht kwam alles samen 

en werd mijn droom om te promoveren uiteindelijk bewaarheid. Jouw geestdrift en 

betrokkenheid zorgden ervoor dat ik steeds weer boven mezelf uit moest stijgen. Jouw 

vasthoudendheid zorgde ervoor dat ik mijn gewenste koers vaak nog helderder moest 

verwoorden. Dit heeft mij de afgelopen jaren gescherpt en doen groeien. 
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Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle (anonieme) informanten. Zonder hun bereid-

heid om hun verhalen met mij te delen, was dit proefschrift er niet geweest. Ik bewaar 

aan elk interview dierbare momenten en ik voel mij bevoorrecht dat ik deelgenoot 

mocht zijn van hun verhalen. 

Ook gaat mijn dank uit naar de leden van de promotiecommissie voor het nauwkeu-

rige lezen van het manuscript: Hans Alma, Jan Bremmer, Peter Leeflang, Katja Rakow 

en Joke van Saane. Door jullie waardevolle commentaren werd het manuscript beter 

en vollediger. Daarnaast ben ik Katja dank verschuldigd voor haar eerdere uitgebreide 

feedback op een presentatie die ik gaf tijdens een NOSTER Spring Conference. De tijd 

die je voor me nam en de kennis en inzichten die je met me deelde, zijn van grote 

waarde geweest voor mij en voor het proefschrift. 

Dank aan alle leden van de klankbordgroep: Edwin Diersmann, Rob Tijdeman, Carolien 

Gelauff-Hanzon, Anja Mes-Kooreman en Wendy van der Horst. Dankzij jullie enthousi-

asme en interesse kreeg ik elke keer weer nieuwe energie van onze bijeenkomsten. 

Wendy, jou wil ik daarnaast bedanken voor het verzorgen van enkele transcripties, 

evenals Ina Vat. 

Dank aan alle districtsvoorgangers van het Apostolisch Genootschap, evenals de eme-

riti apostelen Dick Riemers en Berry Slok voor hun suggesties voor het selecteren van 

informanten. Dank aan archivaris Remi Lucassen van het Apostolisch Genootschap 

voor zijn hulpvaardigheid, dank aan cartoonist Jan Zandstra voor de toestemming 

voor het gebruik van enkele illustraties, dank aan Chris de Werd voor de snelle publica-

tie van het artikel ‘Over spiritualiteit’ en dank aan Johan Giskes die alle muziekverwij-

zingen in het proefschrift verzorgde. Dank aan Todd van Hulzen voor zijn hulp bij de 

vertaling van de samenvatting. Dank aan Maarten Fraanje van uitgeverij Eburon, die 

heel serieus luisterde naar al mijn specifieke wensen en ideeën en die ervoor zorgde dat 

het geheel nog mooier werd dan dat ik in mijn hoofd had. 
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Ik ben ook dankbaar voor alle maandelijkse NOSTER-bijeenkomsten van het seminar 

‘Empirical Research in Religion’. Alle begeleiders en mededeelnemers: dank voor de 

waardevolle, leerzame en inspirerende bijeenkomsten. Daarnaast heb ik veel steun 

gehad aan schrijfclubjes, borrels en etentjes met mijn medepromovendi op de faculteit 

Religie en Theologie. In het specifiek wil ik Elza Kuijk, Anke Liefbroer, Iris Speckmann, 

Lenneke Post en Jan Jorrit Hasselaar bedanken voor de goede gesprekken en voor alle 

gezelligheid. 

Mijn ouders, Guus en Annet, ben ik heel dankbaar voor al het vertrouwen dat zij in mij 

hebben – en altijd hebben gehad. Het schrijven van dit proefschrift is voor mij een 

proces geweest. Ik ben jullie dankbaar dat jullie mij los hebben durven laten en mij de 

ruimte hebben gegeven om dit op mijn eigen manier vorm te geven. 

Ook mijn schoonouders, Annelies en Fred, wil ik graag bedanken voor alle liefdevolle 

ondersteuning en interesse gedurende de afgelopen jaren. 

Ik wil Sarah Hardus, Maartje de Wit en Julia Aidala bedanken voor al hun liefde en sup-

port de afgelopen jaren. 

Heel graag wil ik mijn zoon Boaz, die halverwege dit promotietraject ter wereld kwam, 

bedanken. Jouw levenslust en ontdekkingsdrang zorgen er steeds weer voor dat ik wat 

meer ‘uit mijn hoofd’ kom en in het hier en nu kan genieten van alles om mij heen. Het 

is alsof de wereld sinds jouw komst nog meer kleur en diepte heeft gekregen. 

Mijn allergrootste dank gaat uit naar David Abbink: mijn man en de liefde van mijn 

leven. In het Tijd Magazine van Trouw van zaterdag 15 februari 2020 zei Ronit Palache: 

“Je hebt in je leven getuigen nodig. Je vrienden zijn dat, en je geliefde is je kroongetuige”. 

Ik kan het niet méér met haar eens zijn. Dat jij al bijna tien jaar mijn kroongetuige bent, 

in alle mooie en in alle moeilijke momenten, maakt mij stil van dankbaarheid. 
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Over de auteur

Frederique Demeijer (1983) is een creatieve, ambitieuze en communicatief vaardige 

antropoloog met sterke analytische vaardigheden. Wat haar drijft is haar enorme inte-

resse in mensen: waarom doen zij wat zij doen? Door hier inzicht te verkrijgen en daar-

mee het onzichtbare zichtbaar te maken, is wat zij het liefste doet. Dit ontdekte zij 

onder andere tijdens haar vele omzwervingen over de wereld. Ze leerde Frans in 

Grenoble, Spaans in Barcelona, studeerde in Kaapstad en Berlijn en woonde en werkte 

in Costa Rica en Argentinië. Het idee voor haar promotieonderzoek ontstond toen ze in 

2014 terugkwam van een lange reis door Colombia. Ze wist zowel de faculteit van 

Religie en Theologie van de Vrije Universiteit als het bestuur van het Apostolisch 

Genootschap te overtuigen om haar promotietraject te financieren. 

Opleidingen

PhD – Faculteit Religie en Theologie

Vrije Universiteit Amsterdam | 2014 – 2020 (0,8 fte)

  Over apostolisch-zijn gesproken… Zes generaties lidmaten over de rol van het 

Apostolisch Genootschap in hun leven

MSc – Culture, Organization & Management (cum laude)

Vrije Universiteit Amsterdam| 2008 – 2009

  Engraved in the Wall: Differences between East and West Berlin Identity through the 

(Re)presentation of the Foucauldian Gaze in Heritage Tourism in Post-Wall Berlin
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BSc – Culturele Antropologie

Universiteit van Amsterdam | 2004 – 2007

  The White Side of the Story: Perspectives on the Master Narrative of Whiteness 

before, during, and after apartheid

Cursussen tijdens promotietraject

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) 2019

The Recess College (10-daagse leiderschapscursus) 2019

NOSTER Empirical Research in Religion 2015 – 2018

Advanced Course ATLAS.ti 2016

Course Oral History and Life Stories 2016

Qualitative Analysis 2015

Summer School: Collecting, Analyzing and Publishing Qualitative Data 2015

Summer School: Interviewing Individuals and Groups 2015

Beginners Course ATLAS.ti 7 2015
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Het Apostolisch Genootschap, opgericht in 1951, is momenteel de 
grootste vrijzinnige geloofsgemeenschap van Nederland. In zijn korte 
bestaanstijd hebben vele veranderingen plaatsgevonden, waardoor de 
oudste lidmaten in een andere geloofsgemeenschap zijn opgegroeid 
dan de jongsten. Hoe hebben zij ieder de rol van het Apostolisch 
 Genootschap in hun leven ervaren? In Over apostolisch-zijn gesproken… 
 onderzoekt antropologe Frederique  Demeijer deze vraag. 

Door middel van diepte-interviews geeft de auteur lidmaten van zes 
verschillende sociale generaties een stem. Hierdoor ontstaat, vanuit 
de ervaringen van de informanten, een breder begrip van de geschie-
denis van het Apostolisch Genootschap. Met behulp van de sociale 
generatie theorie wordt zichtbaar hoe individuele ervaringen samen-
hangen met de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 
Zo blijkt waar het Apostolisch Genootschap daarmee gelijke tred hield 
en waar het – in de beleving van de informanten – een ander spoor 
ging  volgen. 

Alle verhalen tezamen laten zien dat er op drie thema’s grote veran-
deringen zijn ervaren: in de positie van de apostel, het godsbeeld en 
de gemeenschap. Hierdoor is de beleving van het religieuze karakter 
van hun apostolisch-zijn aanzienlijk veranderd. 
Over apostolisch-zijn gesproken… toont hoe de in-
formanten belangrijke gebeurtenissen en keu-
zes in hun leven uitleggen aan zichzelf en aan 
anderen. Daarmee is dit onderzoek ook in het 
algemeen relevant voor de studie van oral history 
en de ontwikkeling van religieuze organisaties 
in hun  relatie tot de maatschappij.




