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Samenvatting

Aan het einde van de zeventiende eeuw vindt er in Engeland onder de 
zogeheten dissenters of nonconformisten een heftig debat plaats over de 
voldoenings- en rechtvaardigingsleer. Dit debat is bekend geworden als 
de (derde) antinomiaanse controverse (1690-1700). De ene groepering 
vindt dat de andere tegen de wet (anti-nomos, vandaar antinomianen) 
zijn, terwijl omgekeerd de beschuldiging wordt geuit dat men van het 
evangelie een nieuwe wet (neo-nomos, vandaar neonomianen) maakt. De 
Nederlandse theoloog Herman Witsius (1636-1708) poogt met zijn Ani-
madversiones Irenicae (1696) te bemiddelen.

Het centrale doel van dit onderzoek is een conceptuele analyse te 
geven van de Engelse antinomiaanse controverse over de toerekening van 
de zonden aan Christus, in het licht van voorafgaande dogmahistorische 
ontwikkelingen, met bijzondere aandacht voor Herman Witsius’ Ani-
madversiones Irenicae (1696). De toerekening van de zonden aan Chris-
tus is dus de kernnotie. 

Voor dit gestelde doel is het nodig de conceptuele context van het 
begrip toerekening (imputatio) niet alleen synchroon maar ook diachroon 
in kaart te brengen. In de discussie resoneren namelijk allerlei facetten uit 
debatten die in de voorgaande tijd door reformatorische theologen zijn 
gevoerd met onder anderen rooms-katholieken, socinianen en arminia-
nen. Ook waren er reeds eerder twee antinomiaanse controversen (1636-
1638 in New England en 1640-1648 in Engeland). 

Uit het onderzoek blijkt dat de invulling van het concept van de toere-
kening met andere noties samenhangt. Daarbij moet voornamelijk aan 
zeven zaken worden gedacht: zonde, recht, wet, straf, vergeving, gerech-
tigheid en proportionaliteit. De interdependentie van deze in totaal acht 
concepten maakt het mogelijk drie coherente posities te onderscheiden, 
respectievelijk aangeduid als de posities van Piscator, Wotton en Owen. 
Het neonomianisme kan worden ondergebracht bij de positie van Wot-
ton. Het antinomianisme manifesteert zich als een zelfstandige positie 
naast de genoemde drie. Witsius voegt zich naar de positie van Owen. 

De kern van deze studie treft men aan in de hoofdstukken 4-7. In deze 
hoofdstukken wordt besproken welke invullingen er door rooms-katho-
lieke, sociniaanse, arminiaanse en gereformeerde theologen in voorna-
melijk de zeventiende eeuw zijn gegeven aan de noties van toerekening 
(hoofdstuk 4), wetshandhaving (hoofdstuk 5), straf en vergeving (hoofd-
stuk 6), en van rechtvaardigheid en proportionaliteit van de strafmaat 



-  472  -

(hoofdstuk 7). Per hoofdstuk wordt aansluitend besproken hoe deze 
diversiteit aan opvattingen doorwerkt in de antinomiaanse controverse 
en welke positie Witsius daarbij inneemt in zijn poging te bemiddelen.

In hoofdstuk 1 wordt het doel van de studie geformuleerd en komt de 
stand van het onderzoek naar het antinomianisme ter sprake. Veel recent 
historisch onderzoek naar het antinomianisme binnen de gereformeerde 
theologie richt zich voornamelijk op de eerste en tweede antinomiaanse 
controversen. De derde antinomiaanse controverse (1690-1700) die in 
deze studie centraal staat, heeft aanmerkelijk minder aandacht gekregen, 
ondanks de aanwijsbare doorwerking ervan in de achttiende eeuw. Over 
de ontwikkelingen gedurende de zestiende en zeventiende eeuw in de 
betekenis van de toerekening (imputatio) bestaat slechts weinig literatuur. 

Verder bevat dit hoofdstuk een aantal methodologische overwegin-
gen. Veel studies naar het antinomianisme hanteren een ‘realistische’ his-
toriografische methode. Theologische debatten worden dan beschouwd 
als epifenomenen die superveniëren op sociale, politieke of psychologi-
sche gebeurtenissen. Men zoekt hierin naar reductionistische verklarin-
gen. Dit geldt onder andere voor de studies van Como, Bozeman, Cooper 
en Parnham.

Deze studie sluit zich echter methodologisch aan bij het recente 
onderzoek naar de gereformeerde scholastiek, zoals te vinden bij auteurs 
als W.J. van Asselt, A.J. Beck, J. Coffey en R.A. Muller. Scholastiek wordt 
hierbij als een conceptueel instrumentarium beschouwd, niet als een 
inhoudelijke positie. In aansluiting bij het werk van Quentin Skinner 
wordt het principe van seeing things their way gehanteerd: de onderzochte 
denkers worden beschouwd als rationele personen die intenderen hun 
positie coherent en consistent te verwoorden. Daarmee worden zowel 
een ‘realistische’ als een ‘idealistische’ benadering vermeden: overtuigin-
gen en concepten hebben geen autonome invloed in de geschiedenis bui-
ten concrete personen om (‘idealisme’), maar evenmin kunnen ze worden 
gereduceerd tot naturalistische factoren (‘realisme’).

Hoofdstuk 2 beschrijft het verloop van de derde antinomiaanse contro-
verse (1690-1700). Dankzij de Glorious Revolution van 1689 krijgen de 
nonconformisten ruimte voor eigen theologisch onderwijs. Om dat te 
realiseren, komen presbyterianen en congregationalisten tot een happy 
union. De eenheid loopt echter stuk als de preken van Tobias Crisp 
opnieuw worden gepubliceerd en als de presbyteriaan Daniel Williams 
deze als antinomiaans veroordeelt. De congregationalist Isaac Chauncy 
verdedigt Crisp en maakt aan Williams het verwijt van neonomianisme.
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De antinomianen presenteren zichzelf als de verdedigers van vrije 
genade en van het reformatorische erfgoed. Hun beroep op de theologie 
van Calvijn en vooral van Luther is dan ook belangrijk. De antinomianen 
zoeken tevens aansluiting bij hun naamgenoten van ongeveer een halve 
eeuw daarvoor. Karakteristiek voor het (leerstellige) antinomianisme is 
de afkeer van werkheiligheid; het genadekarakter van het heil verkrijgt 
daarom grote nadruk. Dit vindt uiting in de opvatting van de persoons-
verwisseling tussen Christus en de zondaar: volgens de antinomianen 
werd Christus de handelende persoon in de zondaar en is de zondaar de 
handelende persoon in Christus’ lijden. De onderscheiding tussen de 
verwerving (impetratio) en toepassing (applicatio) van het heil verliest 
voor de antinomianen dan ook haar betekenis.

Het neonomianisme is voor een zeer belangrijk deel gevormd door de 
opvattingen van Hugo Grotius. In 1617 publiceert Grotius De Satisfactione 
waarin hij Faustus Socinus’ kritiek op de (gereformeerde) voldoeningsleer 
bestrijdt. Zijn geschrift ontvangt in gereformeerde kringen zowel veel 
waardering als veel kritiek. De voortdurende vraag is of Grotius wellicht op 
sommige punten teveel aan het socinianisme heeft toegegeven. Zijn invloed 
is vooral merkbaar bij Richard Baxter, zodat “neonomianisme” en “baxteri-
anisme” regelmatig als synoniemen worden gebruikt. Het neonomianisme 
kenmerkt zich door de opvatting dat het evangelie een wet is, met geboden 
en bedreigingen. Volgens sommigen is het ook een nieuwe wet die de oude 
wet heeft vervangen. Een derde aspect van het neonomianisme is dat men 
de toerekening van de zonden zelf aan Christus ontkent, en slechts de toe-
rekening van de gevolgen der zonden (i.c. de straf) erkent.

Herman Witsius poogt met de Animadversiones Irenicae te bemidde-
len. Witsius, hoogleraar in Franeker, Utrecht en Leiden, heeft een inter-
nationale reputatie vooral vanwege zijn De Oeconomia Foederum. Zowel 
van anti- als van neonomiaanse zijde worden hem boeken toegezonden. 
Uit de Animadversiones blijkt dat hij ten minste geschriften van Crisp, 
Chauncy en Williams heeft geraadpleegd. Aan geen van beide strijdende 
partijen geeft hij zijn volledige instemming. Hoewel de invloed in de anti-
nomiaanse controverse gering is, kent Witsius’ geschrift een zekere mate 
van populariteit in de achttiende eeuw.

In hoofdstuk 3 wordt een diachroon overzicht gegeven van de ontwikke-
ling van het concept toerekening, vanaf de verschijning van Erasmus’ 
Novum Instrumentum (1516) tot ongeveer het jaar 1600. Dankzij de 
Reformatie wordt in de loop van de zestiende en de zeventiende eeuw het 
begrip toerekening (imputatio) een technische term. Dat betekent tegelij-
kertijd dat er, voordat er van een min of meer vaststaande betekenis 
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sprake is, allerlei betekenisinhouden aan worden toegekend. Een belang-
rijke vraag betreft de relatie tussen reputatio en imputatio. Waarschijnlijk 
gebruikt Luther imputatio voor de toerekening in malam partem (bij-
voorbeeld toerekening van zonden), en reputatio in bonam partem (bij-
voorbeeld van gerechtigheid). Erasmus stelt in 1516 een andere duiding 
voor: imputatio is een zuivere denkact die niet met de feitelijkheid over-
eenkomt. Hij identificeert dit met de acceptilatio, een Romeinse recht-
sterm die inhoudt dat een schuldeiser verklaart een betaling te hebben 
ontvangen terwijl er in werkelijkheid niet betaald is.

Diverse invloedrijke studies (o.a. van McGrath) beweren dat Erasmus’ 
duiding het materiaal aandraagt voor Melanchthons rechtvaardigheids-
leer: Erasmus zou als eerste reputare en imputare hebben onderscheiden, 
Melanchthon zou aansluitend de rechtvaardiging ais een acceptilatio heb-
ben geduid. Dit blijkt echter niet correct: bijna geen enkele protestantse 
theoloog hanteert de term acceptilatio als aanduiding voor wat er in de 
rechtvaardiging gebeurt. Wel vindt bij protestantse theologen de gedachte 
brede aanvaarding dat er in de toerekening sprake is van een oordeel dat 
niet overeenstemt met de werkelijkheid: God verklaart iemand rechtvaar-
dig die het feitelijk niet is. Zo bevat het concept imputatio een argument 
voor het genadekarakter van de rechtvaardiging.

Ongeveer tot aan het begin van de zeventiende eeuw betrekken veel 
gereformeerde theologen de toerekening op twee zaken: op beoordeling 
en bejegening. Deze opvatting wordt aangemerkt als de positie van Pisca-
tor. Volgens deze positie oordeelt God dat Christus de zonden der gelovi-
gen heeft begaan, en God bejegent Hem dienovereenkomstig door Hem 
daarvoor te straffen. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw groeit ech-
ter onder de gereformeerde theologen de onvrede met deze opvatting. De 
onvrede wordt voor een belangrijk deel gevoed door het gegeven dat 
zowel Socinus als Arminius aansluiten bij de duiding van de toerekening 
zoals Piscator die geeft. Socinus gebruikt het concept van de imputatio 
om de noodzaak van de voldoening te bestrijden, en Arminius stelt dat 
het onvolmaakte geloof zelf wordt toegerekend, waarbij God het 
beschouwt als iets volmaakts. Om de sociniaanse en arminiaanse visies te 
bestrijden, achten veel gereformeerde theologen een revisie van het con-
cept toerekening nodig.

Vanaf ongeveer 1600 zien de meeste gereformeerde theologen de toe-
rekening als betrekking hebbend niet op twee maar op drie zaken: mede-
deling, beoordeling en bejegening (de positie van Owen). Aan de 
beoordeling en de bejegening gaat in Owens optiek een mededeling van 
zonden vooraf. In de toerekening worden de zonden van de gelovigen in 
een bepaald opzicht aan Christus meegedeeld, waarna God Hem als een 
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schuldige beoordeelt en Hem dienovereenkomstig bejegent door Hem te 
straffen. De implicatie van deze duiding van de toerekening is dat Gods 
beoordeling overeenkomstig de waarheid is: dankzij de mededeling 
beoordeelt God Christus terecht als een schuldige.

Anderen (zoals Grotius en Wotton) wijzen deze visie echter af. De 
bewering dat God Christus als schuldige zou beoordelen, achten zij 
ontoelaatbaar. In plaats daarvan stellen zij dat niet de zonden zelf, maar 
slechts de gevolgen van de zonden aan Christus zijn toegerekend. God 
bejegent Christus wel alsof Hij een zondaar is, maar God beoordeelt Hem 
niet als zodanig, want de zonden zijn niet aan Hem meegedeeld. Slechts 
de straf (als effect van de zonde) wordt aan Christus meegedeeld en toe-
gerekend. In deze visie wordt het woord toerekening meestal in aspeci-
fieke zin gebruikt: het is slechts een ander woord voor mededeling.

Er zijn zodoende vanaf het begin van de zeventiende eeuw drie opvat-
tingen te onderscheiden over de betekenis van het concept toerekening: 
die van Piscator, van Wotton en van Owen. Elk van deze posities kan 
worden gekarakteriseerd aan de hand van de onderlinge relaties tussen 
mededeling, beoordeling en bejegening. Om zicht te krijgen op de rol van 
de toerekening in de antinomiaanse controverse is het nodig te bezien 
hoe antinomianisme en neonomianisme zich tot deze drie posities ver-
houden.

In hoofdstuk 4 worden de drie genoemde posities vergeleken met die van 
antinomianen en neonomianen. De antinomianen beschuldigen de neo-
nomianen ervan de toerekening geheel te ontkennen; omgekeerd maakt 
men het verwijt dat de antinomianen de toerekening beschouwen als een 
fysieke overdracht op Christus van de zonden (alsof zonde een substantie 
zou zijn).

De mededeling die men in de positie van Owen voorstaat, steunt op 
een differentiatie in het zondebegrip. Owen onderscheidt vijf aspecten: 
de daad van de zonde, de smet van de zonde, de potentiële schuld, de 
actuele schuld en ten slotte de straf op de zonde. Potentiële schuld is de 
intrinsieke strafwaardigheid van elke overtreding; actuele schuld is de 
veroordeling tot daadwerkelijke strafvoltrekking. Als de zonde wordt toe-
gerekend, wordt de zonde niet in alle aspecten aan Christus meegedeeld, 
maar slechts ten aanzien van de actuele schuld. De neonomianen stellen 
(in aansluiting bij de positie van Wotton) dat slechts de straf wordt mee-
gedeeld; de antinomianen daarentegen dat de zonde in alle aspecten aan 
Christus wordt overgedragen.

Deze verschillen werken door in de visie op de beoordeling. De neo-
nomianen stellen dat God Christus noch als zondaar noch als schuldige 
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beoordeelt. Owen stelt dat God Christus wel als een schuldige beoordeelt, 
maar niet als een (intrinsieke) zondaar. Volgens de antinomianen beoor-
deelt God Hem als een zondaar, aangezien ook het daadaspect aan Christus 
is meegedeeld. Zij verdedigen daarom de opvatting dat God Christus 
beschouwt als degene die de zonden heeft begaan die in werkelijkheid door 
de gelovigen zijn gedaan. Hierin komen zij overeen met de positie van Pis-
cator. Een verschil is dat in Piscators positie Gods beoordeling niet over-
eenkomstig de waarheid is, maar in de antinomiaanse positie wel.

Het blijkt dat de visie van de antinomianen het helderst wordt als deze 
als een afzonderlijke positie naast die van Piscator, Wotton en Owen 
wordt gezien. In conceptueel opzicht kan het antinomianisme niet als een 
variant worden gezien van de positie die de meeste gereformeerde theo-
logen innemen ten aanzien van de betekenis van de toerekening. Het 
neonomianisme voegt zich, zoals gezegd, naar de positie van Wotton.

Witsius poogt te bemiddelen door te onderscheiden tussen daad, 
smet, schuld en straf van de zonde. Hij betoogt dat niet alleen de gevolgen 
van de zonden, maar de zonden zelf aan Christus zijn toegerekend. Deze 
toerekening van de zonden houdt echter niet in dat de daad of de smet 
van de zonde op Christus zou zijn overgebracht, maar dat de actuele 
schuld (als de veroordeling tot strafvoltrekking) van de zondaar wordt 
weggenomen en op Christus overgedragen. Een persoonsverwisseling, 
alsof Christus de handelende persoon in de zonden der gelovigen zou 
zijn geworden, wijst Witsius af.

In hoofdstuk 5 komen rechtshandhaving en wetshandhaving ter sprake. 
Dit onderscheid is naar voren gebracht door Grotius in zijn respons op 
Socinus. Socinus beschouwt God als eigenaar (dominus) die jegens alle 
mensen het recht heeft om te straffen of om te vergeven. God is echter 
nooit verplicht om te straffen. Als God vergeeft, worden de zonden aan 
niemand toegerekend: niet aan de gelovige zondaar en evenmin aan 
Christus. Socinus ziet dan ook geen enkele noodzaak waarom God de 
zonden aan Christus zou toerekenen. De oude wet die de eeuwige dood 
eiste bij overtreding, is volgens de socinianen afgeschaft (abrogatio) en 
vervangen door de nieuwe wet van het evangelie.

Maar volgens Grotius heeft God soms de verplichting om te straffen. 
God is de regeerder (rector) van de wereld en moet als zodanig de werel-
dorde in stand houden. Daarom is nodig dat Hij ten minste soms straft. 
Daarmee handhaaft Hij zijn recht als regeerder (ius rectoris). Grotius fun-
deert de noodzaak van de voldoening zodoende niet in de wetshandha-
ving maar in de rechtshandhaving, namelijk het recht van de regeerder. 
De strafvoltrekking vond plaats in de dood van Christus, en nu heeft God 
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de vrijheid de zonden der gelovigen te vergeven. De wet wordt niet afge-
schaft, maar de dreiging van de wet wordt niet uitgevoerd, wat Grotius 
dispensatio noemt.  Grotius baseert de noodzaak van voldoening dus niet 
in de handhaving van de wet, maar in de handhaving van Gods recht als 
regeerder.

In Grotius’ visie heeft de toerekening van de zonden geen plaats. Toe-
rekening zou impliceren dat God zijn wet handhaaft door de straf op de 
zonden aan Christus te voltrekken. Dat is echter naar Grotius’ overtui-
ging een innerlijke tegenspraak. De wet wordt volgens hem alleen 
gehandhaafd als de zondaar in eigen persoon wordt gestraft; het feit dat 
Christus plaatsvervangend de straf ondergaat, laat zien dat God besloten 
heeft zijn wet niet te handhaven maar te dispenseren.

Grotius’ betoog voor de noodzaak van rechtshandhaving heeft bijkans 
universele navolging gevonden onder gereformeerde theologen. Velen 
van hen stellen echter, anders dan Grotius, dat God ook genoodzaakt is 
tot wetshandhaving. Omdat Gods wet die de dood dreigt ingeval van 
overtreding (Gen. 2:16), niet veranderd of afgeschaft is, moet er straf vol-
gen op elke zonde. Elke zonde wordt dan ook toegerekend, hetzij aan de 
zondaar zelf, hetzij aan Christus. Het eerste gebeurt bij ongelovige zonda-
ren, het laatste bij de gelovigen. De noodzaak om alle zonden te straffen 
en de overtuiging dat alle zonden worden toegerekend, veronderstellen 
zodoende elkaar. De meeste gereformeerde theologen wijzen daarom de 
dispensatie af. 

Wel is er verschil van mening of de noodzaak van de wetshandhaving 
hypothetisch of absoluut van aard is. Bij de absolute noodzaak van de 
wetshandhaving wordt de noodzaak om alle zonden te straffen in Gods 
natuur gefundeerd, bij de hypothetische noodzaak in Gods wil. Om het 
socinianisme het hoofd te bieden, kiezen steeds meer gereformeerde 
theologen in de zeventiende eeuw voor de absolute noodzaak. 

Grotius’ bewering dat plaatsvervanging en wetshandhaving elkaar uit-
sluiten, weerspreken de meeste  gereformeerde theologen met behulp van 
het (aan Aristoteles’ Ethica Nicomachea ontleende) concept van epieikeia. 
Dit begrip wordt meestal vertaald met “welwillende interpretatie [van de 
wet]”. Als God volgens de strenge eis van de wet (rigor legis) zou oordelen, 
zou inderdaad een plaatsvervangende straf onmogelijk zijn. Maar omdat 
de wet niet voorschrijft dat de zondaar in eigen persoon de straf moet 
dragen, heeft God als wetgever de vrijheid zijn wet zo te interpreteren dat 
er ook in het geval van een plaatsvervangende straf sprake is van wet-
shandhaving en wetsvervulling. Een belangrijk resultaat van deze studie 
is, dat de centrale rol van de epieikeia voor de zeventiende-eeuwse gere-
formeerde voldoeningsleer wordt aangetoond.
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In de antinomiaanse controverse volgen de neonomianen de visie van 
Grotius. Zij stellen dat God dispensatio toepast jegens degenen die gelo-
ven en zich bekeren. De antinomianen daarentegen verdedigen de wet-
shandhaving. Zij stellen bovendien dat de gelovigen vrij zijn van de wet, 
omdat deze in Christus is vervuld. Omdat zij van mening zijn dat er een 
verwisseling van de handelende persoon heeft plaatsgevonden tussen 
Christus en de gelovige, maken de antinomianen geen gebruik van het 
concept epieikeia. 

Witsius pleit, evenals de meeste gereformeerde theologen, voor wet-
shandhaving en rechtshandhaving beide. Gods ius rectoris is niet in zijn 
wil gefundeerd maar vloeit voort uit de noodzakelijke relatie tussen God 
als schepper en de mens als rationeel schepsel. De plaatsvervanging 
vormt geen inbreuk op de wetshandhaving, aangezien God de wet vol-
gens epieikeia interpreteert.

Hoofdstuk 6 gaat nader in op de concepten straf en vergeving. Inmiddels 
is duidelijk dat volgens Socinus de dood van Christus niet als straf hoeft 
of mag worden aangemerkt. Zijn lijden en sterven zijn een beproeving 
(afflictio), geen straf (poena). Het is, aldus Socinus, zowel logisch als 
moreel onmogelijk dat God Jezus zou straffen. Logisch, omdat het lijden 
dat aan iemand wordt aangedaan, slechts straf is als die persoon een 
schuldige is; en moreel, omdat het onrechtvaardig is de straf van een 
schuldige op een onschuldige over te dragen.

Daartegenover betoogt Grotius dat Jezus’ dood wel degelijk als straf 
moet worden aangemerkt. Volgens hem is noch het logische, noch het 
morele bezwaar van Socinus terecht. Grotius vindt dat onschuldigen 
kunnen worden gestraft, een claim die hij beargumenteert met enkele bij-
belse voorbeelden. Het is niet immoreel dat een onschuldige straf onder-
gaat indien hijzelf daarmee instemt.

Strafuitoefening in het algemeen, en ook de strafuitoefening aan 
Christus in het bijzonder, acht Grotius gerechtvaardigd als dit ten goede 
komt aan de gemeenschap. Straf moet functioneel zijn: de noodzaak van 
straffen mag in Grotius’ overtuiging alleen liggen in de gunstige uitwer-
king ervan. Als de uitwerking van het straffen uiteindelijk negatief is, is 
de regeerder verplicht niet te straffen. Grotius hanteert daarmee geen 
retributieve maar een consequentialistische rechtvaardiging van de straf. 
Ook in de dood van Christus is volgens Grotius sprake van een conse-
quentialistisch gerechtvaardigde strafuitoefening. De dood van Christus 
is een straf waarmee God zijn heerschappij toont en laat zien hoe ernstig 
Hij de zonden beschouwt, zodat de mensen de zonden vermijden en zich 
bekeren.
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Als het gaat om de definitie van straf, sluiten veel gereformeerden aan 
bij Socinus en niet bij Grotius. In plaats van de consequentialistische kie-
zen zij voor de retributieve rechtvaardiging van de straf. Zij stellen (even-
als Socinus) dat het zowel logisch als moreel niet mogelijk is dat een 
onschuldige gestraft wordt. Daarom stellen zij dat de schuld van de zon-
den eerst aan Christus moet worden overgedragen, voordat Hij kan wor-
den gestraft. Pas als de schuld op Hem is overgebracht, is het zowel logisch 
als moreel mogelijk zijn lijden als straf te beschouwen. Deze overdracht 
van de schuld vindt plaats in de toerekening van de zonden aan Christus. 
De toerekening is daarom voor veel gereformeerde theologen onmisbaar 
element in de verdediging van de plaatsvervangende straf van Christus.

Ook de visie op vergeving wordt beïnvloed door de visie op de toere-
kening. De gedachte dat vergeving bestaat in niet-toerekening (non-im-
putatio) kent zeer brede aanvaarding. Voor Socinus en Grotius betekent 
dit echter dat vergeven zonden aan niemand worden toegerekend. Een 
vergeven zonde blijft eenvoudigweg ongestraft (impunitum). Voor gere-
formeerde theologen betekent vergeving van zonden daarentegen dat de 
zondaar niet wordt gestraft, wel de zonde. Volgens hen kunnen zonden 
slechts vergeven worden nadat deze aan Christus zijn toegerekend. In 
hun optiek veronderstelt vergeving dus juist de toerekening, terwijl voor 
Socinus en Grotius de vergeving de toerekening ontkent.

In de derde antinomiaanse controverse sluiten de neonomianen zich 
aan bij Grotius in hun opvatting over straf en vergeving (de opvatting van 
Williams wordt overigens niet geheel helder). Zij maken geen scherp 
onderscheid tussen lijden en straf, en definiëren vergeving als impunitas. 
De antinomianen sluiten wel aan bij de gereformeerde theologen in hun 
visie op straf, maar niet in die op vergeving. Omdat zij (zoals bleek in 
hoofdstuk 3) de toerekening van de zonden aan Christus opvatten als een 
overdracht ook van de daad van de zonden, bestaat de vergeving der zon-
den voor hen niet zozeer in de niet-toerekening ervan, maar in de verwij-
dering of vernietiging (abolishment) ervan. De gelovigen hebben 
vergeving der zonden omdat hun zonden niet meer hun eigen zonden 
zijn maar de zonden van Christus geworden zijn en in diens dood zijn 
vernietigd. Witsius’ opvatting komt overeen met die van de meeste gere-
formeerde theologen.

Hoofdstuk 7 gaat in op rechtvaardigheid en proportionaliteit. Socinus’ 
tegenstander Covet stelt dat de zonden van de gelovigen aan Christus 
worden toegerekend en Hij daarom die straf draagt die op hun zonden 
volgt. De mate van Christus’ lijden moet gelijk zijn aan de mate van de 
straf die behoort bij de zonden der uitverkorenen. Deze straf op de zonde 
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is de eeuwige dood. Het is een gelijkwaardige betaling (solutio equiva-
lens), waarin sprake is van proportionaliteit tussen toegerekende zonde 
en straf. 

Socinus is het met deze visie niet eens. Christus stond immers reeds 
na drie dagen op uit het graf, dus onderging Hij niet de eeuwige dood. Zo 
gebruikt hij de gedachte dat de dood van Christus niet proportioneel is 
met wat de zonden van de gelovigen verdienen, als argument tegen de 
opvatting van de toerekening der zonden aan Christus.

Grotius’ positie onderscheidt zich zowel van die van Covet als van 
Socinus. Er is in Grotius’ optiek geen toerekening en dus ook geen directe 
proportionaliteit tussen zonde en straf. Christus heeft dan ook volgens 
Grotius niet de eeuwige dood ondergaan. Toch ziet Grotius wel een 
andere proportionaliteit. Jezus’ dood is weliswaar geen betaling van het-
zelfde (solutio eiusdem) maar wel een betaling van iets van gelijke waarde 
(solutio tantidem). De gelijke waarde van Christus’ straf bestaat voor Gro-
tius hierin, dat Christus’ lijden en sterven hetzelfde teweegbrengt als wat 
zou zijn teweeggebracht als de zondaren zelf zouden zijn gestraft, name-
lijk de handhaving van Gods regering over deze wereld. Evenals de nood-
zaak van straf beargumenteert Grotius de strafmaat op grond van 
consequentialistische overwegingen.

De gereformeerde theologen die dezelfde visie als Covet voorstaan, 
hebben de taak te verklaren hoe Jezus’ dood als eeuwige dood aange-
merkt kan worden. Hiertoe maakt men gebruik van het onderscheid tus-
sen aritmetische en geometrische proportie, dat overigens parallel is aan 
het onderscheid tussen respectievelijk commutatieve en distributieve 
rechtvaardigheid.

Een aritmetische proportie is van toepassing bij financiële betalingen, 
schadeloosstelling en bij restitutie, terwijl een geometrische proportie 
geldt voor strafuitoefening en beloningen. Het belangrijkste onderscheid 
is dat bij een aritmetische proportie de waardigheid van de persoon die 
de voldoening teweegbrengt, niet van invloed is op de waarde van het-
geen dat wordt voldaan, bij een geometrische proportie wel. Omdat het in 
de dood van Christus gaat om strafuitoefening is daarin, aldus de gere-
formeerde theologen, sprake van een geometrische proportie. Aangezien 
de persoon die de dood ondergaat geeft, God-mens (theanthroopos) is, 
geeft dat een oneindige waarde aan zijn offer. De dood van Christus is 
daardoor weliswaar niet in extensiteit maar wel in intensiteit proportio-
neel aan de straf die de gelovigen hadden moeten ondergaan. Ook hier 
speelt overigens de epieikeia een rol: God heeft als regeerder de vrijheid 
om de dood van Christus te interpreteren als een straf die proportioneel 
is aan wat de wet bij overtreding eist.
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In de antinomiaanse controverse sluiten de neonomianen zich aan bij 
de lijn van Grotius. Zij funderen niet alleen de noodzaak van de plaatsver-
vangende straf door Christus maar ook de proportionaliteit van de straf op 
Gods ius rectoris. Christus is zo zwaar gestraft dat het beoogde doel werd 
bereikt, namelijk de stabiliteit van Gods wereldbestuur. De antinomianen 
hebben een andere visie: volgens hen heeft Christus exact hetzelfde onder-
gaan als wat verdoemden in de hel moeten lijden. Het blijkt dat zij de dood 
van Christus beschouwen als een betaling volgens aritmetische proportie: 
zijn lijden is niet allereerst een straf maar een schadeloostelling of compen-
satie. De neonomianen uiten hierop felle kritiek.

De bekende discussie tussen Owen en Baxter over de solutio eiusdem 
en solutio tantidem moet worden bezien in het licht van het vraagstuk van 
de proportionaliteit. Volgens bepaalde studies (Clifford, Boersma) staat 
Owen een aritmetische proportie voor en duidt hij Christus’ offer duiden 
als een compensatie, terwijl Baxter een geometrische proportie verdedigt 
en het offer beschouwt als een straf. Die weergave is echter onjuist, want 
ook Owen bepleit een geometrische proportie en Christus’ offer als een 
straf. Zijn kritiek op Baxter is dat de strafmaat niet in (alleen) consequen-
tialistische termen mag worden geformuleerd. De voldoening moet, 
aldus Owen, gelijk zijn aan de straf die de gelovigen zouden ondergaan 
indien zijzelf zouden worden gestraft. Niet Owen maar Baxter is (vanuit 
het gezichtspunt van de meeste gereformeerde theologen) afwijkend, 
aangezien hij de proportionaliteit van de straf niet retributief maar con-
sequentialistisch duidt.

De verwarring is vooral terminologisch van aard. In tegenstelling tot 
Grotius en zijn navolgers verdedigen de meeste gereformeerde theologen 
een retributief gerechtvaardigde strafuitoefening. Owen gebruikt de aan-
duiding solutio eiusdem om het retributieve karakter te onderstrepen, 
anderen (zoals Van Mastricht) hanteren die omschrijving alleen in geval 
van een aritmetische proportie en geven de voorkeur aan solutio tantidem 
om duidelijk te maken dat het om een geometrische proportie gaat.

De discussie over de proportionaliteit krijgt een (retorische) toespitsing 
in de vraag wat Christus heeft uitgedrukt met zijn uitroep van verlatenheid 
aan het kruis (Matth. 27:46). Calvijn beweert dat Jezus’ uitroep een 
schreeuw van wanhoop was, wat heftige kritiek van rooms-katholieke zijde 
oplevert. Volgens de zestiende-eeuwse rooms-katholieke theologen is het 
lijden van Jezus lichamelijk van aard geweest, en heeft zijn ziel slechts gele-
den voor zover het lichamelijke lijden zijn geest beïnvloed heeft. De antino-
mianen stellen dat God zijn Zoon, de grootste zondaar, heeft verstoten  
en Hem behandeld zoals een verdoemde in de hel. De neonomianen nemen 
daarvan afstand en laken de opvatting van een aritmetische proportie.  
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De meeste gereformeerde theologen stellen dat Christus ook in zijn ziel 
geleden heeft, maar niet in extensiteit hetzelfde als de verdoemden in de 
hel. 

Witsius betoogt dat Christus de eeuwige dood moest ondergaan maar 
dan wel volgens geometrische proportie. Christus’ uitroep aan het kruis 
kan daarom niet als een schreeuw van wanhoop worden geduid. Ook van 
sommige uitdrukkingen van Owen neemt hij afstand, zonder overigens 
partij te kiezen voor Baxter. De strafmaat waaraan het lijden van Christus 
moest voldoen, kan volgens Witsius niet in alleen consequentialistische 
termen worden gekarakteriseerd.

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 
vermeld en wordt de relevantie besproken. Het blijkt dat het concept van 
de toerekening op talrijke manieren met de concepten van zonde, recht, 
wet, straf, vergeving, rechtvaardigheid en proportionaliteit is verbonden. 
De duiding van elk van deze begrippen heeft invloed op de andere. 
Zodoende zijn er in de zeventiende-eeuwse debatten over de toerekening 
vier posities binnen de gereformeerde theologie te onderkennen, waar-
van het antinomianisme er een is. Het is niet mogelijk en ook niet wense-
lijk in dit opzicht het antinomianisme slechts als variant te beschouwen 
op wat de overtuiging is van de meeste gereformeerde theologen (de 
positie van Owen).

Het neonomianisme onderscheidt zich van het arminianisme in de 
visie op de toerekening. De arminianen sluiten aan bij de positie van Pis-
cator, de neonomianen bij de positie van Wotton. Het kenmerkende van 
de derde antinomiaanse controverse ligt niet zozeer in de opvattingen die 
de antinomianen verdedigen, maar in het gegeven dat de kritiek ditmaal 
voornamelijk uit neonomiaanse hoek komt. De vergelijking van de 
diverse posities met Witsius’ Animadversiones Irenicae bevestigt de opvat-
ting dat neonomianisme, antinomianisme en de positie van Witsius 
onderscheiden posities zijn, waarbij de neonomianen zich uitspreken 
voor de positie van Wotton en Witsius voor de positie van Owen.

Relevant voor het onderzoek van het antinomianisme is de conclusie 
dat het antinomianisme het beste kan worden beschouwd als een vorm 
van repristinatietheologie: men beroept zich het liefst op reformatorische 
theologen van voor de sociniaanse kritiek, waarbij het conceptuele instru-
mentarium, ontwikkeld om het socinianisme te bestrijden, wordt gene-
geerd. De kritiek op het antinomianisme van gereformeerde en 
neonomiaanse zijde komt niet allereerst voort uit politieke of sociologi-
sche overwegingen, maar komt mede voort uit de angst om voeding te 
geven aan anti-gereformeerde sentimenten bij bijvoorbeeld rooms- 
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katholieke critici van de gereformeerde leer. Een ‘realistische’ methodolo-
gie bevordert zodoende het onderzoek van het antinomianisme niet; de 
benadering volgens seeing things their way geeft wel beter inzicht in de 
antinomiaanse debatten.

Voor de systematische theologie is het belangrijk het antinomiaanse 
standpunt helder te onderscheiden van het gereformeerde standpunt 
over de toerekening. Tevens kan het antinomiaanse debat concepten en 
gezichtspunten aanreiken voor het hedendaagse systematische gesprek.

De relevantie wordt onderstreept door de gereformeerde positie in de 
antinomiaanse debatten in contact te brengen met de opvattingen van 
Nicholas Wolterstorff. Duidelijk wordt dat het conceptuele framework 
waarin de gereformeerde theologen van de zeventiende eeuw werkten, 
rijker en omvangrijker is dan dat van Wolterstorff. Ook zijn bij hen de 
concepten schuld, toerekening, straf, vergeving en zonde nauwkeuriger 
omschreven. Als de huidige systematische theologie daarvan kennis 
neemt, zal een grondiger discussie mogelijk zijn. 


