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Eenheid in verscheidenheid
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dijk

 Na de Tweede Wereldoorlog vonden pro-
gressieve katholieken en protestanten 

dat niet het geloof leidend moest zijn bij een 
politieke keuze, maar dat men samen met 
sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten 
één progressieve partij moest vormen. Waar 
komt deze Doorbraak vandaan? Vaak wordt 
gewezen op plannen voor een nieuwe samen-
leving die tijdens de oorlog werden gemaakt. 
Peter Kromdijk laat echter zien dat de wortels 
hiervan in de jaren twintig liggen, in kringen 
in en rondom de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Jonge intellectuelen waren ontevreden over de 
verzuilde samenleving met haar ingekapselde 
religie en onderlinge verdeeldheid. Zij streef-
den naar een bezielde samenleving waarin de 
kerk weer een publieke plaats zou innemen. 
Deze jongeren wilden bewust geen groep vor-
men, maar vlak vóór de Tweede Wereldoorlog 
bleek de tijd er rijp voor. Hun gedachtegoed 
kreeg na de oorlog vooral gestalte in de vor-
ming van de PvdA, maar kende dus veel bre-
dere wortels.
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1 Inleiding

De Doorbraak op politiek en sociaal terrein – de ontmoeting van socialisme en christen-
dom  – heeft al verder iets, zo niet alles, te maken met deze Doorbraak op kerkelijk en theo-
logisch gebied, hetgeen tegelijkertijd betekent, dat men zich in Nederland grandioos ver-
gist, wanneer men de Doorbraak op politiek en sociaal terrein beschouwt als een tijdelijk 
en voorbijgaand verschijnsel, behorende tot de voorbije jaren van na de bezetting. 

J.J. Buskes (Hoera voor het leven,1959)

Geen contact met je rooms-katholieke buren als je zelf protestant was; geen hu-
welijk mogelijk tussen een christen en een socialist; de sociale druk om als christen 
te stemmen op een christelijke partij en een christelijke krant te lezen: er stonden 
schotjes, of zwaarder geformuleerd muren tussen de Nederlanders in het interbel-
lum. Deze zaken behoren nu tot het verleden. De hoge scheidingsmuren lijken te 
zijn doorbroken, maar waarom en wanneer heeft die Doorbraak plaatsgevonden 
en wie waren de doorbrekers?

Het is algemene kennis, de Doorbraak. Op de middelbare school en op televisie 
leren kinderen de Doorbraak kennen als een beweging die ontstond uit de bezet-
tingstijd tijdens de Tweede Wereldoorlog.1 Tijdens de oorlog was een gevoel van 
nationale eensgezindheid ontstaan, en dit leidde tot de gedachte dat de vooroor-
logse verhoudingen doorbroken moesten worden. Historici die spreken over de 
Doorbraak en daarmee over haar mislukking, denken intussen vooral, zo niet uit-
sluitend, aan de oprichting in februari 1946 en de eerste jaren van de Partij van de 
Arbeid. Dat was de politieke partij die de idealen van de Doorbraak in zich droeg 
en had moeten verwerkelijken. 

Een eenzijdige nadruk op de politiek en op het zeteltal van een partij zou in-
derdaad tot de conclusie kunnen leiden dat de Doorbraak mislukte na de Tweede 
Wereldoorlog. Het samengaan van christenen, enkele liberalen en een grote groep 
socialisten, en het inzicht dat de oude partijen niet de progressieve geest van de 
oorlog zouden hebben begrepen, had een grote hoeveelheid stemmen moeten op-
leveren. De oude partijen verloren bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
1946 echter nauwelijks stemmen en het verbond van partijen die de PvdA vorm-
den trok slechts 28,3% van de stemmen: minder dan hun opgetelde totaal bij de 
laatste vooroorlogse verkiezingen.2 Een electorale mislukking dus.

1   Geschiedenis methode Werkplaats (Groningen: Noordhoff, 2012), themakatern vwo Hoofdstuk 3 
Parlementaire democratie in Nederland (vanaf 1919), en http://www.npo.nl/aspecten-van-rechtsstaat-
democratie/24-09-2009/TELEA_1050212 geraadpleegd op 15 december 2011.

2   P. Derckx (red.), Voor menselijkheid of tegen godsdienst. Humanisme in Nederland 1850-1960 (Hil-
versum: Verloren, 1998), 161.
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8 1 Inleiding

Toch moet er verder worden gekeken dan deze mislukking van de Doorbraak. 
Bijvoorbeeld waar de Doorbraak vandaan kwam en Waarom er tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een noodzaak tot verandering van maatschappelijke verhoudingen 
werd gevoeld. Waar kwam dat gevoel vandaan? De historicus Jan Bank besprak 
in 1978 in zijn boek over de Nederlandse Volksbeweging (nvb ), de politieke ver-
nieuwingsbeweging die in 1945 het licht zag, enkele vooroorlogse eenheidsinitia-
tieven (Eenheid door Democratie, Comité van Waakzaamheid). Hij vond de nvb  
een typisch fenomeen van oorlog en bevrijding. Daarbij wees hij op de rol van en-
kele vooraanstaande protestanten in de nvb , zoals J.J. Buskes, W. Banning en G. 
van der Leeuw, maar hij ging niet in op hun vooroorlogse maatschappelijke rol, 
idealen en activiteiten. Hij vermeldde slechts dat deze sterk idealistisch gemoti-
veerde personen niet graag terugblikten op hun tijd bij de nvb . Hij vermoedde dat 
een gevoel van schaamte over de mislukking van de door deze beweging beoogde 
volksopvoeding bij hen overheerste.3 De contouren van de Doorbraak en de op-
richting van de PvdA die Bank schetste, worden dan ook vooral negatief getekend 
door het mislukken van deze volksbeweging. Een nadrukkelijk verband met de 
periode voor de oorlog legde hij niet.

Een andere beweging die al eerder het daglicht zag en dus meer lijnen laat zien 
met de periode tussen de oorlogen is de Nederlandse Unie (1940-1941). Deze gro-
te beweging (op het hoogtepunt 600.000 leden) wilde verregaande samenwerking 
met de Duitse bezetter niet uit de weg gaan in hun streven naar een vernieuwd 
en meer verenigd Nederland. De historicus W. ten Have heeft het in zijn proef-
schrift over deze Nederlandse Unie (1999) bijna uitsluitend over de Vernieuwers 
wanneer hij het heeft over de groep die de bestaande ‘hokjesgeest wilde verdrij-
ven. Hij erkent met zijn beschrijving van deze groep dat het begrip Vernieuwers 
vooral vragen oproept, doordat onder deze noemer zeer diverse groepen worden 
geschaard, waaronder ook de doorbrekers. Maar ook zijn studie is vooral gericht 
op de gewijzigde verhoudingen van de Tweede Wereldoorlog die nodig waren om 
echte verandering teweeg te brengen in de samenleving: de uitzonderlijke situatie 
van ‘capitulatie en bezetting.’4 

Ook historica M. de Keizer die in 1979 een studie schreef over het gijzelaars-
kamp Sint Michielsgestel, nam haar uitgangspunt in de Tweede Wereldoorlog 
bij de beschrijving van het fenomeen Doorbraak.5 In de Tweede Wereldoorlog 
werd dit voormalig klooster door de Duitsers als kamp gebruikt voor een speciale 
groep gevangenen, mensen die volgens de Duitsers een kwalijke invloed konden 
hebben op de Nederlandse bevolking. Deze groep ‘gijzelaars’ zoals ze werden ge-
noemd, bevatte veel representanten van de Nederlandse elite (veel intellectuelen 
uit de in de oorlog opgerichte Nederlandse Unie, maar ook vooraanstaande poli-
tici en geestelijken). Er werd na de Tweede Wereldoorlog veel van deze groep gij-
zelaars verwacht op het gebied van maatschappelijke vernieuwing. Er zaten dan 
ook meerdere ‘gijzelaars’, zoals ze werden genoemd, (onder meer W. Schermer-

3   J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (Deventer: Kluwer, 1978), 260.
4   W. ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940 

1941 (Amsterdam: Prometheus, 1999), 74.
5   M. de Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd (Alphen aan den 

Rijn: Sijthoff, 1979), 7-8.
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  1 Inleiding  9

horn en W. Drees) in het kabinet-Schermerhorn (1945-1946). De Keizer bevestig-
de met haar beschrijving van de ‘geest van Gestel’ het beeld dat de Doorbraak een 
typisch oorlogshistorisch fenomeen was. In haar nawoord schrijft ze echter dat de 
ontwikkelingen in het kamp niet los gezien konden worden van de jaren dertig en 
de vele eenheidsinitiatieven die er toen werden genomen.6 

De  historicus  P.  van  Dam  schreef  in  2011  over  Sint-Michielsgestel:  ‘Overi-
gens namen  lang niet  alle geïnterneerden enthousiast deel  aan de besprekingen 
over vernieuwing. De ideeën die in Sint-Michielsgestel naar voren kwamen, wa-
ren evenmin nieuw. In allerlei constellaties hadden Nederlanders al sinds de jaren 
dertig nagedacht over de vraag hoe de maatschappij hervormd en de rol van zware 
gemeenschappen ingedamd zou kunnen worden.’7

Dit  perspectief  koos  ook  J.  Wieten  in  zijn  proefschrift  over  het  dagblad  De 
Nederlander  uit  1986.  Hij  concludeerde  dat  er  niet  slechts  vanuit  een  ‘be vrij-
dingsroes’8 nieuwe gedachten over de Nederlandse  samenleving –  en ook over 
de kerk, voegde hij er aan toe – waren ontstaan, maar dat deze gedachten reeds in 
het interbellum vorm hadden gekregen. Wieten demonstreerde aan de hand van 
bronnenmateriaal van de Christelijk Historische Unie (chu, opgericht in 1908) 
alsmede van de Christelijk Historische voorman G.E. van Walsum dat er bij de 
Doorbraak veel meer aan de hand is geweest dan alleen gedachtevorming over een 
naoorlogs Nederland. Wieten beperkte zich tot een politiek georiënteerde analyse 
met enige reflectie over de grote kerkelijke thema’s die speelden bij de Doorbraak 
en bij de naoorlogse kerkelijke vernieuwingsbeweging. In deze drie laatstgenoem-
de publicaties werden de wortels van de Doorbraak wel voor de oorlog gezocht.

Niettemin is het opmerkelijk dat er zo weinig onderzoek naar de Doorbraak is 
gedaan. De beweging heeft een aanzienlijk aandeel gehad in de vorming van het 
politieke landschap in Nederland zoals het nu is. Daarnaast waren er veel promi-
nente Nederlanders bij betrokken. Het Doorbraakonderzoek is incompleet. Het 
is gedaan vanuit de Tweede Wereldoorlog, vanuit een politieke partij of dagblad, 
of vanuit de beschrijving van één leven.9 Maar de Doorbraak zelf en de motieven 
daarvoor staan niet centraal. In Wat bezielt ze? (1945) beschreven enkele doorge-
broken predikanten de Doorbraak bescheiden maar breed: ‘Het is nu, naar ons in-
zicht, het oogenblik om tot een eenvoudige ontmoeting te komen tusschen de van 
elkaar vervreemde en de elkaar miskennende groepen.’10 

Als de Doorbraak bestond uit de ontmoeting tussen elkaar miskennende en van 

6    De Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel, 176-177.
7     P. van Dam, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 

2011), 49.
8     J. Wieten, Dagblad en Doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander (Kampen: Kok, 1986), 

341.
9    Vgl. het gangbare beeld van Doorbraak ook bij Maarten van Rossem, ‘De verzuiling wordt over-

schat’ in: Historisch Nieuwsblad nr. 6/2011 (zie ook: Schooltv-uitzending: http://www.schooltv.nl/
video/nederland-verzuild-nederland-was-verdeeld-in-zuilen/?callback=%3F) i.t.t. bijvoorbeeld H. 
Noordegraaf die een heldere uiteenzetting geeft van het grote belang van de levensbeschouwelijke en 
principiële wortels van de vooroorlogse Doorbraakgedachten (tegenover de meer praktische redenen 
van sommige doorbrekers van na de Tweede Wereldoorlog): ‘Doorbraak toen en nu. 60 jaar PvdA’ 
in: Socialisme & Democratie, jrg. 67, 1 februari 2006, 9-15.

10   J.J. Buskes, M. Groenenberg, K.H. Kroon, K.H. Miskotte, D. Tromp, A.C. van Uchelen, H.A. Visser, 
Wat bezielt ze? (Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1945), 3.
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10 1 Inleiding

elkaar vervreemde groepen, is er reden om te vragen hoe die situatie van misken-
ning en vervreemding heeft kunnen ontstaan en verder terug te kijken dan alleen 
naar de oorlogsjaren. Waar is het streven van deze predikanten vandaan gekomen 
en waarom zijn het juist predikanten die dit zeggen? Kortom, wat zijn de wortels 
van de Doorbraak?11 Dit proefschrift beoogt die vraag te beantwoorden.

Het proefschrift van H. Ruitenbeek uit 1955 over de Partij van de Arbeid heeft 
van alle studies het meest geprobeerd deze wortels bloot te leggen. Hij deed dat 
echter vooral om de in 1946 ontstane Partij van de Arbeid historische duiding te 
geven. Hierdoor is ook in deze studie de nadruk primair politiek en gaat Ruiten-
beek uit van de premisse dat de Doorbraak vooral een vernieuwing van het socia-
lisme beoogde te zijn.12 Mijn proefschrift laat zien dat veel doorbrekers betrokken 
waren bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Dit roept de vraag op welke eigen-
schappen van deze kerk en van deze protestantse mensen in de richting wezen van 
Doorbraak-idealen.13 Vervolgens blijkt dan dat de Doorbraakbeweging in eer-
ste instantie niet over de politiek ging, maar over de kerk en de samenleving. De 
vraag was wat kerk en samenleving met elkaar van doen hadden. Was de kerk no-
dig in de samenleving? Zo ja, welke plek moest zij dan innemen? Moest dat een 
centrale publieke plek zijn (als volkskerk) of een plek in de marge (als soevereine, 
getuigende, zelfstandige kerk)? Een ander vraagstuk was of die kerk progressief 
of behoudend moest zijn, de bestaande orde moest aanvaarden of verdedigen, dan 
wel bevragen of afwijzen, wilde zij zich goed kunnen verhouden tot de samenle-
ving. In deze studie staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Wat dachten 
de doorbrekers in het interbellum over de samenleving en de Nederlandse Her-
vormde Kerk? Welke kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben die 
gedachten veroorzaakt en vorm gegeven? En welk perspectief ontwikkelden zij 
voor kerk en samenleving?

In het vervolg van deze inleiding worden de belangrijkste begrippen van dit 
onderzoek omschreven. Allereerst het begrip Doorbraak: wat hoopte men nu ei-
genlijk te doorbreken? Na deze verklaring van termen volgt een verantwoording 
van de gekozen periodisering van het onderzoek en een korte introductie van de 
belangrijkste contextuele informatie over deze periode. De inleiding wordt afge-
sloten met een korte beschrijving van de lijn van het boek en de inhoud van de 
hoofdstukken.

11   In C.J.M. Schuyt en Ed Taverne, 1950, wordt kort op het belang van de gebeurtenissen en wisselin-
gen van ‘mindset’ in het interbellum gewezen. Vooral door de eenheidsgedachten die er in het in-
terbellum waren, konden na de oorlog veel harmoniserende en opbouwende beslissingen worden 
genomen: 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag: Sdu uitgevers, 2000), 83.

12   H. Ruitenbeek, Het ontstaan van de Partij van de Arbeid (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1955), 66.
13   Dat is ook een vraag die Susanne Hennecke (2014) zich stelt als zij de correlatie tussen de Barth- 

receptie in Nederland en de Doorbraakbeweging kort aanstipt: ‘Gerade der beitrag protestantischen 
Christen und Christinnen wird in der entsprechenden niederländischen Literatur nicht bestritten, ist 
aber noch nie detailliert untersucht worden. Dasselbe gilt für den spezifischen Beitrag barthianisch 
inspirierter christlicher Theologen und Laien.Diese Studie möchte zur Füllung der entsprechenden 
Forschungslücke beitragen’; S. Hennecke, Karl Barth in den Niederlanden. Teil 1: Theologische, kul-
turelle und politische Recepzionen (1919-1960) (Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2014), 39.
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1.1 Verzuiling en Doorbraak: omstreden en onduidelijk

Om te weten wat Doorbraak is, moet er eerst worden gekeken naar de andere 
beeldspraak die met de Doorbraak verband houdt: verzuiling. Doorbraak is als 
beeldspraak ontstaan met op de achtergrond het idee van maatschapelijke ‘zui-
len’ en van daarmee samenhangende systemen die doorbroken dienden te wor-
den. Onderzoek naar het fenomeen ‘verzuiling’ kan daarom licht werpen op wat 
er doorbroken diende te worden. 

Als de historicus M. van Rossem (2011) in het Historisch Nieuwsblad spreekt 
over ‘de enorme invloed van het verzuilingsparadigma op de Nederlandse ge-
schiedschrijving’14 dan overdrijft hij geenszins. Het is gemeengoed, die verzuiling. 
Jarenlang zijn sociologen en historici goeddeels uitgegaan van het bestaan van zo-
iets als zuilen en verzuiling, maar sinds de jaren negentig is daar verandering in 
gekomen. Grote golven van onderzoek naar ‘verzuiling’ hebben het begrip om-
streden gemaakt, maar niet vervangen. Van Rossem beweerde als een van de cri-
tici van de verzuiling – of liever gezegd van het indelen van de geschiedenis aan 
de hand van dat begrip; het begrip zelf lijkt hij nog wel te willen gebruiken – dat 
de ontzuiling als proces al vergevorderd was in de jaren vijftig. Daarnaast was het 
niet iets aantoonbaars; verzuiling was vooral een begripsmatige omkadering van 
een gevoel en daarom theoretisch onbruikbaar.

Er is alle reden om de enorme betekenis van de verzuiling flink te relativeren, 
zeker na de oorlog. Nederland was slechts ten dele verzuild. Rond 1960 gaf al 
ruim 20 procent van de bevolking aan onkerkelijk te zijn. We mogen er bovendien 
van uitgaan dat een aanzienlijk deel van de Nederlands Hervormden zichzelf ook 
niet als verzuild beschouwde en gedroeg. De socialistische zuil was in veel min-
dere mate een zuil dan de confessionele zuilen, en van een liberale zuil kon al hele-
maal niet worden gesproken. Daar komt nog bij dat de wetenschappelijke, zake-
lijke en culturele elite nog weer aanzienlijk minder verzuild was dan de rest van de 
bevolking. Dat betekent dat een grote minderheid van de bevolking al in de jaren 
vijftig een onverzuild leven leidde.15

Van Rossem kiest daarom voor een sociaal-economische indeling van deze peri-
ode. In de plaats van de jaren van verzuiling en die van ontzuiling onderscheidt hij 
de crisisjaren voor de oorlog, de oorlogsjaren en de ‘gouden jaren na de oorlog’. 
Dat was aanwijsbaar, dat was concreet. P. van Dam (2011) pleit op andere gron-
den voor het afschaffen van de termen verzuiling en ontzuiling. Hij meent dat er 
een grote hoeveelheid onderzoek en informatie beschikbaar is naar de historische 
herkomst van deze begrippen, maar dat iedereen de informatie uit dat onderzoek 
ten onrechte aan de hand van deze begrippen opnieuw indeelt en ordent: verzui-
ling en ontzuiling

hebben ons opgezadeld met een fundamenteel vertekend beeld van verleden en heden. Ver-
zuiling is in die zin een moderne mythe: een gangbaar verhaal over de wording van onze 
maatschappij waar vrijwel niemand vraagtekens bij zet. De verzuilingsmythe creëert een 
verwrongen beeld van de Nederlandse geschiedenis door haar verleidelijke beeldspraak, 

14   Van Rossem, ‘De verzuiling wordt overschat’.
15   Ibidem.
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door haar suggestie van een unieke Nederlandse weg naar de moderniteit en door het idee 
dat er een scherpe breuk bestaat tussen de verzuilde en de ontzuilde maatschappij. Dit pro-
bleem wordt nog vergroot doordat de termen worden toegepast op uiteenlopende terreinen 
als religie, maatschappelijke organisatie en de politiek.16

Het is echter volgens Van Dam niet eenvoudig om de term verzuiling zomaar ach-
terwege te laten. ‘Waar Van Oostrom [mede-opsteller en voorzitter van de com-
missie die de De canon van Nederland moest opstellen die in 2006 verscheen] de 
term nu met het oog op binding probeert te verdringen, hebben juist die tegen-
standers van verdeeldheid op basis van levensbeschouwing de term ooit op de 
kaart gezet.’17 Van Dam ziet de verzuiling dus als een instrumenteel begrip om kri-
tiek te leveren op de maatschappelijke verdeeldheid. Tegelijkertijd menen sommi-
gen dat de term juist positiever bedoeld was dan het vooroorlogse ‘schotjesgeest’. 
Zuilen waren er in ieder geval nog bedoeld om een gezamenlijk dak te dragen.18 
Volgens sommigen verwees het echter slechts naar een verstikkend gevoel en niet 
naar een daadwerkelijke maatschappelijke ordening. Hoe dan ook, bij het be-
schrijven van de periode van 1918 tot 1960 lijkt het moeilijk aan dit begrip te ont-
komen. Verzuiling blijft een aantrekkelijke beeldspraak, die maar niet verdwijnt 
uit het wetenschappelijke discours.

Het klassieke beeld van verzuiling, dat lang stand hield, was dat van het stan-
daardwerk van politicoloog Arend Lijphart uit 1968,19 een boek dat vele her-
drukken kende. Lijphart beschreef de politieke periode van 1917 tot 1967, waar-
in verzuiling het middel was om Nederland bestuurlijk te organiseren. Het boek 
van Lijphart bepaalde lange tijd het gangbare beeld van de verzuiling, maar vanaf 
eind jaren tachtig kwam daar toch ook kritiek op. Verzuiling was volgens de cri-
tici een te subjectief en te ongenuanceerd begrip.20 De belangrijkste uitbreiding 
van het onderzoek naar verzuiling kwam in 2000 van de hand van de historici 
J.C.H. Blom en J. Talsma.21 Deze studie is een terugblik op het resultaat van een 
omvangrijk historisch onderzoek naar de verzuiling op lokaal niveau. De verzui-
ling wordt in deze terugblik gehandhaafd als bruikbare term, maar met een sterke 
nuancering omdat verzuiling op lokaal gebied behoorlijke verschillen liet zien. P. 
de Rooy concludeerde in zijn recensie van deze studie dat voor de onderzoekers 
verzuiling niet verwerpelijk was gebleken als term, maar evenmin duidelijk werd 
ingekleurd.22 Weer een andere invalshoek voor het beschouwen van het fenomeen 

16   Van Dam, Staat van verzuiling, 9.
17   Idem, 11.
18   Idem, 59.
19   Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Haarlem: Becht,19908).
20   Er kwam veel meer kritiek op de invulling of het gebruik van de begrippen verzuiling/ontzuiling, 

onder meer: P. Pennings, Verzuiling en ontzuiling: de lokale verschillen. Opbouw, instandhouding en 
neergang van plaatselijke zuilen in verschillende delen van Nederland na 1880 (Kampen: Kok, 1991) 
en P. de Rooy, ‘De verzuiling vergruisd, de columnologie in opmars’ in: Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (bmgn) 100/1 (1985), 65-69 en ook van De Rooy ‘Zes 
studies naar verzuiling’ in: bmgn 110/3 (1995), 380-392, en: ‘Voorbij de verzuiling’ in: bmgn 116/1 
(2001), 45-57; S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Aspecten van de ontwikkeling 
van de moderne staat in Nederland (Nijmegen: sun , 1983), 58.

21   J.C.H. Blom en J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negen-
tiende eeuw (Amsterdam: Het Spinhuis, 2000).

22   De Rooy, ‘Voorbij de verzuiling?’, 45.
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ver zuiling bood P. van Rooden in Religieuze regimes (1996). Van Rooden was 
oor spronkelijk theoloog en bij hem zie je de resultaten die een waardering van de 
kracht van religie in de geschiedschrijving oplevert. Van Rooden beweerde in dit 
onderzoek dat verzuiling ‘het resultaat van religieuze mobilisaties’23 was:

Mensen werden niet gedwongen, maar uitgenodigd om deel te nemen aan een wereld van 
massabewegingen. In de jaren tussen de oorlogen werden de politieke partijen van de or-
thodoxe protestanten en katholieken alleen uitgedaagd door radicalere stromingen, die nog 
sterker het verschil en de grenzen tussen de verschillende morele gemeenschappen bena-
drukten. Het is een goede aanwijzing dat wat de protestantse en katholieke voormannen 
hun aanhang boden, werkelijk populair was.24 

Van Rooden en Van Dam brengen verzuiling meer met het morele en religieuze 
terrein in verband dan Lijphart en Blom, die er meer historisch-sociologische en 
politicologische perspectieven op nahielden. Van Rooden en van Dam onderstre-
pen ook het belang van de jaren van het interbellum voor het begrijpen van de ver-
zuiling – en dus van de Doorbraak. Een reden hiervoor was dat in de periode dat 
verzuiling het sterkst lijkt, er tegelijkertijd een afname van kerklidmaatschappen 
zichtbaar is.25 Ook de historicus P. de Rooy (2001) lijkt in de lijn van Van Rood-
en en Van Dam te staan. Hij legde in zijn bespreking van het werk van Blom en 
Talsma de nadruk op het niet-onderzochte deel ‘geloof’ dat achter de verzuiling-
stendensen zat. Dat is een belangrijke constatering, ook omdat geloof in nóg ster-
kere mate achterwege lijkt te zijn gelaten bij de analyse van het begrip Doorbraak, 
zoals we hieronder zullen zien. Toch is het van groot belang om het geloof in het 
onderzoek te betrekken, zo schreef De Rooy: 

Of het nu gaat om ‘liberale’ vrijzinnigheid, ‘protestantse’ bevindelijkheid of ‘roomse’ de-
votionaliteit: er is nog een lange en lastige weg te gaan in het historisch onderzoek naar de 
vorm en inhoud daarvan. Toch zal het die kant uit moeten, want anders blijven we gevan-
gen in de gedachte dat religieuze overtuigingen vooral worden ingezet als strategie (in het 
kader van de overheersing van het openbare leven, standsverheffing of het verwerven van 
machtsposities bijvoorbeeld), of vooral het resultaat zijn van weloverwogen keuzes (waar-
mee het in het kille domein van de rational choice dreigt te worden getrokken).

Bij de moderne studies naar verzuiling zijn grofweg twee stromingen waarneem-
baar: de eerste stroming redeneert van onder naar boven. Ze ontleedt het begrip 
verzuiling in haar constituerende onderdelen – zoals onder meer krant, huwe-
lijk en emancipatie – om vervolgens op het probleem te stuiten dat de onderde-
len worden bepaald door een bovenliggend begrip van verzuiling; anders kunnen 
het immers geen onderdelen zijn. Hierdoor ontstaat toch weer een verklaring van 
verzuiling van boven af, dat wil zeggen vanuit een bepaalde opvatting over het be-

23   P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Am-
sterdam: Bert Bakker, 1996), 39.

24   Ibidem.
25   Vgl. de verklaring die J. Billiet geeft voor het gezamenlijk optreden van verzuiling en secularisatie: 

Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming (Leuven: Universitaire 
Pers, 1988), 25: als verzuiling en secularisatie tegenpolen zijn, dan is het volgens Billiet vreemd dat 
ze tegelijkertijd optreden. Daarom kun je verzuiling volgens Billiet ook zien als herstelmechanisme 
tegen secularisatie.

Kromdijk_binnenwerk.indb   13 24-01-17   13:47



14 1 Inleiding

grip verzuiling.26 De tweede stroming tracht het bovenliggende begrip verzuiling 
te vervangen door concretere en dynamische benamingen als organisatienetwer-
ken27 of onderverdeeld en zonder gemeenschappelijke noemer als zware en lichte 
gemeenschappen. Deze methode creëert mogelijkheden om minder absoluut en 
met meer nuance te spreken over verzuiling.28 In de nuancering gaat echter veel 
duidelijkheid verloren die het begrip verzuiling verschafte.

Doorbraak en de doorbrekers
Over de Doorbraak is veel minder geschreven. Doorbraak veronderstelt iets wat 
doorbroken dient te worden, bijvoorbeeld een stelsel, systeem of maatschappelijk 
taboe. Het begrip is waarschijnlijk ontstaan in een context van beeldend spreken 
over het maatschappelijk bestel als een gebouw zoals bijvoorbeeld Kuyper in 1891 
deed met zijn architectonische kritiek op de samenleving.29 Enkele vormen van 
Doorbraak die in de bestaande literatuur op de voorgrond treden:

–  een toenadering van christendom en socialisme;30

–  een theologische kritiek op christelijke organisaties en verwerping van de 
antithese;31

–  een streven naar eenheid en toenadering in kerk en samenleving waarbij de 
identiteit van de participant behouden moest blijven. Verschil tussen doorbre-
kers was dus principieel toegestaan;32

–  een religieus of christelijk ideaal voor de Nederlandse samenleving.33

Het draait er nu om deze elementen te laten samenkomen in de beschrijving van 
het ontstaan van het gedachtegoed van de Doorbraak. Eenzijdige nadruk op één 
van deze elementen zou een eenzijdig beeld versterken. Het ging sommige door-
brekers bijvoorbeeld helemaal niet om een toenadering tussen christendom en so-
cialisme. De doorbrekers vormden geen afgebakende groep, vooral doordat zij 
zelf principiële bezwaren hadden tegen groeps- en partijvorming onder het vaan-
del van een ideaal. Dat maakte de groep doorbrekers tot een open gezelschap. Ter 
wille van de leesbaarheid van dit boek over de mensen die meewerkten aan de 
Doorbraak, heb ik gekozen voor één term om hen aan te duiden: de doorbrekers. 
Er is geen afgebakende groep doorbrekers en ook geen lidmaatschap waarmee je 
kunt aantonen dat iemand daadwerkelijk doorbreker was. Net als Ten Have bij 

26   Pennings, Verzuiling en ontzuiling, 34.
27   S. Hellemans, Strijd om de moderniteit (Leuven: Universitaire Pers, 1990), 13.
28   Van Dam, Staat van verzuiling, 19.
29   Openingsrede van Kuyper bij het Sociaal Congres in 1891: Het sociale vraagstuk en de Christelijke 

religie (Amsterdam: J.A. Wormser, 1891).
30   J.C.H. Blom en W. ten Have, ‘De sociaal-democratie tussen Doorbraak en coalitie: Een klassiek di-

lemma’, in: Socialisme&Democratie (1986) nr. 1, 3-8; D. Bosscher, Dromen van een Doorbraak, 8-12, 
in: Socialisme&Democratie (1986) nr.1, 8-9; P. van Dam, Staat van verzuiling, 53.

31   M.E. Brinkman, De theologie van Karl Barth. Dynamiet of dynamo voor christelijk handelen (Baarn: 
Ten Have, 1983).

32   Zoals bijvoorbeeld in de ncsv, A.J. van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 
1896-1985 (Den Haag: Boekencentrum, 1991); en bij de Barchem-beweging, J. Lindeboom, Geschie-
denis van de Barchem-beweging. mcmviii-mcmlviii (Lochem: Barchem-beweging, 1958).

33   Van Dam, Staat van verzuiling, 54.
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zijn beschrijving van de vernieuwers achter de Nederlandse Unie kies ik hier een 
noemer voor het gemeenschappelijk streven. Deze noemer is echter een stuk pre-
ciezer dan die van Ten Have, omdat hij doelde op alle vernieuwende beweging in 
de richting van volkseenheid terwijl ‘doorbrekers’ in dit onderzoek slechts ver-
wijst naar de beweging die een Doorbraak in daad of woord betekende uit de be-
staande verhoudingen. Verschillende doorbrekers zagen bijvoorbeeld volkseen-
heidsbewegingen als een grote bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Uit 
het boek wordt duidelijk waar de belangrijkste overlap van de doorbrekers bij de 
verschillende hierboven genoemde punten ligt.34

Over het algemeen kan wel worden gesteld dat verzuiling als term omstreden is 
en het begrip Doorbraak weinig theoretische gronden kent. Beide begrippen zul-
len dus met voorzichtigheid worden gebruikt en vooral dienen als aanduiding of 
verzamelbegrip van het spreken over maatschappelijke en kerkelijke gescheiden-
heid of eenheid. Tegelijkertijd wordt in dit proefschrift de vraag gesteld en beant-
woord of Doorbraak als term al in het interbellum al werd gebruikt als aanduiding 
voor een groep of beweging. 

1.2 De driehoeksverhouding van de doorbrekers 

Veel van de eigenheid en het karakter van de Doorbraak werden gevormd door de 
krachtenvelden waartussen de doorbrekers zich profileerden. De drie belangrijk-
ste krachtenvelden in dit onderzoek naar de hervormde wortels van de Doorbraak 
zijn de kerk, het socialisme en het neocalvinisme. 

De kerk
In de periode van eind negentiende eeuw tot de jaren twintig van de twintigste 
eeuw moest de Nederlandse Hervormde Kerk, de tot dan toe grootste kerk van 
het land, zich door afnemend ledental, maatschappelijke ontwikkelingen en on-
derlinge verdeeldheid bezinnen op haar identiteit. Deze bezinning vond hier en 
daar plaats, maar nauwelijks in de beslissingsbevoegde organen van de kerk, de 
classes en synoden. Hierdoor werd de bezinning weinig georganiseerd, kreeg ze 
geen structuur en veranderde er feitelijk weinig. Waar het gereformeerde ‘volks-
deel’ schijnbaar moeiteloos haar gang naar de moderne tijd vond, was dat voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk als (tot 1930) grootste kerk van Nederland een las-
tiger opdracht. In deze kerk varieerden de richtingen van vrijzinnig-protestants 
tot Gereformeerde Bond, met de ethischen en confessionelen ergens daartussen. 
De centrale vraag was voor de Nederlandse Hervormde Kerk niet of hervorming 
nodig was; die noodzaak stond buiten kijf. Ook het doel was duidelijk: deze kerk 
moest weer optreden in het publieke domein. Een vraag was echter of hervorming 
een verwijdering van verkeerde elementen (juridisch, confessioneel) of juist een 
verzoening (irenisch, oecumenisch) tussen groepen in de kerk en met andere ker-
kelijke genootschappen inhield. Moest de kerk hersteld worden of opgebouwd?

De belangrijkste theologische visies in deze jaren werden aangereikt door de 

34   Ten Have, De Nederlandse Unie, 72. 
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theologen Abraham Kuyper en Philippus Jacobus Hoedemaker, die uiteenlo-
pende opvattingen hadden over de kerk in de maatschappij. Terugreikend naar 
de Tachtigjarige Oorlog en tijd waarin de Nederlandse Hervormde (toen: Ge-
reformeerde) Kerk een publieke kerk was, redeneerden zij over wat er nodig 
was om als kerk weer een belangrijke rol te spelen in het maatschappelijke leven. 
Het door koning Willem i aan de kerk opgelegde Algemeen Reglement van 1816 
maakte van de kerk een bestuurlijke organisatie. Het belijdende karakter van de 
kerk werd in de beleving van velen door het reglement verdrongen. Mede als re-
actie hierop ontstond de Afscheiding van 1834, een uittocht van orthodoxe leden 
uit de Nederlandse Hervormde Kerk.35 In 1886 ontstond zo’n tweede uittocht, de 
Doleantie. Deze groepen wilden een kerk die georganiseerd was op grond van de 
belijdenissen uit de zestiende en zeventiende eeuw en bestuurd worden zonder 
synodaal ‘juk’. Door de uittreding van deze groepen vertoonde het grote bouw-
werk van de Nederlandse Hervormde Kerk serieuze barsten. Meer groeperingen 
bezonnen zich op de vraag of zij zich nog thuisvoelden in de moederkerk, ook 
omdat de invloed van de kerk op het publieke domein sinds de grondwet van 1848 
formeel drastisch was verminderd.36 Ook een gewijzigd reglement, het Algemeen 
Reglement van 1852, de opvolger van het Algemeen Reglement van 1816, kon in 
dit gevoelen geen verandering brengen.

Vanaf de Doleantie werd de verdere organisatie van het dolerende volksdeel 
door Kuyper ingezet. Het gehele maatschappelijke leven werd bepaald door de 
geïsoleerde posities van elkaar uitsluitende overtuigingen. Kuyper organiseerde 
de dolerenden op basis van het gegeven gereformeerd te zijn. Dit werd niet alleen 
gadeslagen maar eveneens met bewondering of uit noodzaak gekopieerd door an-
dere groepen in de samenleving, zoals de katholieken en de socialisten. Ook in de 
Nederlandse Hervormde Kerk waren velen op de hand van Kuyper, ook nog na 
de Doleantie, en stemden op zijn partij, de Antirevolutionaire Partij (opgericht in 
1879). Het Kuyperiaanse antithetische model werd lange tijd een theologische fac-
tor van belang. Het was in dat theologisch gefundeerde samenlevingsmodel uitge-
sloten dat iemand tegelijkertijd christen en socialist kon zijn, of dat het kerkelijk 
instituut een maatschappelijke rol kon spelen. De samenleving werd in de jaren 
voor en na de Eerste Wereldoorlog in sterke mate bepaald door Kuypers opvat-
tingen. In de Nederlandse Hervormde Kerk leefde echter onvrede over dit model. 
De Hervormde Kerk kon er geen maatschappelijke rol in spelen en hervormden 
voelden zich geperst in Kuypers keurslijf van christelijke organisatievorming: ze 
konden zich in de samenleving alleen manifesteren volgens het levensbeschouwe-
lijke verdeelschema van christelijke of niet-christelijke organisaties. Wie hier ver-
andering in wilde brengen stuitte onmiddellijk op de verdeeldheid binnen de Her-
vormde Kerk die elke verandering in de weg zat. De kerk kon niet met één mond 
spreken en moest daarom eerst hervormd worden.

Een eerste belangrijke stap naar hervorming van de kerk was de totstandko-

35   Een emancipatoir motief was uiteraard bij deze beweging ook van groot belang. De zogenaamde 
Kleine Luyden, gewone kerkleden, voelden zich door de kerkelijke bestuursorganen en elite niet 
gehoord. Deze afscheiding gaf ook uiting aan dit sociale ongenoegen.

36   G. Harinck en L. Winkeler, ‘De negentiende eeuw’ in: H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse 
Kerkgeschiedenis (Kampen: Kok, 2006), 647.
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ming van het reorganisatie-ontwerp uit 1929. Uit dit ontwerp sprak de wens om 
de Nederlandse Hervormde Kerk weer een belijdende kerk te laten worden in 
plaats van een besturende kerk. Deelnemers aan de reorganisatiecommissie die 
het ontwerp indienden waren veelal ‘mannen van verschillende schakeringen der 
rechterzijde’.37 Vooral de naam van de confessionele Groningse hoogleraar Th.L. 
Haitjema is belangrijk om te noemen, omdat hij bij het gehele reorganisatiepro-
ces een belangrijke leidende rol bleef vervullen. Zo ook bij de oprichting van het 
Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel op 10 juni 1930. Het reorga-
nisatie-ontwerp uit 1929 was met de kleinst mogelijke meerderheid door de sy-
node verworpen: tien tegen negen. Deze stemverhouding zou zich bij ieder vol-
gend ontwerp herhalen. De ontwerpen veranderden, maar de stemverhoudingen 
veranderden niet mee. Het verworpen ontwerp uit 1929 diende als uitgangspunt 
voor het Verbond tot Kerkherstel. Het had na één jaar al 2033 leden en dit succes 
werd door Bartels (1946) vooral verklaard door het gegeven dat de aanhangers van 
het reorganisatie-ontwerp uit 1929 al ‘tientallen van jaren’ een nieuwe kerkorde 
wensten; eindelijk gebeurde er nu iets in de kerk.

Er volgden veel reacties op Kerkherstel. De belangrijkste daarvan was die van 
de ethische Utrechtse hoogleraar A.M. Brouwer. Hij richtte zich tegen de vereen-
voudiging van de kerkelijke zaken door Kerkherstel. Brouwer meende dat een 
kerkorde zoals Kerkherstel die wilde nooit eerder had bestaan in Nederland en 
dat er dus niet van Kerkherstel gesproken kon worden. Ook hekelde hij de keuze 
die Kerkherstel aan haar toehoorders voorlegde, dat het voor een belijdende kerk 
draaide om de keuze ‘tussen Christendom en humanisme’.38 Wat was dan huma-
nisme, vroeg Brouwer zich af. Uiteindelijk voelden ook de tegenstanders van het 
ontwerp uit 1929 de noodzaak tot reorganisatie. Op 16 februari 1931 werd door 
onder meer Brouwer, de Groningse hoogleraar G. van der Leeuw en de Larense 
predikant O. Noordmans de Vereniging Kerkopbouw opgericht. Het voornaam-
ste beginsel van Kerkopbouw was dat de kerk zich meer bewust zou worden van 
haar taak in de wereld en van haar eenheid en oecumenische karakter. Los van 
Kerkopbouw werd door Brouwer en anderen in datzelfde jaar een voorstel in-
gediend bij de synode om de incorporatie en samenwerking van de verschillende 
richtingen in de kerk te bevorderen. Het voorstel werd aangenomen, maar bood 
geen organisatorische veranderingen. 

In 1933 had Kerkherstel een (in de woorden van Haitjema) ‘voorzichtig en aan-
nemelijk’39 geformuleerde versie van het eerder afgewezen ontwerp uit 1929 tever-
geefs getracht op de agenda van de synode te krijgen. Hierop volgde in 1934 een 
groot reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw, dat op een buitengewone synode 
op 8 januari 1935 ter stemming. Na twee stemrondes werd ook dit voorstel met de 
kleinst mogelijke meerderheid van tien tegen negen stemmen verworpen.

Kerkherstel besloot in 1935 na deze nieuwe afwijzing van haar ontwerp uit 1933 
contact te zoeken met Kerkopbouw om samen tot een gemeenschappelijk ontwerp 
te komen. Een gezamenlijke commissie onder leiding van de rechtsgeleerde P. 

37   H. Bartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandse Hervormde Kerk van 1929 tot 
1939 (Den Haag: Van Stockum, 1946), 8.

38   Idem, 38.
39   Th.L. Haitjema, Nederlands Hervormd Kerkrecht (Nijkerk: Callenbach, 1951), 82.
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Scholten kwam tot een akkoord in 1936. Dat akkoord had als voornaamste punten 
van overeenstemming dat de classicale vergaderingen een taak werd gegeven in de 
tuchtbeoefening en dat synodale afgevaardigden werden benoemd door de pro-
vinciale synoden. Het akkoord was een grondslag voor het uiteindelijke gezamen-
lijke ontwerp van 1938. Op 10 augustus 1938 besloot de synode ook dit ontwerp 
niet aan te nemen. In de woorden van C. van den Broeke (2005): ‘De reorganisatie 
van de kerk was mislukt. De hoop op een oplossing was verder weg dan ooit.’40

Het socialisme
De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (sdap) werd na 1918 geleidelijk min-
der marxistisch en kreeg een bredere ideologische basis. De partij legde meer na-
druk op arbeid en socialisatie in plaats van klassenemancipatie. Met name de re-
ligieus-socialisten onder aanvoering van de predikant Willem Banning hebben 
getracht de partij te vernieuwen door haar socialisme te duiden als levensbeschou-
welijke en morele keuze.41 Deze beweging heeft haar wortels bij de groep predi-
kanten rondom het blad De Blijde Wereld (ontstaan in 1902). Deze groep eerste 
‘rooie dominees’ werd geïnspireerd door een diepgevoeld rechtvaardigheidsprin-
cipe. Daarnaast zagen zij de meerwaarde van de marxistische maatschappijanaly-
se. De laatste en misschien wel belangrijkste drijfveer was hun pleidooi voor meer 
gemeenschapszin in een sterk geïndividualiseerde samenleving.42 De Blijde We-
reld-dominees zagen de Bijbel niet als openbaringsbron voor een maatschappelij-
ke ordening. Hun lidmaatschappen van politieke partijen moeten dan ook als in-
dividuele keuzes worden gezien.43 Binnen de sdap, de grote sociaal-democratische 
partij met ruim een vijfde van de Tweede Kamerzetels, kregen deze predikanten 
tot de jaren dertig geen belangrijke rol. 

Een andere groep organiseerde zich rond de vrijzinnige dominee Bart de Ligt. 
Anders dan de Blijde Wereld-groep wensten zij christendom en socialisme als één 
onlosmakelijk geheel te zien. De Bond van Christen Socialisten werd in 1907 op-
gericht en vanaf 1910 geleid door De Ligt. Hij bekritiseerde de sdap om haar vaak 
niet-principiële houding. De onderbouwing van hun ontwapeningsstandpunt was 
daarbij het belangrijkste theoretische verschil tussen deze Bond en de sdap en dit 
geldt ook voor de in 1926 opgerichte Christelijk-Democratische Unie (cdu), een 
antimilitaristische progressieve partij. Zij hielden om godsdienstige redenen vast 
aan dit principe. De sdap trachtte vooral uit haar politieke isolement te komen en 
zette godsdienst en levensbeschouwing op het tweede plan.44

Niet alleen Banning maar ook de gereformeerde predikant Jan Buskes, die later 
in de cdu actief werd, was sterk onder de indruk van De Ligt. Laatstgenoemde had 
met zijn kritiek op zowel de sdap als de christelijke partijen (die hij niet christelijk 
vond) gepleit voor aandacht voor ‘de betekenis van levensbeschouwing en mora-

40   C. van den Broeke, Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid 
(1571-2004) (Kampen: Kok, 2005), 321.

41   Noordegraaf, Doorbraak toen en nu, 12. 
42   http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=97 geraadpleegd op 15-1-2016.
43   Ibidem.
44   H. Noordegraaf, Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt (Baarn: 

Ten Have, 1994), 245-247.
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liteit en de afwijzing van het historisch-materialisme als levensbeschouwing.’45 De 
sdap gaf formeel ruimte aan de levensbeschouwelijke visie op socialisme een plek. 
Dat deed ze in de jaren twintig echter eerder uit angst leden te verliezen dan om 
het partijprogramma echt op levensbeschouwelijke grond te herzien.46 

De echte wending binnen de partij vond pas vanaf halverwege de jaren dertig 
plaats toen enkele niet erg politiek ingestelde personen een belangrijke rol kregen 
in de partij. Vooral Vorrink en Banning werden in die tijd invloedrijk binnen de 
sdap.47 Reeds in 1912 had de predikant J.A. Bruins in de discussie over het begin-
selprogramma bewerkstelligd dat de sdap formeel een zedelijk oordeel gaf over 
het kapitalisme.48 Vorrink en Banning gaven de sociaal-democratie deze levens-
beschouwelijke en morele richting mee, die zij prefereerden boven de historisch-
materialistische maatschappijanalyse. Zij stonden een wezenlijk andere ideologie 
voor dan de oorspronkelijke ‘rooie dominees’ rondom De Blijde Wereld die nog 
expliciet het marxisme omarmden.49 Dat marxisme was en bleef in de jaren dertig 
de belangrijkste drempel voor christenen om lid te worden van de sdap, omdat zij 
het marxisme als concurrerende en anti-godsdienstige beweging zagen tegenover 
het christendom.

In het beginselprogramma van 1937 werd de invloed van Banning goed zicht-
baar. Het levensbeschouwelijke, morele doel werd met waarden als vrijheid, 
rechtvaardigheid, vrede en welvaart niet expliciet gekoppeld aan een sociaal-eco-
nomische ordening.50 Tegelijkertijd bleef in de partij het gevoel heersen dat gods-
dienstige keuzes los stonden van de politieke praktijk,51 en waarschijnlijk was dit 
de voornaamste oorzaak waardoor veel doorbrekers voor de Tweede Wereld-
oorlog geen meerwaarde zagen in lidmaatschap van de sdap, ondanks het meer 
op levensbeschouwing gestoelde beginselprogramma van 1937. De spanning die 
er in het interbellum was tussen interesse voor het socialisme en lid worden van 
de grootste sociaal-democratische partij wordt in dit proefschrift zichtbaar. De 
Doorbraak nam tijdens het interbellum nauwelijks politieke vormen aan.

Het neocalvinisme
De laatste punt van de driehoek die het spanningsveld van de doorbrekers weer-
geeft, is het neocalvinisme. De groep die wordt aangeduid als neocalvinisten is de 
groep die in lijn met Abraham Kuyper en Herman Bavinck de gereformeerde tra-
ditie in een moderne vorm wilde gieten. Dat gebeurde in de Antirevolutionaire 
Partij (arp), het hoger onderwijs (Vrije Universiteit), de pers (De Reformatie, De 
Standaard, etcetera) en nog vele andere maatschappelijke gebieden. Vanaf de jaren 
dertig werd deze gereformeerd-theologisch gefundeerde richting de belangrijk-
ste ideologische tegenstander van de Nederlandse barthianen. Deze laatste groep 

45   Idem, 380.
46   Joh. S. Wijne, De Bergrede en het socialisme. De gespannen verhouding tussen religie en socialisme in 

de beginselprograms van 100 jaar sociaal-democratie in Nederland (Den Haag: Amrit, 1996), 27-28.
47   Idem, 32-34 en H. Cohen, Om de vernieuwing van het socialisme. De politieke oriëntatie van de Ne-

derlandse sociaal-democratie 1919-1930 (Leiden: Universitaire pers, 1974), 225 en 233.
48   Noordegraaf, Niet met de wapenen der barbaren, 155.
49   Idem, 380.
50   Ruitenbeek, Het ontstaan van de Partij van de Arbeid, 65.
51   Wijne, De bergrede en het socialisme, 42.
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bestond voor een groot deel uit doorbrekers die de dialectische theologie van de 
Zwitserse theoloog Karl Barth aanhingen en bruikbaar maakten voor de Neder-
landse context. Doorslaggevend voor hun profilering in de jaren dertig waren de 
discussies met de neocalvinisten en dan in het bijzonder met de gereformeerde 
predikant Klaas Schilder. De toon van de barthiaanse doorbrekers werd in de ja-
ren dertig duidelijker en vastomlijnder, mede door de polemiek met de neocalvi-
nisten. De Nederlandse barthianen ontwikkelden in die discussie een theologische 
en maatschappelijke verantwoording die wellicht meer met de Doorbraak dan 
met Barth te maken had. 

De polemiek tussen het neocalvinisme en de Nederlandse barthianen ging over 
verschillende onderwerpen. De onderwerpen ‘christelijke politiek’ en ‘genade en 
belijdenis’ zorgden daarin voor de belangrijkste en meest ontvlambare discussies.52 
De publieke strijd over deze onderwerpen toonde niet alleen waar voor sommi-
ge doorbrekers de belangrijkste doorbraak moest worden gemaakt maar ook dat 
iedereen middelen had om zich te uiten in de media. De neocalvinisten hadden 
vooral het weekblad De Reformatie (opgericht in 1920) als media-orgaan. De Ne-
derlandse barthianen uitten zich vooral in brochures, maar ook in weekbladen als 
Woord en Geest (opgericht in 1925) of het Algemeen weekblad voor Christen-
dom en Cultuur (voortzetting in 1925 van het ethische weekblad Bergopwaarts). 

De kritiek van de Nederlandse barthianen op de christelijke politiek had ook te 
maken met de zelfbewuste toon van de christelijke partijen en in het bijzonder van 
de arp onder leiding van Hendrikus Colijn. Deze oud-militair die leiding gaf aan 
vijf kabinetten tijdens het interbellum werd de verpersoonlijking van de rechtse 
politiek die zich volgens de doorbrekers ten onrechte voor christelijk uitgaf. Niet 
alleen werd het stempel christelijk ten onrechte gebruikt, de doorbrekers meen-
den ook dat de Kuyperiaanse antithese door de christelijke politici vooral politiek 
en maatschappelijk negatief en verdelend werkte en rekenden in hun brochures af 
met dit begrip. Het conflict met het neocalvinisme en de strijd tegen de antithese 
mondde uit in een pleidooi voor meer eenheid, openheid en bescheidenheid.

In het boek komen deze drie spanningsvelden (kerk,socialisme en neocalvinis-
me) in verschillende thema’s terug. Hoewel de nadruk soms op de verhouding van 
Doorbraak tot één spanningsveld komt te liggen, zijn de andere twee ook altijd 
van belang. Zo is in de verhouding van de doorbrekers tot het socialisme hun op-
vatting van de verhouding tussen het socialisme en de kerk doorslaggevend en is in 
het oordeel van de doorbrekers over het neocalvinisme ook hun kritiek op de wei-
nig sociale opvattingen van de christelijke partijen en het neocalvinisme van het 
grootste belang. De doorbrekers hadden een christelijk ideaal met de Doorbraak 
voor ogen. Het voornaamste motief om naar Doorbraak te streven was de gedach-
te dat daarmee de kerk een dienst bewezen werd. Doorbraak zou de juiste bijbelse 
verhoudingen bevorderen, ook al meenden de doorbrekers dat die verhoudingen 
slechts door God op hun juistheid beoordeeld konden worden. 

52   Brinkman, De theologie van Karl Barth, 61.
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1.3 Periodisering

Iedere periodisering is arbitrair, omdat er voor en na iedere denkbare periode din-
gen gebeurden die daarin hun weerslag of wortels hadden. Er zijn altijd mogelijk-
heden om het onderzoek naar een periode te verbreden en uit te breiden, maar 
juist daarom is een duidelijke begrenzing van groot belang. Ik heb bij dit onder-
zoek voor een duidelijk begin en einde gekozen: het interbellum. Het begin wordt 
gevormd door het jaartal 1918. De onderwijspacificatie van 1917 en de invoering 
van algemeen kiesrecht rond 1918 resulteerden in financieel gelijke kansen voor 
openbaar en bijzonder onderwijs en in een verbreding van het politieke spectrum. 

Een kerk die er voor het hele volk moest zijn, zoals Hoedemaker ooit betoogde, 
leek in deze sfeer van pluralisering niet thuis te horen. Hoedemakers idee moest in 
deze periode in vele opzichten het onderspit delven tegen de gedachte van Kuy-
per dat iedere levenskring (kerk, overheid, gezin, etcetera) zijn eigen soevereini-
teit zou moeten hebben en dat de samenleving een pluriform levensbeschouwelijk 
karakter had. Mede daarom is dit omslagpunt in 1918 gekozen als beginpunt van 
dit onderzoek. Uiteraard zijn de ontwikkelingen die tot dat omslagpunt hebben 
geleid ook van groot belang. Maar voor een grote groep doorbrekers geldt dat zij 
niet voor 1918 een rol van betekenis speelden in de samenleving. Het einde van de 
Eerste Wereldoorlog in 1918 zorgde bovendien voor een bezinning op de rol van 
de kerk als morele wegwijzer voor de samenleving. De kerk had die rol tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in veel landen niet vervuld. Ook tijdens het interbellum kon 
ze die rol niet vervullen, omdat ze te verdeeld was. De strijd voor een kerkhervor-
ming werd dan ook vaak ervaren als een strijd tegen de zedelijke verwildering van 
de periode na 1918. 

Bij een verdere onderverdeling van de periode van onderzoek onderscheid ik 
twee tijdvakken: een tijdvak van 1918 tot en met 1929 en een tijdvak van 1930 tot 
en met 1940. In het eerste blok waren de doorbrekers als hoofdzakelijk net-afge-
studeerden op zoek naar hun plek in de samenleving en bezig met de opbouw van 
hun carrière. Het tweede tijdvak kenmerkte zich door een groeiend gevoel van ur-
gentie bij de doorbrekers. Dit werd vooral aangewakkerd door de sociaal-econo-
mische crisis vanaf 1929, de dreiging van het totalitarisme vanaf 1933, en de ont-
kerkelijking waarvan de grote omvang bekend werd bij de volkstelling van 1930. 

Beide perioden kenmerken zich door veel theologische activiteit. Ook nieuwe 
religieuze bewegingen toonden zich steeds nadrukkelijker buiten de kerk. Een 
nieuwe oriëntatie op de zending was een goed voorbeeld van een beweging die 
zonder kerkelijk goedkeuren een nieuwe richting in bewoog. De Nederlandse 
zending richtte zich vooral op Nederlands-Indië. Veel zendelingen hadden het 
daar moeilijk, de houding van de Nederlandse regering ten opzichte van de in-
heemse bevolking liet volgens hen te wensen over. Zij beseften dat het niet slechts 
hun missie was om er de eigen christelijke beschaving te brengen, maar ook om 
daar voor meer begrip tussen de mensen onderling te zorgen. Intellectuele voe-
ding voor deze zendingsmensen werd onder meer gegeven in de ncsv, de Neder-
landse Christen-Studenten Vereeniging (opgericht in 1896). Vanuit deze studen-
tenvereniging ontstonden netwerken en gemeenschappelijke interesses die ook na 
de studietijd in stand bleven en die voor menigeen belangrijker waren dan de bin-
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ding die de kerk bood.53 Op het zendingsveld ontstond het idee om de koers van 
de kerk te veranderen. De inhoud van het geloof moest niet meer imperialistisch 
worden opgelegd, maar veel horizontaler vorm krijgen als een besef van oecumene. 

De oecumenische theologie die omstreeks de Eerste Wereldoorlog voor het eerst 
ge stalte kreeg, veronderstelde dat iedere christen onderdeel uitmaakte van een uni-
versele kerk, maar dat er door tijds- en cultuurverschillen differentiatie en ook 
onderlinge vervreemding was opgetreden. Voor een vredelievende omgang met 
elkaar in de wereld was het van groot belang dat de kerk tot taak had verschillen 
te overstijgen en bruggen te bouwen. Langzaam verschoof de zendingsbeweging 
dan ook naar oecumenisch gebied. Zo werden Hendrik Kraemer en Wim Visser ’t 
Hooft van zendelingen tot bekende voormannen van de oecumenische beweging. 
Die beweging oversteeg de landsgrenzen en resulteerde in een onbegrip voor en 
kritiek op de Nederlandse verdeeldheid in kerk en samenleving. Als vereniging en 
oecumene op internationaal gebied mogelijk was, dan moest dat in de Nederland-
se samenleving ook kunnen en al helemaal in de Nederlandse Hervormde Kerk 
zelf. Dit denkbeeld werd vanuit gereformeerde hoek bestreden. Het strookte niet 
met de neocalvinistische fixatie op levensbeschouwelijke en ook confessionele ver-
schillen. De dominante opvatting in de Gereformeerde Kerken in Nederland was 
dat het streven naar oecumene een voorbeeld was van de verwarring van die tijd. 
Daarmee werd gedoeld op de andere eenheidsbewegingen die er in die tijd zicht-
baar werden, zoals de vredesbeweging en de nationalistische beweging.

Toch ontstond in de Nederlandse samenleving de behoefte aan meer eenheid. 
Er werd gehoopt dat meer eenheid zou zorgen voor meer daadkracht en voor-
spoed voor het Nederlandse volk. Een van die geluiden kwam van Gerardus van 
der Leeuw, prominent theoloog en later bewindsman. Deze chu-man meende dat 
de volksopvoeding in de breedste zin moest worden gerealiseerd. Hij had daarbij 
in zijn hoofd het ideaal van een grote publieke kerk die het maatschappelijk leven 
beheerste. Dit hield in dat volgens hem al het onderwijs openbaar moest zijn en 
tevens christelijk. ‘Wat we missen is op alle gebied een gemeenschappelijk besef 
van geestelijke waarden’.54 De gedachte aan een sterke kerk voor het hele volk lijkt 
in de Nederlandse Hervormde Kerk onder een groep intellectuelen vrucht te heb-
ben gedragen. Het streven van deze groep werd door een van haar representanten, 
‘dominee van het volk’ Jan Buskes, in zijn boek Hoera voor het leven (1963), als 
volgt omschreven: 

We wilden een kerk, die waarlijk gemeente van Jezus Christus is, een belijdende kerk mid-
den in de wereld, zo nodig tegenover de wereld, maar altijd voor en terwille van de wereld, 
altijd solidair met de wereld vanwege de solidariteit van Christus met de wereld, geen maat-
schappij tot nut van het algemeen, geen hotelkerk met een kamer voor elke richting – van 
elkaar ontmoeten en samen leven is geen sprake – een kerk, die van Godswege luistert naar 
het woord van Hoedemaker: samen zijn we ziek geworden, samen willen we gezond wor-
den, geen volkskerk, waarin al wat er leeft in het volk nagist, maar een kerk voor het volk, 
die aan het volk Gods beloften en geboden verkondigt.55

53   Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 11.
54   G. van der Leeuw, Balans van Nederland (Amsterdam: H.J. Paris, 19452, eerste druk in 1940), 27.
55   J.J. Buskes, Hoera voor het leven (Amsterdam: Ten Have, 1963), 206.
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De kerk moest iets voor de maatschappij te betekenen hebben, vanuit haar evan-
gelische taak, zonder daarbij slaafs aan de wensen van het volk te voldoen. Voor 
deze grote zaak waren de doorbrekers bereid te werken en te strijden.

Het eindpunt van het onderzoek wordt gemarkeerd door het binnenvallen van 
de Duitsers in mei 1940. Dit punt heb ik gekozen omdat deze nieuwe situatie on-
der een vreemde overheid de kerkelijke en maatschappelijke situatie volledig ver-
anderde. Belangrijke kritiek op de naoorlogse Doorbraak was dat haar ongebrei-
delde idealisme ingegeven was door oorlogsromantiek en daarom niet realistisch 
was. Het werd dé verklaring voor de mislukking van de Doorbraak.56 In dit proef-
schrift eindigen de kerkelijke ontwikkelingen met de teleurstellende afloop van 
het gezamenlijk ontwerp van Kerkherstel en Kerkopbouw in 1938. De gedachten 
over en het verlangen naar een doorbraak werden door deze kerkelijke teleurstel-
lingen gevoed. De gangbare kijk op de Doorbraak klopt slechts zolang men twee 
dingen over het hoofd ziet: deze kerkelijke voorgeschiedenis in het interbellum en 
de successen van de kerkelijke reorganisatiebeweging tijdens de Tweede Wereld-
oorlog die hebben geleid tot de vernieuwde kerkorde van 1951.

1.4 Werkwijze

Dit onderzoek is grotendeels summatief opgebouwd. Dat wil zeggen dat er geen 
kant en klare Doorbraak-theorie getoetst kon worden aan de vondsten van het 
onderzoek, maar dat ik vooral een puzzel van de Doorbraak heb gelegd met zo-
veel mogelijk stukjes die voorhanden waren. Voor dit onderzoek was daarom 
vooral de methode bruikbaar die Billiet (1988) in zijn studie naar verzuiling ge-
bruikte. Hij had het in zijn bespreking van de verzuiling over de maatschappelijke 
organisaties die verbonden waren met ideologische ‘zuilen’. Door op mesoniveau 
te kijken naar de onderlinge contacten en die te beschrijven, kon hij komen tot een 
beschrijving van de ‘zuilvastheid’. Volgens Billiet probeerden de organisaties hun 
ideologie in de samenleving vorm te geven zonder afbreuk te doen aan hun ideolo-
gische wortels.57 Het ging er in het onderzoek naar verzuiling volgens Billiet in de 
eer ste plaats om hoe de verzuilde organisaties in het reine kwamen met de span-
ning tussen het maatschappelijke en het ideologische.58 Op een zelfde manier ging 
het er in de Doorbraak om hoe de doorbrekers de maatschappelijke en kerkelijke 
rea liteit met elkaar in verband brachten. Niet alleen moest de kerk hervormen, 
maar zij diende daarmee ook te winnen aan publieke kracht.

Een van de mogelijkheden om de Doorbraak volgens deze aanpak te beschrij-
ven, is gekozen door Maarten van der Linde als auteur van het visioen van Eijk-
man (2003). Deze biografie over de bekende Johan Eijkman, voorman van de Am-
sterdamse Maatschappij Voor Jongemannen (amvj), opgericht in 1918, beschrijft 
de Doorbraak aan de hand van het leven en de teksten van deze zeer publieke per-
soonlijkheid. Ook in dit proefschrift staan de persoonlijke en publieke motieven 
van de doorbrekers centraal. Op deze manier kan Doorbraak gedefinieerd wor-

56   De Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel, 196.
57   Billiet, Tussen bescherming en verovering, 46.
58   Ibidem.
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den op een manier die recht doet aan de beweegredenen van de doorbrekers zelf. 
In de studie van Van der Linde is de inhoudelijke doordenking van Doorbraak 
echter ondergeschikt aan de beschrijving van Eijkmans levensverhaal. 

Voor het onderzoek waren vooral de primaire teksten (persoonlijke brieven, 
pe rio dieken, brochures, redevoeringen) van de hervormde doorbrekers, maar ook 
die van de mensen om hen heen van belang. Secundaire bronnen over de Doorbraak 
in deze periode zijn nauwelijks voorhanden. De enkele bronnen die over Door-
braak in deze periode gaan, werden spaarzaam gebruikt. Dat gold ook voor tek-
sten die hoofdrolspelers buiten het onderzochte tijdvak schreven. Ik maak hierbij 
daarom vooral gebruik van emische begrippen,59 dat wil zeggen de taal en begrip-
pen van de doorbrekers zelf. Dit voorkomt tegelijk grotendeels dat je als onder-
zoeker waardebepaling meegeeft aan voor- of tegenstanders van de Doorbraak. Ze 
spreken zelf en de interpretatie blijft dichtbij hun eigen interpretaties en duidin-
gen. Het gebruik van het woord Doorbraak (met hoofdletter) als aanduiding van 
een groep werd naar het einde van de jaren dertig reeds gebruikt door de doorbre-
kers zelf en is een indicatie voor hun gevoel deel uit te maken van een beweging.

1.5 Hoofdstukindeling

Dit boek over de Doorbraak geeft antwoord op de vraag of en hoe de Doorbraak 
zich in het interbellum ontwikkelde onder invloed van ontwikkelingen in de Ne-
derlandse Hervormde Kerk en theologie. De beantwoording vindt echter niet 
plaats via een chronologisch opgezet boek. De huidige hoofdstukindeling is er 
dan ook meer op gericht het gedachtegoed van de Doorbraak te verwoorden dan 
de chronologie van de gebeurtenissen te boekstaven. Daartoe is voor ieder hoofd-
stuk een deelvraag gesteld. De compilatie van deze antwoorden is een beantwoor-
ding van de hoofdvraag.

De vraag die in hoofdstuk 2 centraal staat is hoe de ncsv een rol speelde in de 
ont wikkeling van het gedachtegoed van de doorbrekers in hun studententijd en 
tijdens hun jonge maatschappelijke carrière. Een grote groep doorbrekers is in 
grote mate beïnvloed door of betrokken geweest bij de Nederlandse Christen- 
Studenten Vereniging. Door deze invloed en de onderlinge verbondenheid die 
daar gevoeld werd, is vooral in de jaren twintig en dertig een groep studenten met 
nieuwe maatschappelijke en theologische inzichten op de voorgrond getreden.60 
Kritiek op de antithese viel samen met de implementatie van de dialectische theo-
logie van Barth in Nederland. Ook dit was grotendeels vanuit de ncsv geïnitieerd. 
De doorbrekers gaven op hun eigen wijze praktische invulling aan de maatschap-
pelijke en kerkelijke vragen die door Kuyper en door de predikant en hoogleraar 
J.R. Slotemaker de Bruïne waren gesteld. Vooral onder invloed van Barth ontwik-
kelden zij dikwijls andere maatschappelijke en kerkelijke opvattingen. 

Theologie voedde in belangrijke mate de kritiek op de bestaande kerkelijke en 

59   Van Dam, Staat van verzuiling, 15.
60   Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 109-139 over de veranderingen en 

ontwikkelingen van de ncsv in deze periode; en Wieten, Dagblad en Doorbraak, 24, over deze jon-
geren in de chu.
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maatschappelijke situatie. Ook de niet-theologen hadden een theologische visie 
waarmee zij de Doorbraak legitimeerden. Daarom gaat hoofdstuk 3 over de be-
langrijkste bronnen van theologische kritiek of overeenstemming voor de door-
brekers. Hierbij staan de verschillende theologische concepten van eenheid en hun 
invloed op het denken van de doorbrekers en hun orthodoxe tijdgenoten centraal. 
De vraag was welke eenheid voor de doorbrekers bruikbaar was. Daartoe worden 
de belangrijkste theologische maar ook maatschappelijke opvattingen van Kuy-
per bekeken. Kuyper zag zichzelf als opvolger van de antirevolutionaire staats-
man G. Groen van Prinsterer (1801-1876) maar ontpopte zich als een veel grotere 
organisator. Er vond in het interbellum bezinning plaats op de grote erfenis van 
Kuyper die een voorbeeld gaf van christelijke partijvorming en organisatie,61 een 
voorbeeld dat andere groepen inspireerde om zich ook te organiseren en waar no-
dig te emanciperen. Twee elementen uit Kuypers oeuvre illustreren zijn opvat-
ting van maatschappelijke eenheid. Zijn principiële model van antithese – de door 
hem klassiek geworden scheiding tussen gelovigen en ongelovigen – en zijn the-
orie van de souvereiniteit in eigen kring die veronderstelde dat iedere levenskring 
(school, kerk, politiek en gezin) zijn eigen souvereiniteit diende te hebben. Hier 
worden Hoedemaker en Gunning als inspiratiebronnen en bronnen voor kritiek 
op Kuyper voor een latere generatie tegenover gezet. Op geheel andere wijze dan 
Kuyper gaven deze theologen invulling aan de kerkelijke en de maatschappelijke 
eenheid die hen voor ogen stond. De eenheid bij Hoedemaker weerspiegelde het 
oude concept van een volkskerk die aan zowel de kerk als aan het volk eenheid 
en richting gaf. Bij Gunning was het vooral de oecumenische christelijke eenheid. 
Gunning sprak van de una sancta, de heilige eenheid. Tot slot wordt de lijn naar 
Barth en de eenheid in zijn theologie zichtbaar gemaakt. 

In hoofdstuk 4 komt het publieke werk van de doorbrekers voor het voetlicht. 
Aan de hand van enkele weekbladen, boeken en brochures waar zij de redactie 
over voerden of waarin zij schreven, worden het publieke debat dat de doorbre-
kers in die periode voerden en daarmee hun belangrijkste strijdpunten inzichte-
lijk gemaakt. Aan de hand van de periodieken Woord en Geest en Het Algemeen 
Weekblad en andere publieke uitingen wordt de vraag beantwoord welke publie-
ke uiting er werd gegeven aan de Doorbraakgedachte en of er een ontwikkeling 
zichtbaar is in het gedachtegoed van de doorbrekers in de periode van 1918 tot 
1940. De doorbrekers traden vooral in de jaren dertig meer op de voorgrond. Ze 
waren beter in staat om hun geluid te laten horen. Tegelijkertijd werd de urgentie 
hen in de schoot geworpen: de Nederlandse Hervormde Kerk stond op het groot-
ste ledenverlies van alle kerken en bovendien waren daar de economische crisis en 
de impopulaire maatregelen van een overwegend door christelijke partijen geleid 
kabinet. De kerk diende met een antwoord te komen, maar ondervond te veel hin-
der van haar interne verdeeldheid en synodaal conservatisme. Hierdoor kwamen 
hervormingen binnen de kerk langzaam of in het geheel niet op gang. Ook waren 
veel doorbrekers vooral buiten de kerk actief met het propageren van hun gedach-
tegoed, mede omdat er rivaliserende maatschappelijke bewegingen actief waren. 

61   Pennings, Verzuiling en ontzuiling, 3.
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De voornaamste twee waren het communisme en het nationaal-socialisme.62 De 
doorbrekers streden op hetzelfde terrein, met als grootste principiële probleem 
dat ze geen ‘partij’ of vereniging mochten worden. Dat verweten zij immers hun 
tegenstanders. De beweging werd vooral door inhoudelijke en intellectuele ver-
wantschap bijeengehouden, niet zozeer door organisatorische verbanden. Voor 
het onderzoek naar de banden die de verschillende doorbrekers echt met elkaar 
hadden, betekent dit nu wel een probleem. 

Hoofdstuk 5 behandelt ten slotte de persoonlijke strevingen en verhalen achter 
de Doorbraak. Het geeft een antwoord op de vraag of de Doorbraak in het inter-
bellum een verzameling persoonlijke strevingen is of dat er ook min of meer col-
lectieve gestalten van Doorbraak zijn vast te stellen. Doorbrekers hebben geschre-
ven over de verhouding tussen christendom en socialisme, over hun theologische 
beweegredenen en over het kerkelijk zelfbewustzijn (kerk en wereld). Uit teksten 
van onder meer Van der Leeuw, Banning, Buskes, Miskotte, Scholten en Koop-
mans wordt duidelijk dat de Doorbraak veelal sterk persoonlijk gemotiveerd was. 
Veel zaken moesten daarbij hard worden bevochten, zoals het recht om op een 
niet-christelijke partij te stemmen zonder daarbij uit de christelijke gemeenschap 
gestoten te worden, of de toenadering tot het socialisme. De eerste stap in deze 
richting was wederzijds begrip en toenadering tussen confessionelen en niet-con-
fessionelen. Maatschappelijk gezien stond de Doorbraak vooral een pragmatische 
toon in een polemisch geladen tijd. Het pedagogische ideaal van de Doorbraak 
was de bevolking bewust te maken van de vruchten van een dergelijke pragma-
tische houding. De antithese was een van de eerste begrippen die daarbij moest 
worden verworpen, of liever gezegd: doorbroken. De grootste teleurstelling voor 
de doorbrekers over de latere doorbraakpartij de PvdA zat waarschijnlijk niet in 
het mislukken van de politieke Doorbraak, maar vooral in het onvoldoende op-
voeden van de bevolking in zedelijk-sociaal opzicht.63

In de conclusie zal ik een antwoord geven op de hoofdvraag. Hoe ontwikkel-
de de Doorbraak zich in het interbellum onder invloed van ontwikkelingen in de 
Nederlandse Hervormde Kerk en theologie? Er wordt in dit hoofdstuk een tus-
senstand opgemaakt over hoe ver de Doorbraak was gevorderd toen Nederland 
werd bezet aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Over de Doorbraak tij-
dens en na de Tweede Wereldoorlog schrijf ik niets concluderends. Ook over die 
jaren moet verder onderzoek uitwijzen welke richting de doorbrekers kozen en 
hoe de Doorbraak wel of niet lukte. H.W. de Knijff, emeritus hoogleraar dogma-
tiek en christelijke ethiek in Utrecht, stelde al tijdens het zestigjarig jubileum van 
de Doorbraak in 2006 dat er meer onderzoek naar de naoorlogse niet-politieke 
Doorbraak nodig was en hij gaf zelf een voorzet door de de totstandkoming van 
de Hervormde Kerkorde in 1951 te bespreken.64 Kortom, met dit proefschrift is 
het laatste woord over de Doorbraak nog niet gesproken.

62  Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging, 18.
63 Idem, 260-261.
64  H.W. de Knijff, Heeft de Doorbraak van 1946 vandaag nog maatschappelijke betekenis? 60 jaar 

PvdA, 60 jaar Doorbraak; rede voor de Protestantse Werkgemeenschap voor de PvdA op 18 maart 
2006. Online: http://www.zingeving.net/BWG/deknijff.htm.
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2 ‘Wat nu?’ Een pleidooi voor 
 openheid en bescheidenheid

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog moesten Nederlanders zich op meerdere 
fronten heroriënteren. Op politiek terrein was tijdens de oorlog de strijd tussen 
confessionelen en niet-confessionelen over bijzonder onderwijs en democratise-
ring beslist, met als resultaat de zogenaamde pacificatie en de parlementaire de-
mocratie met evenredige vertegenwoordiging. Dit moest het einde betekenen van 
een decennialang conflict over de gelijkberechtiging van het bijzonder en openbaar 
onderwijs. De onderwijswet uit 1806 had openbare scholen lange tijd een welhaast 
monopolistische positie gegeven. Bijzondere scholen mochten slechts bij wijze 
van uitzondering en niet dan na uitdrukkelijke goedkeuring worden gesticht. De 
noodzaak van goedkeuring verdween reeds in 1857 uit de wet, maar staatsteun 
ging nog steeds alleen naar openbare scholen. Pas in 1889 kwam er beperkte staats-
steun, en die werd uitgebreid in 1904 en 1908. Tegelijkertijd speelde de kiesrecht-
kwestie. Omstreeks 1910 was er nog in het geheel geen vrouwenkiesrecht en had 
ook maar liefst een derde van de volwassen mannelijke bevolking geen kiesrecht. 
Onder het bewind van premier P.W.A. Cort van der Linden ontstond het com-
promis waarbij algemeen mannenkiesrecht en gelijkberechtiging van het lager on-
derwijs in 1917 het licht zagen. Een jaar later volgde ook het vrouwenkiesrecht. 
Dit grote compromis moest een eind maken aan de ‘impasse […] die door de ver-
kiezingen van 1913 inzake de onderwijs- en kiesrechtkwestie was ontstaan.’1 Een 
aantal zaken zou hierdoor voortaan gelijkwaardig behandeld worden in zowel on-
derwijs als politiek. Openbaar en bijzonder onderwijs werden gelijkgesteld. Deze 
onderwijspacificatie maakte een eind aan de reeds decennia durende schoolstrijd. 
De nieuwe situatie werd vastgelegd in de Lager Onderwijswet van 1920 met als 
gevolg een explosie van nieuw opgerichte bijzondere scholen. De pacificatie dien-
de als een voorbeeld voor verdere gelijke behandeling van allerlei op ideologische 
leest geschoeide maatschappelijke organisaties. Het gevolg was een grote toename 
van het aantal naar ideologie georganiseerde groepen.2 

Kerkelijke onrust was er sinds 1816 voortdurend vanwege de kritiek op het Alge-
meen Reglement van 1816, dat vooral bestuurlijke eenheid voorstond. De koning 
had formeel het laatste beslissingsrecht als het om wijzigingen in het kerkelijke re-

1   D.Th. Kuiper, ‘Het Nederlandse protestantisme in ontwikkelingsperspectief (1860-1940)’, in: J. de 
Bruijn (red.), Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in 
Nederland in de jaren 1880-1940 (Amsterdam: hdc, 1987), 16.

2  Het tijdperk van 1917 tot 1967 was volgens Lijphart het tijdperk van de verzuildheid en de pacificatie 
in Nederland. De jaartallen zijn gekozen omdat 1917 het jaar was van de Pacificatie, toen de ingrij-
pende grondwetswijzigingen inzake het onderwijs en het kiesrecht werden aangenomen en 1967 het 
jaar waarin de verzuiling getalsmatig ten einde kwam in de politiek: Lijphart, Verzuiling, pacificatie 
en kentering, 27.
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glement ging. De verschillende classes en provinciale besturen waren hiermee van 
hun autonomie beroofd. De kerk had formeel wel haar eenheid gevonden, maar 
deze eenheid was verankerd in de machtsstructuren en niet in de geloofspraktijk. 
De synode deed geen uitspraken over de leer, hiertoe was zij niet geroepen vol-
gens haar constitutionele formules. In 1834 werd onder leiding van Hendrik de 
Cock een Afscheiding bewerkstelligd met een beroep op de zogeheten Drie For-
mulieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelberg-
se Catechismus (1563) en de Dordtse Kerkorde (1618). Een groot verlangen tot 
geestelijke vrijheid lag ten grondslag aan deze beweging, die weliswaar geen grote 
scheuring veroorzaakte.3 De kritiek die deze beweging op de kerkelijke organisatie 
had, bleef ook na de Afscheiding binnen de Nederlandse Hervormde Kerk bestaan.

Vanaf 1848 werd de kerk in staat gesteld om zelf regelingen te treffen en oorde-
len te vellen zonder tussenkomst van de koning; het bleef echter een kerk waarbij 
synode en praktijk weinig betrekking op elkaar hadden.4 Een tweede scheuring 
vond plaats in 1886, toen Abraham Kuyper met zijn ‘dolerenden’ hun eigen Ne-
derduits Gereformeerde Kerken stichtte. Door de emancipatie en strakke organi-
satie van deze groep werd de Nederlandse Hervormde Kerk wel geraakt, vooral 
omdat de identiteit van de kerk ten opzichte van de Gereformeerde Kerken niet 
duidelijk was. De worsteling van de kerk met haar identiteit bleef ook in het inter-
bellum nog steeds zichtbaar.

Het werd voor de kerk tijdens het interbellum steeds urgenter om richting te 
kiezen en dus ook uitspraken over geloofsinhoud en de koers van de samenleving 
te doen. Het werd met het opkomende nationalisme, socialisme en andere stro-
mingen duidelijk dat de bevolking op zoek ging naar alternatieven voor de kerk 
als morele gids. De Nederlandse Hervormde Kerk bleek in de hoek te zitten waar 
de klappen vielen. Steeds meer mensen kozen er voor om uit de kerk te treden om-
dat zij vonden dat de kerk een bestuursorgaan was geworden dat de voeling met 
het volk was kwijtgeraakt. Bovendien was het voor iedereen zichtbaar dat de rich-
tingen in de kerk niet goed met elkaar overweg konden. Zo verlangden confessio-
nelen, ethischen, vrijzinnigen, gereformeerde bonders allen op een andere manier 
naar een hervorming van de kerk. 

Een volkskerk zonder volk en richting dus. Om dat volk meer aan te spreken, 
moesten er dingen veranderen. Er kon echter geen richting worden gekozen waar-
in deze veranderingen moesten plaatsvinden. De Gereformeerde Bonders riepen 
bijvoorbeeld om meer rechtzinnigheid en om in navolging van de gereformeerden 
ook meer tucht uit te voeren in de kerk. Dat was echter een te rigide standpunt 
voor de middengroepen (confessionelen en ethischen). De vrijzinnigen konden 
zich hier helemaal niet in vinden. Ook was niet meteen duidelijk op welk terrein 
de kerk zich dan diende uit te spreken, om het volk te bereiken. De kerk die de 
‘kerk voor het volk’ werd genoemd, kreeg geleidelijk de naam een plek te zijn die 
wel aan iedereen onderdak bood, maar waar de leden weinig binding mee hadden. 

Er werd daarom meer en meer kerk gevonden buiten de muren van de Neder-
landse Hervormde Kerk. Een belangrijk voorbeeld hiervan was de studentenver-

3  G. Harinck, De Reformatie: Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940 
(Baarn: Ten Have, 1993), 13.

4  Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, 101-106.
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eniging de ncsv. Toch bleef ook daar de spanning en onvrede bestaan over het 
slechte functioneren van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat in deze kerk verschillende initiatieven ontstonden ter hervor-
ming. Ook buiten de kerk werd gezocht naar mogelijke vernieuwingen van het 
christelijke geloof. Voor de inspiratie daartoe werd veelal gekeken naar vooraan-
staande protestanten als Hoedemaker en Kuyper. Hoedemaker was beduidend 
minder invloedrijk dan Kuyper. Kuyper was in 1917 tachtig jaar geworden, maar 
had nog steeds grote invloed op delen van de protestantse bevolking. Bovendien 
erkenden de meeste orthodoxe protestanten nog lange tijd na zijn dood (Kuyper 
stierf in 1920) Kuypers gezag op maatschappelijk en kerkelijk gebied. Kuyper had 
na de pacificatie en democratisering een vraag en een opdracht voor de generatie 
na hem: wat nu? Wat moest in de komende tijd het belangrijkste strijdpunt van 
de kerk en het christendom worden? Kuyper beantwoordde zelf de vraag door 
de sociale kwestie opnieuw op de voorgrond te zetten. Reeds in 1891 had hij op 
het eerste Christelijk Sociaal Congres gesproken over het sociale vraagstuk en de 
christelijke religie en daar zijn architectonische kritiek wereldkundig gemaakt. 
Zijn boodschap met de redevoering Wat nu? was dat het sinds die tijd christelijke 
organisaties nog onvoldoende gelukt de zogenoemde sociale kwestie op te lossen. 
Deze thematiek was kenmerkend voor deze periode waarin een groep protestan-
ten bezig was hun horizon te verbreden, maar wellicht niet in de richting waarin 
Kuyper het zich had voorgesteld. 

2.1 Kuypers boodschap: wat nu?

Het zogenaamde ‘sociale vraagstuk’ werd in 1891 niet alleen door Kuyper maar 
ook door paus Leo xiii in zijn encycliek Rerum Novarum behandeld. De school-
strijd en het democratiseringsproces hadden er echter voor gezorgd dat dit onder-
werp op de achtergrond was gedrukt. Na de Russische revolutie van 1917, die als 
bedreigend werd ervaren, waren de meeste protestanten van mening dat het socia-
lisme de wind uit de zeilen moest worden genomen. De centrale vraag was daarom 
hoe betekenisvol het christelijk geloof kon blijven in een tijd waarin grote maat-
schappelijke stromingen hun idealen aan het publiek voorlegden.

In die context gaf Kuyper in mei 1918 een toespraak tot de deputatenvergade-
ring van alle kiesverenigingen van de arp in een volle zaal in Tivoli Utrecht.5 Deze 
toespraak had een boodschap voor de toekomst en bedoelde de achterban te ac-
tiveren met deze boodschap ernst te maken. De titel Wat nu? liet nog in het mid-
den welke richting Kuyper zou kiezen. Wel was duidelijk dat het moment was ge-
komen om een richting te kiezen. Kuyper stelde dat de onderwijsstrijd definitief 
gestreden en gewonnen leek en dat er nu een volgende stap gemaakt moest wor-
den in de antirevolutionaire politiek.6 Terugkijkend op het proces van pacificatie 
meende Kuyper dat zijn partij altijd voorloper was geweest in het democratise-

5  J.P. Stoop, ‘De arp in het interbellum’, in: G. Harinck, R. Kuiper en P. Bak (red.), De geschiedenis 
van de Antirevolutionaire Partij (Hilversum: Verloren, 2005), 172.

6  A. Kuyper, ‘Wat nu? 1918’ in: Geen Vergeefs Woord. Deputatenredevoeringen van A. Kuyper, H. 
Bavinck, H. Colijn e.a. (Kampen: Kok, 1951), 197.
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ringsproces, ook bij het invoeren van het nieuwe kiesrecht door Cort van der Lin-
den. De uitwerking en uitvoering van dat nieuwe democratische recht vond Kuy-
per echter onwenselijk: 

Het opkomen bij de Stembus werd verplichtend gesteld, en hiermee het persoonlijk initiatief, 
dat juist hier de hoogste waarde bezit, met voeten getreden. Het atomisme van den eenling 
zegevierde over het gezin. En als ware nog niet hindernis genoeg op hindernis gestapeld, 
werd zelfs het uitzicht geopend, dat straks de vrouw met den man op één lijn zou komen te 
staan, om tot aan de huistafel het electoraal getwist toegang te doen vinden.7

Kuyper was geen voorstander van het algemeen kiesrecht maar van het huismans-
kiesrecht. Hierbij was het mannelijke gezinshoofd, een huis bewonend met een 
bepaalde minimumhuur, gerechtigd te stemmen. Bovendien bracht voortgaande 
democratisering ook mogelijkheden voor andere concurrerende politieke partij-
en mee. De democratie was daarom zeker niet zonder horten en stoten geaccep-
teerd binnen de groep antirevolutionairen. Het zwaartepunt van zijn betoog legde 
Kuyper bij het verband tussen ‘politieke actie en het sociale leven’.8 Volgens hem 
was het grootste probleem bij de socialisten dat zij het sociale over het politieke 
lieten prevaleren. De antirevolutionairen mochten volgens Kuyper zeker geen 
maatschappelijk onrecht tolereren, maar moesten daarnaast ook een waarschu-
wing doen uitgaan naar mensen dat zij zich niet onderdompelden in ‘het sociale’.

Het sociale vraagstuk was voor Kuyper bij uitstek het nieuwe strijdpunt nu 
de schoolstrijd gestreden was. Ook in zijn redevoering uit 1891 viel de aandacht 
voor de sociale kwestie samen met een (weliswaar mildere) kritiek op de socialis-
tische oplossing voor de sociale kwestie. In die redevoering gaf Kuyper de schuld 
van de nijpende sociale situatie en het disfunctioneren van de maatschappij aan de 
erfenis van de Franse Revolutie. Die had een geest van ‘ieder voor zich’ met zich 
meegebracht.9 Kuyper gaf daar ook een definitie van de sociale kwestie. Het be-
tekende volgens hem ‘in den algemeensten zin, dat er ernstige twijfel is gerezen 
aan de deugdelijkheid van het maatschappelijk gebouw, waarin we wonen; en dat 
er dientengevolge in de publieken opinie strijd wordt gevoerd over de hechtere 
grondslagen, waarop een doelmatiger maatschappelijk gebouw, en dat beter be-
woonbaar, valt op te trekken.’10 

Kuypers analyse was dat het sociale vraagstuk niet als vanzelf om een socialis-
tisch antwoord vroeg. Juist door bescherming van en binding aan overheid en wet 
was het maatschappelijk leven volgens Kuyper zo rijk geworden. Mede daardoor 
had de arbeider aan maatschappelijke kracht gewonnen. Kuypers boodschap voor 
de toekomst was dat het ‘sociale arbeidsvraagstuk in het juiste en in ’t complete 
verband’11 met de ar-politiek zou moeten worden gezet. De opdracht was twee-
ledig: ten eerste moesten christenen zich ervan bewust worden dat de oplossing 
van het vraagstuk niet in de volgens Kuyper revolutionaire opvattingen van het 
socialisme moest worden gezocht. Ten tweede moest er in het protestantisme een 

7  Idem, 199.
8  Idem, 204.
9  A. Kuyper, Het sociale vraagstuk en de Christelijke religie. Rede ter opening van het Sociaal-Congres 

op 9 november 1891 (Amsterdam: Wormser, 1891), 14.
10  Idem, 16.
11  Idem, 211.
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passende vorm worden gevonden voor de omgang met het sociale vraagstuk. In 
tegenstelling tot het socialisme moest ‘het sociale’ in een breder verband worden 
gezien: het gereformeerde verband.12

Hoe werd het ‘wat nu’ van Kuyper in de praktijk gebracht? Studenten en oud-
studenten van de ncsv zagen het als een aanzet tot maatschappelijke en kerkelij-
ke verandering. Zij liepen daarom voorop in de kritiek op maatschappij en kerk. 
Met een beroep op het evangelie en geïnspireerd door onder meer Karl Barth en 
J.R. Slotemaker de Bruïne verlangden zijmeer eenheid en daadkracht van de kerk. 
Deze protestanten bepaalden opnieuw hun houding tegenover de kerk en de 
maatschappij. Dit vormde de eerste contouren van de Doorbraak. 

2.2 Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne: ‘sociaal’ geen vies woord.

Kuyper kon zijn toespraak uit mei 1918 niet zelf in de praktijk brengen, want 
tweeënhalf jaar later overleed hij. De volgende generatie moest de handschoen 
oppakken. De hervormde dominee Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne trad op de 
voorgrond door de ‘sociale kwestie’ in verband te brengen met het geloof en met 
de kerk.13 

Slotemaker was opgegroeid als zoon van een vrijzinnige notaris. Zijn moeder 
kwam uit de bevindelijke hoek. Hij publiceerde als dominee te Haulerwijk al over 
moderne thema’s als communisme, bewapening, geloof in de twintigste eeuw en 
de volkskerk. Door zijn ervaringen in de arme gemeentes Beilen en Haulerwijk 
was hij van mening dat de kerk met een sociale ethiek diende te komen. Hij stelde 
in zijn werk als predikant de ‘sociale kwesties’ meer dan eens aan de orde. Volgens 
zijn biograaf Groenewold wilde hij, anders dan Kuyper, christendom en socialis-
me nader tot elkaar brengen.14 

Slotemaker wilde met de publicatie van zijn belangrijkste werk over christen-
dom en ‘het sociale’, Christelijk sociale studiën (1908), een tegenwicht bieden aan 
de buitenkerkelijke sociale verenigingen. Zijn werk was bedoeld om kerkleden 
meer begrip bij te brengen van de werking van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Vanaf 1908 was Slotemaker vanwege zijn bevlogenheid als privédocent verbon-
den aan de Utrechtse theologie-faculteit. In 1916 werd hij als kerkelijk hoogle-
raar verbonden aan de Utrechtse universiteit voor de vakken dogmatiek, ethiek, 
kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1921 verruilde hij de kerkgeschiedenis voor de 
studie naar het sociale vraagstuk.15 Het was volgens hem noodzakelijk om de ge-
middelde christelijke lezer te scholen over dit vraagstuk zonder daarbij direct een 
oordeel klaar te hebben over het socialisme. Slotemaker betrachtte daarom in zijn 
publicaties een zekere mate van objectiviteit, zodat lezers hun eigen oriëntatie-
punt konden nemen.16 

12  Kuyper, Wat nu?, 22.
13  J.J. Buskes, Hoera voor het leven, 16.
14  C. Groenewold, Christelijk en sociaal. Biografie van J.R. Slotemaker de Bruïne (Hilversum: Verloren, 

2007), 20.
15  Idem, 53. 
16  J.R. Slotemaker de Bruïne, ‘Het hedendaagsche sociale vraagstuk. Een eenvoudige uiteenzetting’ in: 

P.A. Diepenhorst en J.R. Slotemaker de Bruïne (red.), Christendom en maatschappij (Utrecht: G.J.A. 
Ruys, 1918), 4.

Kromdijk_binnenwerk.indb   31 24-01-17   13:47



32 2 ‘Wat nu?’ Een pleidooi voor  openheid en bescheidenheid

In Utrecht kreeg Slotemaker veel invloed op de studenten theologie, maar ook 
geïnteresseerden vanuit andere faculteiten luisterden naar zijn colleges en refera-
ten en werden beïnvloed door zijn boeken. Het contact met latere doorbrekers 
vond plaats via de collegebanken en binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Maar ook in de jongelingsverenigingen van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land werd Slotemaker gelezen.17 Zijn Christelijk sociale studiën verschenen ook 
in een volkseditie, zodat brede lagen van de bevolking kennis konden maken met 
de theologisch-sociale onderzoekingen van Slotemaker. Hij bewoog zich daarbij 
aanvankelijk alleen op maatschappelijk en kerkelijk terrein. Tot 1917 liet hij de 
politiek links liggen.

Slotemaker verleende veelvuldig en graag zijn medewerking aan de ncsv. Vol-
gens Groenewold strekte Slotemakers docerende werk zich spoedig ‘over de ge-
hele studentenwereld uit. Zo riep de ncsv herhaaldelijk zijn hulp en deskundig-
heid in en nodigde hem voor conferenties en studiekampen uit. Daarmee bereikte 
hij ook studenten van andere faculteiten.’18 Door zijn betrokkenheid bij de ncsv 
bereikte Slotemakers boodschap over het sociale vraagstuk een groot deel van de 
protestantse studentenwereld. Hij werd niet alleen door Buskes maar ook ande-
re studenten ervaren als een vooruitstrevend, open en ethische theoloog. Het was 
zijn grote verdienste dat hij zag en erkende dat er verandering nodig was in de ver-
houding tussen kerk en samenleving. Het bleef niet bij die constatering, hij wees 
ook de plek aan waar die verandering moest plaatsvinden. 

Door de verbeterde arbeidsomstandigheden hadden arbeiders meer tijd gekre-
gen. Met die gewonnen tijd groeide ook de interesse voor de samenleving, zeker 
omdat de arbeider met de democratisering van 1918 een belangrijke politieke fac-
tor was geworden. De kerk moest volgens Slotemaker de vrije tijd van de arbei-
ders ‘vullen met de geestelijke goederen, waarvan zij zegt de draagster te zijn’.19 
Slotemaker ontkende niet dat er al eerder mensen binnen de kerk bezig waren 
geweest met sociale vraagstukken, maar het gebeurde vaak op een volgens hem 
verkeerde manier: ze hielden noch rekening met de moderne tijd noch met het 
daadwerkelijke onrecht achter het sociale vraagstuk. Een voorbeeld waren de zo-
genaamde ‘Schriftuurlijke’ christenen die de achturige werkweek verwierpen op 
basis van de twaalf uur die in de Bijbel voorkwam (Johannes 11:9). ‘Lieve men-
schen, maar die alleen niet weten, dat tusschen tweeduizend jaar geleden en thans 
niet alle bedrijven precies eender zijn gebleven.’20

Slotemaker wilde de angst bij kerkelijke mensen voor woorden als ‘socialisme’, 
‘sociaal’ en ‘sociologie’ wegnemen. Het waren volgens hem slechts aanduidingen 
voor samenlevingsvormen. Door de manier waarop het woord ‘socialist’ door so-
cialisten gebruikt werd, leek het slechts te dienen als ‘aanduiding van één zeer be-
grensde overtuiging omtrent het sociale vraagstuk’.21 Achter sociale tendensen zit-
ten geestelijke overtuigingen, en ook het religieuze is principieel sociaal. De goede 
verstaander kon uit deze woorden van Slotemaker concluderen dat je sociaal kon 

17  Buskes, Hoera voor het leven, 17.
18  Groenewold, Christelijk en Sociaal, 41.
19  J.R. Slotemaker de Bruine, De kerk en de sociale vragen (Utrecht: G.J.A. Ruijs, 1919), 6.
20  Idem, 12. 
21  Slotemaker, ‘Het hedendaagsche sociale vraagstuk’, 9.
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zijn zonder socialist te worden en het christendom los te laten. 
Hij vond het onverstandig om de ogen te sluiten voor sociaal-democratische ge-

voelens bij christenen, ook omdat de jongeren modern georiënteerd waren, ‘dat 
is feitelijk: sociaal-democratisch georganiseerd.’22 Op het moment dat de kerk de 
sociaal-democratie volledig buiten zou sluiten, zou ze een grote groep van haar le-
den afstoten. De sociaal-democratie had volgens Slotemaker bovendien belangrij-
ke thema’s aangeroerd. Als de sociaal-economische verdeling eerlijker was, bracht 
dat een bijbels ideaal van een rechtvaardige wereld dichterbij. Als er op die manier 
naar gekeken werd, kon de kerk eenvoudig naar de sociaal-democratie luisteren. 
Haar streven hield immers verband met christelijke waarden als naastenliefde en 
rechtvaardigheid. De band tussen de kerk en de samenleving was in het bijzonder 
voor de Nederlandse Hervormde Kerk belangrijk, omdat deze kerk als ‘volks-
kerk’ een belangrijke maatschappelijke plicht had:

Ik moet er nu bij zeggen, dat deze dingen voor Hervormde menschen nog belangrijker zijn 
dan voor anderen, omdat de Hervormde Kerk de ‘volkskerk’ is. Ik weet heel goed, dat er 
over dit woord wordt gelachen en dat met dit woord wordt gevochten; dat het dus een ge-
vaarlijk woord is. Ik weet, dat de een, als hij het woord ‘volkskerk’ hoort, daarin de gedach-
te leest, dat binnen die kerk dan ook alles nagisten moet, wat er gist in het volk en dat dus 
iedere prediking binnen die kerk moet toegelaten zijn. Ik weet, dat anderen ons meewarig 
aanzien en zeggen: Gij zijt de volkskerk? Hoeveel procent van het volk is nog bij uw kerk? 
Maar er is een zin in het woord ‘volkskerk’, die buitengewoon gezond is en historisch vol-
komen juist. Het is deze, dat deze kerk en ons volk in hetzelfde jaar 1568 [het begin van de 
tachtigjarige oorlog] zijn geboren en dat zulke dingen den merk drukken op een volk, dat 
het ook na eeuwen niet is uitgesleten; dat het ook bij alle ongeluk en alle botsingen niet al 
zijn werkelijkheid verloren heeft.23

Slotemaker gaf hiermee het signaal af dat de moderne tijd vroeg om een actualise-
ring van de oude volkskerk. De taak van deze kerk was nog steeds van grote om-
vang, hoewel hij besefte dat zij aan kracht had ingeboet. Er was niet zoveel volk 
meer bij de kerk, maar de kerk moest nog steeds een publieke speler zijn: 

Toen in Augustus 1914 de oorlog uitbrak, waren plotseling de kerken geweldig vol. Toen wa-
ren de Hervormde Kerken overvuld van niet-kerksche menschen, maar die, als alles wankelt 
en als zij grijpen naar iets boven de dingen van den tijd en grijpen willen naar de eeuwigheid, 
die dingen zoeken in wat voor hen dè kerk is. En op den biddag in November 1918 waren 
onze Hervormde Kerken overvuld van niet-kerksche menschen, die bij het nationaal besef, 
dat door allen henen ging, iets van wijding en dank en bidden zoeken gingen in die kerk. 

Slotemaker benadrukte de kansen die er lagen voor de kerk: ‘wat hebt gij een ont-
zaglijke kans, als gij ons volk begrijpt’.24

Er waren naast Slotemaker ook anderen die in die periode op een vergelijkbare 
manier over deze zaken nadachten. In Eltheto, het verenigingsblad van de ncsv, 
schreef ook Scholten over het sociale vraagstuk en de rol van de kerk. Ook hij 
pleitte voor een pragmatische toon wanneer er gesproken werd over socialisme. 
Toch was socialisatie bij Scholten in tegenstelling tot Slotemaker een zeer belang-

22  Idem, 13.
23  Idem, 24.
24  Ibidem.
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rijk ideaal, het draaide namelijk om ‘erkenning van de persoonlijkheid van de ar-
beider’ en ‘beperking van de beschikkingsmacht van den ondernemer.’25 Begrip-
pen als ‘sociaal’ en ‘socialisme’ moesten bij zowel Slotemaker en Scholten weer 
hun gewone Nederlandse betekenis krijgen; het opkomen voor de rechten van de 
medemens. De partijpolitieke connotaties moesten daarom worden losgekoppeld 
van de woorden. Dit bood een belangrijke invalshoek voor doorbrekers om de 
keuze te kunnen maken voor een sociale houding of zelfs socialistische politiek. 
Als het socialisme slechts een zakelijke vertolking was van een religieus ideaal van 
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in de samenleving, dan was het geen con-
current voor het christendom en schaadde het niet je geloof als je voor het socia-
lisme koos.

De kerk had volgens Slotemaker een richtinggevende taak in het ophelderen 
van de posities van socialisme en christendom: de kerken moesten ‘… de leiden-
de beginselen toonen’ en ‘… de bron aanwijzen voor de benoodigde geestelijke 
kracht’.26 Daarmee bedoelde hij dat sommige mensen die kozen voor het socia-
lisme door het afgezwakte geluid van de kerk langzaamaan vergaten wat de oor-
sprong was van hun sociale gedachten: het evangelie. Als de kerk hun voortdu-
rend het evangelie als bron voor het sociale denken zou voorhouden, zouden 
mensen niet langer de kerk links laten liggen en het socialisme als vervanger van de 
kerk zien. Tegelijkertijd zouden alle kerkgangers dan oog houden voor de nood 
van de wereld. Hier ging het bij Slotemaker uiteindelijk om: de kerk weer interes-
sant maken voor de sociaal bewuste christenen en daarnaast de christenen die niet 
sociaal bewust waren met het sociale vraagstuk in aanraking laten komen. Het was 
een duidelijk kerkelijk gemotiveerde reactie op de aantrekkingskracht van het so-
cialisme.

De teksten van Slotemaker waren inspirerend voor sommige gereformeerde en 
veel hervormde studenten uit die tijd. Zij herinnerden zich echter liever de predi-
kant en hoogleraar Slotemaker, dan de Slotemaker die van 1922 tot 1941 in ver-
schillende hoedanigheden politiek zou bedrijven voor de chu. In de woorden van 
Buskes: ‘Noch aan de theologische noch aan de politieke en sociale ontwikkeling 
van de latere jaren vond Slotemaker aansluiting. Zijn politieke loopbaan werd een 
teleurstelling’.27

Als politicus had Slotemaker minder aansluiting bij de veranderingsgezinde jon-
ge  ren. Zijn belangrijkste wapenfeit was het doorvoeren van de Ziektewet in 1929, 
korte tijd voor zijn aftreden als minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. Als 
minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Colijn (1933-1935) introduceer-
de hij geen werkloosheidswet, maar een crisiscomité. Dit had als grondslag dat 
burgers het met een beetje hulp van de overheid uiteindelijk zelf moesten zien te 
rooien. Het overheidsbeleid werd bepaald door het gezond houden van de over-
heidsbegroting en het voorkomen van waardeverlies van de gulden. Op veel sym-
pathie kon dit beleid bij de doorbrekers niet rekenen. Desondanks boekte Colijn 
bij de verkiezingen van 1937 zetelwinst. Door de bezuinigingen van het kabinet 
Colijn waren veel gemeenten afhankelijk van inzamelingen om de werkloosheids-

25  Ibidem.
26  Slotemaker, ‘Het hedendaagsche sociale vraagstuk’, 16.
27  Buskes, Hoera voor het leven, 16-17.
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bestrijding en de armenzorg te kunnen regelen. Slotemaker was verantwoordelijk 
voor deze maatregelen, en velen zagen het als verloochening van zijn eigen idea-
len.28 Was hij immers niet de sociale predikant die de sociale zaak op de publieke 
agenda had gezet? Was hij geen voorstander van een eerlijke en sociale samenle-
ving? Dat waren de vraagtekens die de doorbrekers plaatsten bij Slotemakers op-
treden als politicus. Waar Slotemaker de handschoen had laten vallen, moesten de 
doorbrekers hem weer oppakken.29

2.3 De NCSV en Eltheto, de nieuwe leiders

De ncsv werd in de jaren van 1915 tot 1924 onder leiding van H.C. Rutgers en 
H. Kraemer een vormingsplek voor protestantse studenten. Het was een ontmoe-
tingsplaats waar ze netwerken opbouwden en kennismaakten met andersdenken-
den.30 De studenten die in die periode lid waren geweest van de ncsv, begonnen 
vanaf de jaren twintig in de samenleving een rol van betekenis te spelen. Ze waren 
in de studentenvereniging onder meer door lezingen van Slotemaker in aanraking 
gekomen met maatschappelijke idealen, die ze op hun eigen wijze in praktijk wil-
den brengen. Op hun eigen wijze, omdat ze vonden dat Slotemaker wel inzette op 
juiste thema’s maar niet de bijpassende conclusies trok.31 

In het studentenblad Eltheto,orgaan der ncsv, werden deze maatschappelijke en 
kerkkritische gedachten verwoord. De Synode van Leeuwarden van 1920 van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland raadde daarom het ncsv-lidmaatschap voor 
de gereformeerde studenten af.32 Voor de ncsv was het expliciete doel leiders van 
Nederland te kweken. Het ging de leiding van de ncsv echter niet om een verkapte 
bestuursopleiding, maar vooral om inhoud te geven aan christelijke vormen van 
leiderschap: ‘geen organisatoren maar christenen.’33 Op basis hiervan participeer-
den de oud-studenten in de jaren twintig en dertig veelal in zowel maatschappelij-
ke als kerkelijke bewegingen. Voor sommigen betekende dit dat zij zich al aanslo-
ten bij een politieke partij, voor anderen werd het zichtbaar in hun betrokkenheid 
bij kerkelijke of theologische hervormingen. 

Velen besloten pas later om lid te worden van een socialistische politieke par-
tij (zoals de tweede groep ‘rooie dominees’, die in 1945 de overstap maakten). Dit 

28  Niet alleen doorbrekers als Buskes en Miskotte maar ook het cnv, waar hij als autoriteit gold en waar 
zijn boek Christelijk Sociale Studiën als standaardwerk werd beschouwd, zagen Slotemakers politieke 
beleid als een breuk met zijn sociaal bewuste verleden: P.E. Werkman, Laat uw doel hervorming 
zijn. Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1909-
1959 (Hilversum: Verloren, 2007), 55-57.

29  Groenewold, Christelijk en Sociaal , 109.
30  Vooral tot 1924. Daarna volgde een periode van rust of moeheid ten aanzien van sociale en politieke 

vragen, maar in 1928 was er weer een toename te zien in de belangstelling voor deze zaken; Van den 
Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 79.

31  K.H. Miskotte, Uit de dagboeken 1917-1930. Verzameld Werk, deel 4 (Kampen: Kok, 1985), 27-28 
Miskotte noemt hem zelfs ‘geen grote geest’, omdat hij over dezelfde dingen bleef spreken wat al 
gauw weinig verheffend werkte.

32  Acta synode Leeuwarden 1920, art. 81 online: http://www.kerkrecht.nl/sites/default/files/ActaGKN 
1920.pdf.

33  H.C. Rutgers, ‘Jaarverslag ncsv 1924-1925’, in: Eltheto, december 1925, 309.
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kwam doordat het karakter van de sdap lange tijd godsdienstonvriendelijk was, 
maar ook doordat het dominante Kuyperiaanse begrip antithese vaak scheiding 
had gebracht tussen gelovigen en (als dusdanig gecategoriseerde) ongelovigen in 
de samenleving. Met name groepen rondom de Blijde Wereld34 en de Arbeiders 
Gemeenschap van Woodbrookers Nederland (1908)35 streefden naar toenadering 
en begrip tussen christendom en socialisme. 

Van vrijzinnig-hervormde zijde sympathiseerden meerdere dominees al eind 
negentiende eeuw met het socialisme. Dat was de eerste groep waar de naam ‘rooie 
dominees’ aan werd gegeven. Denekamp en Noordegraaf noemen J.T. Tenthof, 
A.W. van Wijk, W. Bax, G.W. Melchers, A. van der Heide, H.W.Ph.E. van den 
Bergh van Eysinga en F.W.N. Hugenholtz als belangrijkste voorbeelden. Voor 
sommigen, zoals J.T. Tenthof en A.W. van Wijk, was de stap om lid te worden van 
de sdap nog te groot. Tenthof had echter als predikant in Hoorn wel grote invloed 
op Willem Banning, de latere leider van de religieus-socialisten binnen de sdap. 
Van Wijk was vooral een inspiratiebron voor de Blijde Wereld-groep. Deze groep 
kan gezien worden als de volgende stap in de toenadering tussen christendom en 
socialisme. Hij ontstond in 1902 toen een groep dominees zich organiseerde in de 
redactie van het blad De Blijde Wereld. De Blijde Wereld was een groep van vrij-
zinnige dominees die de boodschap van het evangelie herkenden in het streven 
van het socialisme naar een rechtvaardige samenleving. Aanvankelijk was voor 
hen de stap naar de sdap een stap te ver. In 1905 sloot ook deze groep zich aan 
bij de sdap. Elders waren in deze periode soortgelijke ontwikkelingen gaande. In 
Barchem was in 1908 de Woodbrookers-beweging ontstaan. Deze was ontstaan 
uit een groep reünisten van het Quakerscentrum in Woodbrooke (Engeland). De 
Woodbrookers, zoals zij al gauw genoemd werden, waren meer gericht op het sa-
menbrengen van mensen van verschillende overtuiging. De Arbeidergemeenschap 
(ag) die hierbinnen als werkverband in 1919 ontstond, richtte de dialoog vooral 
op de arbeiders en hun problemen. Ook bij deze beweging waren vooral vrijzin-
nigen de stuwende kracht, zoals de theoloog Gerhard Hendrik van Senden en la-
ter Banning. Hierbij valt op hoe pedagogisch deze organisaties te werk gingen. 
Door middel van cursussen en conferenties probeerden zij mensen op te voeden 
tot solidariteit.

De ncsv had affiniteit met deze bewegingen en hun dialogische en pedagogische 
karakter. Ook de ncsv organiseerde veel conferenties. Politieke of theologische 
stellingname volgde echter niet automatisch uit het lidmaatschap van de ncsv. De 
studenten moesten zelf keuzes maken en werden niet in een specifieke politieke 
richting gestuurd. Er werden sprekers uit verschillende hoeken in de samenleving 
uitgenodigd. Zo voerden de barthiaanse theoloog Haitjema (die later geen door-
breker werd), Miskotte, maar ook Slotemaker de Bruïne sr. en de belangrijkste 
gereformeerde theoloog Herman Bavinck het woord op conferenties. Openheid 
naar andersgezinden stond centraal bij de ncsv. Om deze openheid te waarborgen 
kon het zijn dat de maatschappelijke problematiek uitgebreid werd besproken, 
maar dat uit een dergelijk betoog geen politieke stellingname volgde. Zo sprak de 

34  R. Klooster, Vrijzinnig protestantisme in Nederland (Kampen: Kok, 2006), 54.
35  Lindeboom, Geschiedenis van de Barchem-beweging, 15.
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student Klassieke Talen P.J. Koets36 over de zomerconferentie van 1922 : ‘(…) als 
wij de ellende en de armoede rondom ons zien, voelen wij dat het anders moet, 
dat er verandering moet komen. (…) het Christen zijn betekent in deze vragen het 
aannemen van een zekere geesteshouding, maar brengt niet uiteraard het aanvaar-
den van een bepaalde politieke of sociale overtuiging met zich mede.’37 

De ncsv werd vooral door gereformeerden als ‘ethisch’ beschouwd. Van in-
vloedrijke mannen in de vereniging als Maarten van Rhijn, Nico Stufkens en 
Hendrik Kraemer was bekend dat ze een open en soms expliciet ethische theolo-
gie voorstonden. Ze hadden bovendien een grote invloed op de uitstraling van de 
vereniging. De open houding van de vereniging naar de samenleving lokte meer 
dan eens kritiek uit. Kritiek ontstond vooral na de revolutiepoging van Troelstra 
in 1918 en de verwerping door de ncsv van een motie tegen de revolutie en voor 
de houding van de regering. Het bestuur wilde politiek afzijdig blijven. De leden 
moesten vanuit hun eigen overtuiging kunnen beslissen of ze hier politiek een 
punt van wilden maken.38 Dit voorval is vooral een bewijs van de kritische, niet-
volgzame houding van de vereniging. De studenten werden gestimuleerd om zelf 
een mening te vormen over de kerk en de wereld om zich heen.

In lijn met haar interesse voor de sociale kwestie hield de vereniging zich wel 
bezig met nieuwe thema’s als de internationale ontwikkelingen (Volkenbond en 
vredesbeweging) en verstedelijking. Achter beide fenomenen schuilde volgens 
Eltheto-schrijvers de vooronderstelling dat de samenleving zich in een opwaartse 
lijn bewoog. In 1925 vroeg G.H. (Gerard) Slotemaker de Bruïne zich echter af of 
er wel gesproken mocht worden van vooruitgang in de samenleving als er weinig 
sociale ontwikkeling zichtbaar was. De oud ncsv-er Gerard was een zoon van de 
theoloog, hoogleraar en minister J.R. Slotemaker de Bruïne. Hij was secretaris-
redacteur van Eltheto en bleef tot 1927, toen zijn carrière bij Philips begon, sterk 
betrokken bij de ncsv. 

Gerard Slotemaker meende dat er ontegenzeggelijk allerlei ontwikkeling op eco-
nomisch en maatschappelijk vlak zichtbaar was, maar dat alle verandering die niet 
inhoudelijk gefundeerd was, leeg was. Er lag een taak voor de ncsv en vooral voor 
de kerk om alle activiteit in de samenleving te richten op een hoger doel en te laten 
inspireren door het evangelie. Het socialisme had daar een belangrijke eerste stap 
in gezet door te wijzen op meer sociale gerechtigheid; het zou verkeerd zijn als de 
kerk daar niet de waarde van onderkende. Door de verschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog maar ook door de crisis van de jaren dertig voelden vooral de her-
vormden zich onder druk gezet door de buitenwereld om een standpunt in te ne-
men, omdat hun kerk of vertegenwoordigende politieke partij het niet deed. Zij za-
gen het als hun opdracht om de kerk weer een publieke rol van betekenis te geven.39 

Deze opdracht werd niet in de laatste plaats door de groep Nederlandse barthia-
nen opgepakt. Zij vonden onder meer dat het christelijke zich nooit kon of mocht 

36  G.W.B. Borrie, ‘Peter John Koets’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
(Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1998), 118.

37  P.J. Koets, ‘De zomerconferentie’, in: Eltheto, oktober 1922, 32-38. 
38  Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 78.
39  G.H. Slotemaker de Bruïne, ‘Mensch en Maatschappij’, in: Eltheto, juni 1925, 265-283.
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opsluiten in enige partij of andere organisatie.40 De boodschap van eenheid die ze 
in de ncsv hadden ontvangen, werd in de praktijk een boodschap van oecumene, 
vrede en sociale politiek. De problemen voor de kerk waren daarmee echter niet 
opgelost. De hervormingen stagneerden in de periode tot de Tweede Wereldoor-
log en kwamen pas in die oorlog weer op gang. Ook bleek het voor de barthianen 
niet eenvoudig om het principe van partijloosheid te hanteren, zonder daarbij zelf 
een partij te worden.

2.4 Eenheid en verdeeldheid

De samenleving moest vernieuwd worden en daarvoor was het nodig dat er meer 
maatschappelijke en kerkelijke eenheid kwam. Deze opvatting kreeg pas in de ja-
ren dertig een luide stem. De urgentie ontbrak simpelweg om er eerder mee be-
zig te gaan; de samenleving leek ondanks of dankzij de onderlinge verdeeldheid 
goed te functioneren. In de jaren twintig zag een groot aantal op ideologie geënte 
maatschappelijke organisaties het licht. Deze ontwikkeling werd voor het grote 
publiek zichtbaar en hoorbaar door de snelle opkomst van groepsgebonden ra-
dio-omroepverenigingen: de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (ncrv) 
in 1924, de Katholieke Radio Omroep (kro) in 1925, de Vereniging voor Arbei-
ders Radio Amateurs (vara) in 1925 en de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 
(v.p.r.o.) in 1926. In deze tijd was het door dit soort publieke organen duidelijk 
waar je als individu bij hoorde en dientengevolge wat je idealen behoorden te zijn. 

Dit veranderde eind jaren twintig. De oecumenische beweging was daar een 
voorbeeld van. De aandacht voor eenheid en daarmee ook voor deze beweging 
nam een hoge vlucht naar aanleiding van de internationale oecumenische con-
ferenties over Life and Work (1925) en Faith and Order (1927).41 Ook vanuit de 
zending en de Woodbrookers werd samenwerking gezien als de enige uitweg 
uit de sociaal-economische crisis die in 1929 aanving met de beurskrach in New 
York. De roep om eenheid en samenwerking werd toen luider. Ook de kerke-
lijke situatie werd daarbij in ogenschouw genomen. In tien jaar tijd, tussen 1920 
en 1930, bleek de onkerkelijkheid in de Nederlandse Hervormde Kerk gegroeid 
te zijn met bijna 7%.42 Daarmee was zij ongewild koploper geworden in het ont-
kerkelijkingsproces. De jonge socioloog J.P. Kruijt plaatste deze ontkerkelijking 
in zijn proefschrift over de onkerkelijkheid in Nederland in de context van een 
zuiveringsproces. Hij analyseerde de oorzaken van de ontkerkelijking en wees 
daarbij onder meer op het functieverlies van de kerken. Functies die voorheen 
door de kerk werden verricht, waren door andere organisaties overgenomen. 
Het moderne verenigingsleven was volgens hem een concurrent van de kerk ge-
worden, ‘evenals de krant, het boek, de radio; een belangrijk deel van de chari-
tas werd door wereldlijke organen overgenomen’.43 Hij zag dit echter niet als een 

40  Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 119.
41  Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 779.
42  Website cbs: volkstelling 1930: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&

PA=71124ned&D1=a&D2=a&D3=a&D4=0-11&HD=150417-1050&HDR=T,G3&STB=G1,G2.
43  J.P. Kruijt, De onkerkelijkheid in Nederland (Groningen-Batavia: P. Noordhoff, 1933), 325.
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negatief verschijnsel. Kruijt meende dat op deze manier de niet-religieuze zaken 
meer dan voorheen door niet-religieuze organen bestierd werden. Hierdoor won 
het kerklidmaatschap juist weer aan religieuze waarde. De mensen die voorheen 
slechts uiterlijk schenen te geloven, liepen nu de kerk uit: ‘Groot was in vroeger 
dagen de konventie, de traditie, die uiterlik kerklik hield, waar het innerlik geloof 
reeds was vervallen.’44

Met een voor die tijd ongekende stelligheid beweerde Kruijt verder dat de ont-
kerkelijking in Nederland nog wel zou meevallen, omdat een grote mate van ui-
terlijk geloof door de antithese en in de christelijke politiek verankerd was. Door 
de antithese en de christelijke politiek waren enerzijds mensen in de kerk geko-
men die de politieke standpunten van de christelijke partijen onderschreven, maar 
anderzijds juist mensen de kerk uitgedreven vanwege de politiek die met haar 
kerk werd geassocieerd. Volgens Kruijt draaide het voor de kerk in de periode die 
komen ging vooral om het slaan van bruggen, ook naar het socialisme. Het princi-
pe van elkaar door de antithese uitsluitende grootheden zoals socialisme en chris-
tendom werkte de onzuivere ontkerkelijking in de hand. Kruijt bedoelde hiermee 
dat veel mensen door de antithese onterecht een principiële keuze in de maag ge-
splitst kregen: 

Velen van zulken hebben op het socialisme hun liefde en idealisme overgebracht. Men moest 
kiezen tussen kerk of socialisme. Het een sloot het ander uit. – Dit gehele proces werkt nog 
steeds door, maar in verzwakte mate. Bij sommige kerken is de brug reeds gelegd, bij an-
dere gaapt de kloof nog bijna even breed.45

Deze beweging naar meer eenheid en meer verbinding was tegelijk kritiek op de 
antithese van Kuyper. Ook binnen Eltheto werd nagedacht over de inhoud van 
die eenheid. Deze eenheid moest volgens dit studentenblad een kerkelijke grond-
slag kennen, anders had ze geen bestaansrecht. De voorbeelden van eenheids-
bewegingen zonder kerkelijke grondslag waren immers al in het nationalisme 
en communisme duidelijk vertegenwoordigd. Johan Eijkman, voorman van de 
amvj,46 omschreef het in het meinummer van 1930 als volgt: 

Eenheid, eenheid, om Gods wil geen verdeeldheid meer! Solidariteit der ellendigen, der 
benauwden, der verdrukten, groepen, partijen, volkeren, lagen. Solidariteit! Eenheid … 
het is een eenheid zonder God … Het is immers niet waar, dat wij hier samen een eenheid 
vormen, zelfs maar bij benadering. Mensen moeten beseffen dat alle eenheid, schijneen-
heid is gebleken. Maar het moet op goddelijke grond, de naaste liefhebben als jezelf … Er 
moet en er kan in onze dagen een groote oogst worden binnengehaald, in de heele wereld, 
ook binnen onze duinen.47

De echte eenheid was vaak verborgen, meende Eijkman. Het was een eenheid 
die alleen God kon waarnemen. Dat betekende dat er wel naar eenheid gestreefd 

44  Idem, 326.
45  Ibidem.
46  M. v.d. Linde, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jonge-

mannen en de vernieuwing van Nederland, 1892-1945 (Hilversum: Verloren, 2003), 111.
47  J. Eijkman, ‘Opdat zij allen een zijn’ (drie referaten, gehouden op de nationale federatiedag 1930 te 

Utrecht), in: Eltheto, mei 1930, 222-228.
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moest worden, maar dat deze niet gedetermineerd kon worden als bijvoorbeeld 
volk of natie of geloof. Eenheid was in deze optiek dan ook vooral het aanvechten 
van menselijke gescheidenheid. Die gescheidenheid werd in de ogen van de door-
brekers te vaak gerechtvaardigd met een beroep op God. Het was volgens Eijk-
man uitgesloten dat God de gescheidenheid sanctioneerde. In deze opvattingen 
was duidelijk de invloed van de theologie van Barth zichtbaar. Deze dialectische 
theologie achtte immers alle menselijke pogingen tot verbinding van het aardse 
met het goddelijke onmogelijk. Barth zag daarmee ook de zichtbare eenheid of 
gescheidenheid als producten van theologische denkfouten doordat echte christe-
lijke eenheid zich moest bewijzen door de genade van God. Die was in zijn theo-
rie onzichtbaar. 

De theologie van Barth was vooral door voormannen als Stufkens en Haitjema 
onder de aandacht gekomen van de studenten in de ncsv en sloeg bij veel van hen 
aan.48 Het werd ook al vroeg verbonden met de ethische theologie die ze al ken-
den en waar deze barthiaanse theologie in sommige opzichten op leek. Het ligt 
daarom voor de hand om te concluderen dat veel jonge Nederlandse studenten 
in Barth een concretere vorm van de theologie van J.H. Gunning Jr. en de oude 
ethische theologen ontdekten.49 Barths theologie bood in ieder geval een kritisch 
theologisch instrument om de grote hoeveelheid ontwikkelingen die ze om zich 
heen gadesloegen te beoordelen. Geen partij, stroming of ander menselijk streven 
had eeuwigheidswaarde. Die wetenschap bood ironisch genoeg houvast. Verder 
was het een theologie die een sterke nadruk legde op de zuivere behandeling van 
de Schrift. Deze zuiverheid resulteerde echter niet in tuchtuitoefening zoals in de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Het gaf de motivatie voor het persoonlijke 
handelen. Een groep wedergeboren christenen of de particuliere genade zoals de 
theologie van Kuyper veronderstelde, kon met deze theologie echter niet afgeba-
kend worden.

Toch bleken mensen behoefte te hebben aan tastbare regels of handvatten om 
zich in die tijd als christen in die tijd te manifesteren. De internationale beweging 
voor morele vernieuwing (ook wel de Buchman- of Oxfordbeweging genoemd) 
pakte die handschoen op.50 In de theorie van deze groep had de Wereldoorlog la-
ten zien dat de moraal van de mensheid een verkeerde wending had genomen. 
Dat was een opvatting die uiteindelijk bij veel mensen ingang vond, getuige de 
pinkstermanifestatie te Utrecht die in 1937 ruim 100.000 mensen trok. Bovendien 
was ook de ncsv-voorman Maarten van Rhijn een van de vroege sympathisanten 
van de beweging. Hij was studiesecretaris van de ncsv van 1915 tot 1926 en bleef 
ook later nog veel betrokken. De beweging stelde dat vernieuwing van de moraal 
en morele herbewapening nodig waren om de samenleving opnieuw op te bou-
wen en christelijke betekenis te geven. Hier stelden de jongeren van de ncsv ech-
ter de vraag: op welke grondslag staat de vernieuwde moraal? Voor M.C. (Tinus, 
de oudere broer van Gerard, die theoloog was) Slotemaker de Bruïne moest, an-

48  Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 79-80.
49  J.J. Stam, ‘Van de ethische Theologie naar Barth’, in: Ernst en Vrede. Opstellen rondom de ethische 

theologie (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1951), 31-61.
50  H.D. de Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel. De Oxford groep in Nederland, een sociale beweging 

van het interbellum (Kampen: Kok, 1986), 44.
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ders dan de Oxford-beweging zei (die liet het aan de elite over om de bevolking 
te bekeren), de kerk de grondslag vormen van de moraal: ‘Want de kerk stelt ons 
samen met allerlei menschen, met wie we weinig of niets gemeen hebben, leert ons 
samen te staan in dezelfde massa in deze zelfde wereld, waar niet anders is dan 
deze eenheid dat we mensch zijn, zondaren, in een wereld waarover Gods evan-
gelie klinkt.’51

Ook de eenheidsbewegingen in de politiek werden in de studentenwereld ge-
volgd. Het nationalisme dat achter fastische en nationaalsocialistische bewegingen 
zat, werd als voorbeeld genomen. Dat was een beweging die streefde naar eenheid 
en verheffing. In de ncsv was de voornaamste vraag hoe de kerk hiermee moest 
omgaan Moest ze een tegenwicht bieden of juist meegaan? De jongeren zagen na-
tionalisme en fascisme als een politiek idealistische belichaming van het verlangen 
naar meer eenheid. In de vroeg jaren dertig was het nog aftasten welke stromingen 
bestreden moesten worden en welke omarmd. Toch bood Eltheto in die periode 
artikelen waarin een standpunt werd gekozen. Te beginnen met het nationalisme. 
In 1931 schreef Visser’t Hooft in Eltheto over de gevaren van deze beweging. Na-
tionalisme had volgens hem tegengestelde belangen aan het internationalisme dat 
zich uitte in de zendingsbeweging en de oecumenische beweging. Het nationa-
lisme werd echter een factor van belang. Er was volgens Visser ’t Hooft een grote 
groei van nationalistische jeugdbewegingen zichtbaar: 

Juist omdat het nationale ideaal zooveel tastbaarder lijkt dan het vage internationale, is het 
letterlijk waar, dat geen internationalisme levenskrachtig kan zijn, tenzij het gegrondvest 
is op iets dat nog concreter is dan het begrip: natie. … Het enige wat daarboven uit komt 
is God, internationalisme op zich zal ons dus ook niet helpen, omdat God persoonlijk is.52 

Visser ’t Hooft zag met name in het zendingswerk dat nationale bewegingen de 
internationale samenwerking steeds verder verstoorden. Volgens hem was de kerk 
een instituut dat grenzen oversteeg. Daarom moest de kerk juist op het gemeen-
schappelijke (ook internationale) in plaats van op het onderscheidende (nationale) 
wijzen. 

Het kwam aan op de daadkracht van de kerk. Een belangrijk punt van kritiek op 
de kerk was echter haar maatschappelijke krachteloosheid. Alle kracht was vol-
gens Eltheto opgeslorpt door de maatschappelijke verenigingen, zoals ook Kruijt 
beweerde. Door de groeiende publieke aanwezigheid van christelijke verenigin-
gen ontstond de illusie dat de kerk nog steeds sterk was, terwijl ze hoe langer hoe 
minder invloed op het publieke leven had. Hoe meer organisaties er kwamen, hoe 
kleiner de schrijvers van Eltheto de ruimte voor de kerk zagen worden.53 Het ver-
wijt aan de kerk dat zij te veel in zichzelf gekeerd zou zijn, berustte bij Visser ’t 
Hooft maar ook bij andere oecumenici op bijbels-theologische gronden. Dit was 
vooral bedoeld als verweer tegen de gereformeerde verwijten, dat dit zoeken naar 
eenheid onbijbels was. Het was valse eenheid volgens hen. Juist de kerkelijke ver-
deeldheid miste vanuit deze oecumenische optiek bijbelse gronden:

51  M.C. Slotemaker de Bruïne, ‘De kerk en wij’ (zomerconferentie, slotreferaat, 1930), in: Eltheto, 
januari 1931, 118.

52  W.A. Visser ’t Hooft, ‘Nationalisme als religie’, in: Eltheto, juni 1931, 308.
53  S.M. van Citters, ‘De boodschap van de wereldfederatie’, in: Eltheto, februari 1932, 150-155.
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Aan ’t begin staat de principieele eenheid: het ééne ongedeelde Godsrijk, dat met den zuur-
deesem vergeleken wordt, verborgen in het deeg, tot het geheel gezuurd is; het ééne en on-
gedeelde koninkrijk der hemelen, dat niet met uiterlijke gebaren komt, maar dat verbor-
gen en onzichtbaar onder de menschen is, totdat het in de parousie ineens zichtbaar wordt 
gelijk de bliksem, die de geheele wereld verlicht (Luc. 17:24)54

Het eenheidsstreven werd in de jaren dertig binnen hervormde studentenkringen 
vooral begrepen als een vorm van zending; de studenten moesten de ‘zuurdesem’ 
zijn dat genoemd wordt in bovenstaand citaat uit Eltheto. Een christelijke levens-
wandel zou inhouden dat men contact zocht met ‘vervreemde’ groeperingen. Het 
verlies van kerkleden moest worden tegengegaan. De kerk moest participeren in 
het maatschappelijk veld en in de politiek haar belijdenis laten klinken. Er ontbrak 
echter gemeenschappelijke kerkelijke grond voor dat streven. Ook door de eer-
dergenoemde hervormingsbewegingen Kerkherstel (1930) en Kerkopbouw (1931) 
werd die inhoudelijke basis in de vooroorlogse jaren niet bereikt. In Kerkherstel 
waren vooral confessionelen en Gereformeerde Bonders en een aantal ethischen 
vertegenwoordigd. Kerkopbouw hield zich in reactie op het confessionele karak-
ter van Kerkherstel vooral bezig met het vernieuwen van de inhoud van de bood-
schap van de kerk.55 In Kerkopbouw waren vooral ethischen maar ook rechts-mo-
dernen vertegenwoordigd. Interessant aan Kerkopbouw is dat hierin maar liefst 
drie doorbrekers zitting hadden: Ph.A. Kohnstamm (grondlegger van de weten-
schappelijke pedagogiek en didactiek in Nederland), Van der Leeuw en Scholten.56 
Beide stromingen werden gemeden door de uitersten aan linkerzijde (de links-
vrijzinnigen) en aan rechterzijde (veel Gereformeerde Bonders).57 Deze pogingen 
tot hervorming die eindigden met een mislukt gezamenlijk voorstel, werd kritisch 
gadegeslagen in de ncsv.

Veel jongeren zagen de kerk graag weer volkskerk worden. Het gevaar van dat 
streven was echter dat het gemakkelijk verward kon worden met nationalisme. Er 
moest volgens de neerlandicus Feitse Boerwinkel gekozen worden tussen ‘Caesar 
of Christus’, het vergoddelijkte wereldse of het goddelijke.58 Terwijl de activiteit 
van Kerkherstel en Kerkopbouw in de jaren dertig een hoogtepunt kende, leek 
ook in de ncsv de discussie breder en intensiever te worden gevoerd getuige een 
sterke toename van het aantal tijdschriftartikelen met dit thema. Daarnaast bleef 

54  F.M. Th. Böhl, ‘Het oekumenische vraagstuk: mogelijkheid en werkelijkheid’, in: Eltheto, april 
1932, 202, zie ook A. van der Flier, ‘De oecumeniese beweging’, in: Eltheto, april 1932, 214: ‘God 
wil eenheid … Wanneer de Christelijke Kerk verdeeld is, dan kan van haar geen kracht uitgaan in 
deze wereld. De felle bewogenheid van de jaren sinds 1914 heeft dit op maar al te duidelike wijze 
aan het licht gebracht. Waar is het getuigenis van de Kerk gebleven tegen de wereldoorlog, tegen de 
onrechtvaardigheid van de schuldvraag? Hier en daar de stem van een moedige enkeling, maar het 
grote geluid – ondergegaan in de verdeeldheid, in de strijd van de nationale en konfessionele belangen. 
En weer zegt de ‘oproep tot eenheid’ het ons zo duidelijk: meer dan de helft van de wereld wacht 
op het Evangelie. Thuis en buiten wenden droevige menigten zich in verwarring af van de Kerk, 
wegens haar corporatieve zwakheid. Onze zendelingen houden voor een noodzakelijkheid, wat wij 
geneigd zijn als een weelde te beschouwen. Reeds verzet het zendingsveld zich ongeduldig tegen de 
verdeeldheden der Westerse Kerk om het er op te wagen op eigen gezag tot eenheid te komen.’ 

55  H. van de Wal, Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Nederlandse Hervormde Kerk en Nieuw-
Guinea, 1949-1962 (Hilversum: Verloren, 2006), 34-35.

56  Bartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk, 46.
57  E. Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007), 206.
58  F. Boerwinkel jr., ‘Caesar of Christus’, in: Eltheto, januari 1935, 117-121.
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de aandacht voor maatschappelijke eenheid bestaan, mede aangewakkerd door de 
oprichting in 1935 van de buitenparlementaire beweging Eenheid door Democra-
tie. Deze beweging, waar onder meer G.H. Slotemaker de Bruïne, de vrijzinnige 
predikant H. Faber, de historicus P. Geyl en de Delftse hoogleraar W. Schermer-
horn toe behoorden, had als credo ‘Mussert noch Moskou’ en was dus gekant te-
gen iedere vorm van dictatuur. Een tegenhanger werd het ‘Comité van waakzaam-
heid’, opgericht in juni 1936, dat zich alleen tegen het nationaalsocialisme te weer 
stelde (en als groep intellectuelen wilde dienen als volksvoorlichters).59 Beide ini-
tiatieven waren vooral bedoeld als waarschuwing van de intellectuele elite tegen 
de valse eenheid. Ze vormden een reactie op onder meer de opkomst van de Na-
tionaal-Socialistische Beweging, die vanaf haar oprichting in 1931 kritiek had op 
de parlementaire democratie in Nederland. Rovers analyseerde in zijn studie naar 
de Eenheid door Democratie-beweging dat deze opvallende gelijkenissen met de 
nsb vertoonde in haar kritiek op overheid en maatschappij, dat ze dus een concur-
rerende eenheidsbeweging was tegenover de nsb.60

De ncsv bood ruimte voor maatschappijkritiek, maar de kerk bleef hierin ach-
ter. Dat frustreerde veel ncsv-ers en de vraag drong zich steeds meer op wat de 
verhouding zou moeten zijn tussen de ncsv en de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Had de ncsv geen verantwoordelijkheid naar deze kerk toe, moest zij zich niet 
juist intomen en wachten totdat de kerk zelf in beweging kwam? Kortom, moes-
ten de ncsv en de Nederlandse Hervormde Kerk altijd overeenstemmen of moch-
ten er verschillen bestaan? Op 7 april 1935 schreef G.J. Scholten voor Eltheto het 
artikel ‘De enquête over de verhouding van de nh-Kerk en de ncsv’. Geënquê-

59   Comité van waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen (Amsterdam: Comité van 
waakzaamheid, 1936): 

  Aldus luidde onze beginsel verklaring van Juni j.l.: 
  De Nederlandsche intellectuelen, wier namen hieronder volgen, zich verenigend, ongeacht hun 

politieke overtuiging, van oordeel, dat het nationaalsocialisme en alle andere groeperingen van dezelfde 
aard een ernstig gevaar betekenen voor de vrijheid van onderzoek en meningsuiting en daarmede voor 
de ontwikkeling van maatschappij, cultuur en wetenschap, besluiten een Comité van Waakzaamheid te 
stichten als centrum van alle intellectuelen, die zich het gevaar van het nationaalsocialisme bewust zijn 
en het willen bestrijden, en bevestigen hun besluit om gezamenlijk op te komen voor de verdediging 
der geestelijke vrijheid en tegen het nationaalsocialisme, dat dit essentiële cultuurgoed belaagt. Het 
Comité stelt zich zijn werkzaamheid in de volgende vormen voor: publicaties in de pers, het uitgeven 
van brochures en zo mogelijk een periodiek; het vormen van leesclubs, vak- en studiegroepen; het 
houden van vergaderingen; samenwerking met groeperingen, die hetzelfde of een verwant doel 
nastreven.

  De eerste brochure, getiteld ‘Het Nationaalsocialisme als Geestelijk Gevaar’, geschreven door Prof.
Dr. Ph. Kohnstamm, verschijnt in de tweede helft van November in samenwerking met de uitgever 
van Gorcum & Co. te Assen; daarna volgt, met tussen ruimten van enkele weken, een serie publicaties 
n.l.:

  Dr. W. Banning   Hollands Jongeren, Stavast!
  Prof.Mr. W.A. Bonger  Democratie en Selectie.
  Dr. Menno ter Braak  Het Nationaalsocialisme als rancune-leer
  Ds. J.J. Buskes  Het Nationaalsocialisme en de Kerk.
  Prof.Dr. F.J.J. Buijtendijk  Het Rassenvraagstuk en het Nationaalsocialisme
  Dr. G. Horreus de Haas  ‘De Mythe van de XXe Eeuw’.
  Dr. D. Loenen  Cultuur en Vrijheid. 
60  G.M.J. Rovers, ‘‘Naar wijder horizon’. De Nederlandsche beweging voor Eenheid door Democratie, 

de crisis van de Westerse cultuur en het verlangen naar een Nieuwe Gemeenschap, 1935-1940’ in: E. 
Jonker en M. van Rossem (red.), Geschiedenis & cultuur. Achttien opstellen (Den Haag: sdu, 1990), 137.
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teerde ncsv-leden waren kritisch over de richtingenstrijd en het gebrek aan aan-
sluiting van de Nederlandse Hervormde Kerk bij haar (studenten)leden: ‘het kan 
anders en het moet anders’.61 De conclusies uit het rapport luidden dat de ncsv 
onafhankelijk moest blijven van de kerk. Dat had als voornaamste oogmerk om 
ook aantrekkelijk te kunnen blijven voor diegenen die de kerk de rug hadden toe-
gekeerd maar het christendom nog een kans gaven. Het rapport toonde verder dat 
het interkerkelijke aspect van de vereniging meer aandacht behoefde. Betrokken-
heid bij de richtingenstrijd moest worden vermeden en er moest blijvend gewerkt 
worden aan de bloei van de Nederlandse Hervormde Kerk, zonder dat er propa-
ganda voor de kerk werd gevoerd. Kortom, het kostte de ncsv veel moeite om 
haar affiniteit met de Nederlandse Hervormde Kerk te combineren met de zelf-
standige en kritische houding die ze wilde innemen. De kerk stond te veel stil, en 
de studenten wilden verder.

In de jaren dertig werd deze drang van de studenten en oud-studenten zichtbaar 
in de verscherpte toon en toegenomen intensiteit van het debat tussen de barthi-
anen en de neocalvinisten. De barthianen hadden in de neocalvinisten tegenstan-
ders gevonden die een heel duidelijk geval vormden van datgene waar de barthia-
nen verandering in wilden brengen.

2.5 Barthianisme en neocalvinisme: het standpunt bepalen

De jongeren uit de ncsv die in de jaren twintig het maatschappelijk leven intraden, 
publiceerden in de jaren dertig over de koers van kerk en samenleving. J.J. Buskes 
(1899), K.H. Miskotte (1894), D. Tromp (predikant, jaargenoot van Buskes bij de 
ncsv, 1888), J. Koopmans (1905), G.H. Slotemaker de Bruïne (1899), W. Visser ’t 
Hooft (1900), G. Van der Leeuw (1890), J. Eijkman (1892) en vele anderen die in 
de jaren dertig gemeenschappelijk kritiek leverden op de maatschappelijke en ker-
kelijke situatie, hadden een verleden met of in de ncsv. Zij waren al bekend met 
elkaar sinds hun studententijd of hebben elkaar later in de redactie van Eltheto of 
door medewerking aan conferenties van deze vereniging leren kennen. 

Een andere gemene deler was dat zij in een vroeg stadium in aanraking kwamen 
met de theologie van Karl Barth (vroege jaren twintig). Al in 1926 zag een publi-
catie van Tromp, Noordmans en Ph. Kohnstamm het licht waarin zij ‘de nieuwe 
theologie’, te weten die van Karl Barth, een plek wilden geven in het Nederland-
se theologische landschap.62 De schrijvers van het boek deden dat in deze periode 
onder meer door artikelen, brochures, lezingen en (vergeefse) pogingen om Barth 
een professoraat in Utrecht te bezorgen. Barth was nog geen grote bekende in Ne-
derland en werd door onder meer orthodoxen met interesse en later met even zo-
veel argwaan bekeken.

61  G.J. Scholten, ‘De enquete over de verhouding van de Nh-Kerk en de NCSV’, in: Eltheto, april 1935, 
210.

62  D. Tromp, Ph. Kohnstamm en O. Noordmans, Nieuwe Theologie (De school van Barth) (Baarn: 
Hollandia-drukkerij, 1926). Geschriften uitgegeven vanwege de studie-commissie der Ethische 
Vereeniging, Eerste Serie No. 6/8. Dit boek is met name een receptie van Barths Römerbrief, die in 
1919 en 1922 verscheen. 
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De barthianen interpreteerden Barths gedachtegoed specifiek voor de Neder-
landse situatie (met de ‘rechtse’ christelijke partijen) en de Nederlandse Hervorm-
de Kerk (met haar interne verdeeldheid en maatschappelijke krachteloosheid) en 
moesten hierbij concurreren met vrijzinnigen aan de ene zijde en orthodoxen aan 
de andere zijde. Hun belangrijkste principe was de ongelijkheid tussen aardse en 
bovenaardse zaken. Eigenlijk vielen daarmee voor hen alle verbindingswoorden 
achter religieus weg. Men mocht niet religieus-socialist, religieus-humanist of re-
ligieus-kapitalist zijn, want dan leek het alsof de religie vervolmaakt werd door 
het ‘aardse achtervoegsel’.63 

De zwaarste polemiek werd gevoerd tussen barthianen en neocalvinisten. Voor-
al in de jaren dertig werden de stellingen ingenomen en de posities bepaald.64 De 
gereformeerde predikant Klaas Schilder gooide in 1933 de knuppel in het hoen-
derhok met zijn artikelenserie ‘Ook de Christelijke politiek in gevaar’.65 Hij sprak 
in deze artikelen over de vele jongeren die wegliepen bij de christelijke politiek 
omdat het fascisme hen wel aantrok. Het grootste probleem was echter volgens 
Schilder niet het fascisme, want daar kwamen jongeren vaak snel van terug. Het 
probleem zat volgens hem in de Nederlandse barthianen, die deze jongeren voor-
hielden een principiële keuze te hebben gemaakt met het afzweren van de chris-
telijke politiek. Zijn betoog strekte nog verder; hij beweerde dat de stap van het 
Nederlands barthianisme terug naar het fascisme een kleine was. 

Het hoogtepunt van de discussie lag in de periode rondom de publicatie van een 
bundel artikelen met de titel Openbaring der verborgenheid (1934).66 In deze bun-
del profileerden de barthianen zich bij wijze van uitzondering als groep. Het de-
bat kreeg extra lading door de uitspraak over de nsb en de cdu van de Synode van 
Amsterdam van 1936 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze synode 
ontzegde in één besluit zowel leden van de nsb als leden van de cdu de toegang 
tot het avondmaal. Beide partijen waren volgens de synode gegrond op verkeerde 
en schadelijke interpretaties van het evangelie.67 Dat de cdu-ers in één adem ge-
noemd werden met de nsb, was zo mogelijk nog pijnlijker dan de ontzegging van 
de toegang tot het avondmaal.

De polemiek tussen neocalvinisten en barthianen ging over theologische en 
maatschappelijke onderwerpen. De barthianen claimden bijvoorbeeld calvinis-
tisch te zijn. Dat was volgens De Reformatie van 31 augustus 1934 een onterech-
te claim.68 De redacteuren van De Reformatie plaatsten de barthianen liever in de 
Lutherse traditie. Maar van zo’n associatie waren de barthianen net zo min ge-
diend als de neocalvinisten dat waren. Lutheranisme neigde volgens beide groe-
pen te veel naar katholicisme maar ze wensten wel met het calvinisme te worden 
geassocieerd. Het leek een strijd om het Nederlandse culturele erfgoed te worden.

Een andere discussie betrof de kritiek van de Nederlandse barthianen op de 

63  Tromp, Kohnstamm en Noordmans, Nieuwe Theologie, 10.
64  Volgens Schilder in Ons aller moeder. Een roepstem beantwoord (Kampen: Kok, 1935), 5, was 

polemiek noodzakelijk om zuiver ‘met elkander over de kwesties van den dag’ te spreken.
65  K. Schilder, ‘Ook de Christelijke politiek in gevaar’, zes artikelen in: De Reformatie, 24 november 

1933-16 februari 1934.
66  Brinkman, De theologie van Karl Barth, 55-64.
67  Idem, 130-133.
68  Persschouw De Reformatie, 31 augustus 1934.
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christelijke politiek en christelijke organisaties in het algemeen. Daartegenover 
stond de kritiek van de neocalvinisten. Die was dat barthianen niet consequent in 
praktijk brachten wat ze zeiden over religie en politiek. Vaak werden barthianen 
(net als Barth zelf) lid van een socialistische organisatie of sympathiseerden ze met 
het socialisme. Hierop kwam dan het verwijt dat wanneer je als christen in de so-
cialistische heilstaat geloofde, je net als de christelijke partijen religie en politiek 
verbond. Maar juist deze manier van religieuze politiek bedrijven, was volgens 
de neocalvinisten gevaarlijk. Op deze manier konden mensen eveneens terecht-
komen bij partijen als de nsb en de cdu, partijen die voor veel gereformeerden 
een verkeerd karakter hadden, de een vanwege het verbinden van het christen-
dom met ras en bloed, de ander vanwege een antimilitaristische boodschap die ze 
op het evangelie baseerde.69 Berkouwer was de eerste die hier wees op de onmo-
gelijkheid van de christelijke ethiek in de theologie van Barth.70 Daarnaast bracht 
Barth’s theologie volgens Berkouwer de onwenselijke en onbedoelde mogelijk-
heid met zich mee dat iedereen zich kon beroepen op het zelfde principe van de 
‘kenbare wil over het menselijk leven’.71 Ook de nationaalsocialisten konden zich 
hierop beroepen. Met name toen de discussie in de jaren dertig krachtig en pole-
misch werd gevoerd, kwam deze redenering onder aanvoering van Klaas Schilder 
regelmatig terug. Het Barthianisme kon Jezus en de heilsboodschap maken tot 
wat deze ‘onrustige’ stroming op dat moment het beste uitkwam.72

2.6 Openheid en bescheidenheid: R. Houwink en G.H. Slotemaker de Bruïne 

De maatschappelijke implicaties van de dialectische theologie waren zichtbaar in 
de openheid van Barth en andere barthianen naar het socialisme toe, maar ook in 
de houding van de Bekennende Kirche in de Duitse kerkstrijd. Deze expliciet be-
lijdende kerk baseerde haar kerkelijk verzet op het formele afzweren van vergod-
delijking van de macht van de overheid. Dat uitte zich in de Barmer Thesen van 
1934. In deze theologische verklaring werd teruggegrepen op de exclusiviteit van 
de openbaring in Jezus Christus. Er waren volgens die verklaring geen andere aan 
de Heilige Schrift vreemde openbaringsbronnen denkbaar, zoals een mythische 
staatsidee, of heilige leider (Führer). De verklaring was vooral een uiting van ver-
zet tegen de houding van de Deutsche Christen, die de scheiding tussen de kerk 
en nationaal-socialistische overheid lieten wegvallen. Deze Barmer Thesen wer-
den een belangrijk symbool van kerkelijk verzet in Duitsland. De theses rekenden 
echter niet af met het anti-joodse element in de nationaal-socialistische staatsop-
vatting.73 

Het dappere verzet van de leden van de Bekennende Kirche (met Barth als trek-
kende kracht) tegen alle intimidaties van de nationaal-socialisten, inspireerde de 

69  Ibidem.
70  Brinkman, De theologie van Karl Barth, 24-27.
71  Idem, 47.
72  K. Schilder, ‘De navolging van Jezus’ in: De Reformatie, 28 oktober 1932.
73  G. Harinck, Tussen Barmen en Amsterdam. Inaugurele oratie Theologische Universiteit Kampen, 6 

juni 2003 (Amstelveen: eon Pers, 2003).
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Nederlandse barthianen om kritiek uit te oefenen op vermenging van politiek 
en christendom. Deze maatschappijkritische houding was voor de Nederlandse 
barthianen een antwoord op het ‘wat nu’ van Kuyper. Theologie diende mensen 
niet af te grenzen van elkaar, maar vooral bescheidenheid te bevorderen als het om 
niet-aardse zaken ging. Persoonlijke keuzes van barthianen moesten vooral ge-
toetst kunnen worden aan het evangelie.74 Het ‘Wat nu?’ werd beantwoord met de 
boodschap dat het geen tijd van scheidingsmuren, maar van openheid en beschei-
denheid was. Maar was dit een aantrekkelijke boodschap? 

Verschillende barthianen probeerden het theologisch gedachtegoed tastbaar te 
maken voor het volk. Het was niet alleen de bedoeling een zogenaamde ‘studeer-
kamerrevolutie’75 te ontketenen, maar het moest ook in de preek en in de volks-
voorlichting doorgevoerd worden. Het was daar volgens hen bij uitstek voor 
geschikt. Dit was echter geen eenvoudige opdracht, omdat de kerk aan zeggings-
kracht had ingeboet en de theologen niet dicht bij het volk stonden. De moraal 
werd niet meer door de kerk bepaald. Het waren eerder de markt en de grote stad 
met haar fabrieken die het openbare leven bepaalden. De socialistische bewegin-
gen hadden dat goed ingezien, schreef Dirk Tromp in Openbaring der verborgen-
heid.76 

Ook de dichter Roel Houwink zag de problemen waar de barthiaanse theologie 
tegen aan liep. Hij is in dit verband een interessante volger van Barth, omdat zijn 
barthianisme iets zegt over de aantrekkingskracht van deze Zwitserse theoloog. 
Houwink was vanuit een niet-christelijke achtergrond via Barth tot het christen-
dom gekomen. Blijkbaar sprak Barth ook mensen buiten de kerk aan. Houwink 
had de hoop dat ook anderen zich door Barth opnieuw tot het christendom aan-
getrokken zouden voelen. Hij schreef in Eltheto (januari 1932) dat de kerk vooral 
in tijden van crisis niet moest vervallen in religiositeit alleen maar oog moest heb-
ben voor de nood van arbeiders. De positie van het christendom in deze wereld 
moest volgens hem worden bepaald door de persoonlijke houding van christenen 
en niet worden vastgelegd in menselijke formuleringen. Het gevaar van dat laatste 
was dat er in menselijke verwoordingen een claim op het goddelijke werd gelegd, 
zoals bijvoorbeeld wanneer de staat christelijk zou worden genoemd.77 

Houwink hield zich vaker bezig met de positie van de kerk en de manier waarop 
de kerk als instituut nog interessant kon zijn voor de moderne burger. Hij schreef 
in 1932 in de serie Kerk en maatschappij een boekje met de titel: ‘De kerk en de 
intellectueelen’. De centrale vraag was hoe intellectuelen een plek konden krijgen 
in een oud en niet erg op de wetenschap georiënteerd instituut als de kerk. Net 

74  Op deze zelfbewuste houding was echter wel kritiek van mensen als Berkouwer, die meenden dat 
uit de dialectische theologie geen concrete christelijke ethiek kon worden afgeleid: Brinkman, De 
theologie van Karl Barth, 46-50.

75  S.F.J.H. Berkelbach van den Sprenkel e.a., De Openbaring der verborgenheid (Baarn: Bosch & 
Keuning, 1934), 5.

76  D. Tromp, ‘De levende God’, in: Berkelbach van den Sprenkel e.a., De Openbaring der verborgenheid, 
13: ‘Wij leven in een heden wat niet gedragen wordt door de kerk; ook niet meer – welke academicus 
trekt het zich niet aan! – door de universiteit; ’t heden wordt bepaald door fabriek en bank; door 
maatschappij en belang. De geforceerde droom van een ‘derde’ rijk mag sommigen optrekken tot het 
paradijs ervan, daarmee blijft werkelijkheid toch werkelijkheid; en de belijders der ‘Internationale’ –,

 ‘Marxistisch’ of ‘religieus’,kunnen er iets van weten!’.
77  R. Houwink, ‘De positie van het christendom in onze wereld’, in: Eltheto, januari 1932, 103-118.
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als hij zelf had ervaren, was het vaak lastig om het geloof te rijmen met het intel-
lect. De kerk kon met haar oude bewoordingen en tradities onaantrekkelijk wor-
den voor intellectuelen die de moderne tijd omarmden. Geloof bewoog zich bo-
vendien op een heel ander terrein dan wetenschap; het hield zich niet bezig met de 
wetenschappelijke antwoorden op de vragen omdat ze alle menselijke antwoor-
den als tijdelijk zag. Het geloof hield zich juist bezig met het eeuwige, met tijd-
loze vragen.78 

Volgens Houwink werd intellectueel geloof verward met religieus bewustzijn. 
Intellectueel geloof kwam toch vaak neer op een tegenstelling tussen geloof en 
intellect. Net als ieder ander idealisme dat in de jaren twintig en dertig opkwam 
(door Houwink getypeerd als de tijd van ‘het sociale’ in plaats van ‘het individu-
ele’), konden intellectuelen de kerk benaderen als een ‘idee’. De kerk kon op die 
manier intellectueel gezien concurreren met grote maatschappelijke ideologieën. 
Dit kerkbegrip miste volgens Houwink echter de belangrijkste grond: 

Het is daarom niet uit behoefte aan eenig extremisme, dat wij als onvoldoende afwijzen 
moeten een geloof, dat zich bepalen zou tot de Kerk als idee; doch omdat zulk een geloof 
niet wezen zou een geloof, dat ons raakt in de kern van ons bestaan.79 

De opdracht van de intellectuelen in de kerk liet zich niet gemakkelijk omschrij-
ven, meende Houwink. Het ging er niet om de gelederen gesloten te houden bin-
nen de kerk, maar om zoveel mogelijk gelijk te denken en te handelen: 

Doch dit beteekent ook, dat in alle dingen der kerk de spanning tusschen wat Gode en wat 
des menschen is, niet anders dan levensgevaarlijke hoogspanning kan zijn. Daarom zal het 
in de kerk wel nimmer op rolletjes gaan, zoolang zij kerk blijven wil en zich niet vergenoe-
gen laat met een vrij religieuze vereeniging te zijn van ‘gelijk-denkenden’.’80 

Er moest ruimte komen voor discussie. Doordat geen mens in de buurt kwam van 
het goddelijke, kon volgens Houwink niemand beweren dat hij de waarheid bin-
nen de kerk bezat. Dat hield in dat discussie niet hoefde te leiden tot twist. Deze 
bescheidenheid bij kerkelijke mensen zou kunnen leiden tot meer openheid en 
aantrekkingskracht van de kerk.

Houwink signaleerde een grote mate van ontkerstening van de samenleving. Dat 
was niet alleen aan het ledental van de kerk zichtbaar, maar ook aan de invloed van 
de kerk op het publieke leven.81 Daarmee gaf Houwink direct aan wat de belang-
rijkste reden was voor het gebruiken van de dialectische theologie. Ze werd uit 
nood gebruikt om de kerk uit haar benarde positie in de samenleving te halen en 
haar identiteit terug te geven. De kerk was geen vereniging die op gelijke voet stond 

78  R. Houwink, ‘De kerk en de intellectueelen’, in: Kerk en Maatschappij (Assen: Van Gorcum en 
Comp., 1932), 6. 

79  Ibidem.
80  Idem, 8.
81  Idem, 9: ‘Heeft men zich wel eens ernstig rekenschap gegeen van de massale ontkerstening onzer 

westersche beschaving en van de, hiermede gepaard gaande, toenemende secularisatie van het 
godsdienstig besef? Wat is realiter aan christelijke waarden (niet: aan traditie!) aanwezig in onze 
hedendaagsche samenleving? Immers zoo goed als niets. Wat leeft er aan godsdienstig besef in de 
geestelijke leidslieden van Europa? Het eerste het beste hoofdartikel uit de internationale pers kan u 
het antwoord geven. Ik verzeker u, dat het afdoende zal zijn.’
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met andere maatschappelijke verenigingen. Hier zag Houwink een belangrijke rol 
voor de intellectuelen in de kerk. Het belangrijkste streven van intellectuelen in 
de kerkelijke gemeenschap zou volgens Houwink moeten zijn, dat zij de kerk in 
haar organisatie en haar publieke uitingen zou hervormen. Deze hervorming zou 
gericht moeten zijn op het wegnemen van verkeerde hiërarchische structuren, die 
het oude fenomeen ‘volkskerk’ volledig op de achtergrond dwongen. Daarnaast 
moesten ze proberen de kerkelijke richtingenstrijd zoveel mogelijk te doen afne-
men. De kerk zelf moest zoals gezegd vooral voorkomen een religieuze vereni-
ging, een ‘administratieve neerslag van de menschelijke organisatie’ te worden.82 

De open houding die door het barthianisme werd ingeleid, leidde er ook toe dat 
er steeds meer aandacht kwam voor oecumene. Daarvan getuigt ook het aprilnum-
mer van Eltheto in 1932, dat volledig was gewijd aan de oecumenische gedachte. 
Dat was een belangrijk theologisch thema voor de ncsv. Het achterliggende pro-
bleem van de kerk waar de oecumene op inspeelde, was volgens de Eltheto-au-
teurs dat veel jongeren de kerk verlieten omdat zij hun weinig te zeggen had. Als 
grote oecumenische christelijke gemeenschap kon de kerk een verbindende factor 
worden in de wereld. De grote vraag die ook door ncsv-voormannen als Stufkens 
werd gesteld, was echter: hoe relevant was de kerk nog voor de haar omringende 
wereld, zelfs als de oecumene een succes zou worden? In hoeverre mocht zij zich 
daarbij politiek opstellen?83 Als het ‘wat nu?’ betekende dat de kerk zich mocht 
openstellen voor politiek en samenleving, wat waren daarbij dan de grenzen? Hoe 
relevant was de kerk nog voor die haar omringende wereld, zelfs als de oecumene 
een succes zou worden? In hoeverre mocht zij zich daarbij ‘politiek’ opstellen?84 
Als het ‘wat nu’ betekende dat de kerk zich mocht openstellen naar politiek en sa-
menleving, wat waren daarbij dan de grenzen?

Iemand die antwoord trachtte te geven op die vragen was Gerard Slotemaker 
de Bruïne. Op een leidersconferentie van de ncsv in 1926 sprak hij over de po-
litieke houding van kerkelijke jongeren.85 Het christelijke moest volgens Slote-
maker hun leidinggevende beginsel zijn in de verhouding tussen kerk, politiek 
en samenleving. Dat betekende volgens hem echter niet dat de jongeren voorbij 
mochten gaan aan maatschappelijke kwesties. Om die reden was een theoretische 
verbinding tussen een christelijke studentenvereniging als de ncsv en de politiek 
legitiem, in tegenstelling tot wat het officiële ncsv-standpunt was. De christelij-
ke (missiologische) boodschap van het evangelie was volgens Slotemaker bedoeld 
voor een niet per definitie christelijke samenleving. Er moest zodoende een ver-
taalslag plaatsvinden, zodat de boodschap niet slechts voor christenen te verstaan 
was. Deze kon daarbij volgens hem concrete betekenis krijgen zonder dat de tijd-
loze inhoud van het christendom werd aangetast.

De invulling van de maatschappelijke betekenis van het evangelie bleek een 
thema waar Slotemaker in later jaren op doorging. In zijn boekje Is christelijke 

82  Idem, 14.
83  N. Stufkens, ‘De kerk en het probleem van de staat in de tegenwoordige tijd’, in: Eltheto, december 

1934, 93-98.
84  Ibidem.
85  Lezing G.H. Slotemaker de Bruïne, De ncsv en de politiek, 1926, in; familiearchief Slotemaker, 

ongeïnventariseerd.
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politiek mogelijk? (1937) probeerde hij antwoord te geven op een vraag die veel 
maatschappelijk geïnteresseerde christenen bezighield, namelijk wat het evangelie 
voor het politieke leven te betekenen kon hebben. Slotemaker hoorde de rechtse 
politici altijd het volgende antwoord geven: ‘dat de christelijke politiek, naar wel-
ker mogelijkheid gevraagd wordt, immers in de rechtse politiek belichaamd is.’86 
Het antwoord bevredigde volgens Slotemaker veel mensen niet, omdat het al snel 
‘het karakter van een apologie’ droeg.87 De rechtse partijen verdedigden hiermee 
slechts hun posities en duldden geen andere meningen over de christelijke poli-
tiek. Het was inhoudelijk niet steekhoudend, meende hij. Deze partijen zouden 
beter een ander antwoord kunnen geven, meende hij. 

Ze moeten er op staan, dat ook de anderen mèt hen de vraag vanuit een verder 
terugliggende basis stellen. Hun uitgangspunt wordt dan dit: wat is de christelijke 
gehoorzaamheid voor hem, die zich christen geroepen weet en voor wie een van 
de vele levensfacetten het opschrift ‘politiek’ draagt?88

Een christen kon wel degelijk de politiek in en daar handelen vanuit het evan-
gelie. Daarbij moest echter de uitgevoerde of geplande politiek niet het stempel 
‘christelijk’ meegegeven worden. Dat gold ook voor de overheid; ook die mocht 
niet ‘christelijk’ genoemd worden. Het was echter erg verleidelijk om dit wel te 
doen, meende Slotemaker. Politici trachtten met dat stempel het aardse schijnbaar 
tot goddelijke sferen te verheffen, maar het betrof slechts een schijnverheffing.89 

Hij betrok zichzelf hiermee in een felle discussie die in die tijd speelde tussen 
neocalvinisten en barthianen. Slotemaker wees op de geschiedenis, waarin al vaker 
stromingen waren geweest die de ‘christelijke politiek’ hadden bekritiseerd. Maar 
Slotemaker zag dat het verzet tegen de kritiek in zijn tijd een stuk heviger en gro-
ter was. De rechtse politici vatten de kritiek op als een aanval van het barthianisme 
op het neocalvinisme. Het waren allebei termen waar Slotemaker liever niet aan 
wilde. De ironie was volgens Slotemaker dat de groep barthianen juist niet onder 
een ‘isme’ gevat wilde worden, omdat zij principieel tegen ‘alle theoretische sys-
tematiek van toegepast christendom’ waren.90 Hij omschreef de spagaat van deze 
groep door te benadrukken dat de aanval op de bestaande christelijke politiek na-
tuurlijk wel ‘uit een bepaalde hoek kwam.’91

Het verbaasde Slotemaker niet dat juist een theologische ‘richting’ zoveel in-
vloed had op het maatschappelijke klimaat van zijn tijd: ‘… onze vrijheidsoor-
log was immers een godsdienstoorlog en de dominees hebben bij ons veelal een 
eerste viool gestreken.’92 De rol van theologie was altijd een sterke geweest in de 
Nederlandse samenleving. Slotemaker zag opnieuw een grote rol voor theologie 

86  G.H. Slotemaker de Bruïne, ‘Is christelijke politiek mogelijk?’, in: J.P. van Bruggen, J. Eijkman en 
K.H. Miskotte (red.), Onze Tijd nr. 4 (Nijkerk: Callenbach, 1937), 7.

87  Ibidem.
88  Idem, 8.
89  Idem, 33: Als de staat een christelijk cachet wordt gegeven, geeft men toe ‘… aan een drang, die altijd 

verleidelijk komt meespreken, om het aardse, dat ons bevangt, een aureool te geven, opdat wij het 
plaatsen kunnen in onze christelijke gemeenschapsleer’.

90  Idem, 10-11.
91  Ibidem.
92  Idem, 11.
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weggelegd in de hervorming van de kerk en de samenleving.93 De belangrijkste 
bron voor hervorming van de maatschappij en de kerk moest volgens Slotemaker 
het evangelie zijn. Het ging er om dat het christendom gevrijwaard werd van ver-
menging met niet-kerkelijke elementen die schadelijk waren. Dat leek mooi aan 
te sluiten bij een klassiek ‘neocalvinistisch’ thema: verwereldlijking. Dit was een 
gevoelig punt in de polemiek. Het evangelie werd door de barthianen ook in de 
politiek gebruikt als toetssteen voor het maatschappelijk handelen. Het was ech-
ter volgens hen niet mogelijk om daar een theoretische grond voor christelijke po-
litiek handelen uit te deduceren. Het evangelie stelde iedere dag een nieuw licht 
over de samenleving waarin de christenen zich moesten bewegen. Zo konden ze 
zich dus onmogelijk laten vastleggen door vastomlijnde christelijke groeperingen 
of partijen. 

Slotemaker pleitte tevens voor een mondige kerk. Hij verstond hieronder een 
kritische instantie die de wereld en daarmee ook de overheid aansprak op haar 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor een christen die in de politiek 
zat, was christelijke politiek de ‘natuurlijke eis’.94 Maar christelijke politiek zoals 
die in Nederland vorm had gekregen kon niet blijven bestaan. Volgens Slotema-
ker zou lidmaatschap van een kerk voor een protestant niet automatisch moeten 
betekenen dat men op de arp of de chu stemde. Toch werd ‘christelijke politiek’ 
nog steeds vaak automatisch vereenzelvigd met de rechtse politiek die de arp en 
chu onder die noemer bedreven. Daar moest iedereen volgens hem afstand van 
durven te nemen. 

De belangrijkste waarschuwing die uit het boekje van Slotemaker naar voren 
kwam was dat het menselijke nooit verheerlijkt mocht worden door het christelijk 
te noemen. Het verleden wees volgens hem uit dat onder christelijke noemer veel 
verkeerd was gedaan als het menselijke vermomd als het goddelijke geëerd werd. 
Slotemaker noemde onder andere de doodstraf, de verbinding tussen Oranje en 
de christelijke politiek, het eigen recht van de overheid. Voor Slotemaker deden 
de rechtse christelijke politieke partijen hetzelfde als de nationaal-socialisten in 
Duitsland, ze verheerlijkten de overheid en de politiek onder christelijke voor-
wendselen. Een forse bewering, die de aanval van Slotemaker een venijnig randje 
gaf, hoewel Duitsland door velen in die tijd nog als een bevriende mogendheid 
werd gezien.

In Christen en Burger, een opstellenbundel onder redactie van Paul Scholten, 
stelde Slotemaker zichzelf een andere vraag: Kon christelijk leven gelijkgesteld 
worden met heilig leven? Slotemaker beantwoordde de vraag ontkennend. Elk 
menselijk denkbeeld over wat God goed en heilig vond, was ijdel. Het ideaal van 
de maakbaarheid van de samenleving en het optimistische verbeteringsstreven dat 
daarachter zat, koppelde hij aan de rechts-christelijke neiging om aardse verhou-
dingen als goddelijke ordening te zien. Dat was tegengesteld aan Slotemakers le-
zing van het evangelie. Hij las daarin dat alle dingen van God afkomstig waren. 
Slotemaker dacht hierbij vooral de Duitse kerkstrijd die hij al enige tijd nauwlet-
tend volgde. In een artikel over Christelijk Idealisme analyseerde Slotemaker de 

93  Ibidem.
94  Idem, 44.
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maatschappelijke verdeeldheid, die volgens hem was ontstaan door het organi-
seren van de volksdelen. Hij stelde hiervoor met name de christelijke organisatie 
verantwoordelijk:

Christelijke vakbeweging, radio, woningbouw, pers, opleiding, politiek enz. enz. zouden 
zonder meer te accepteeren zijn, wanneer hun eenige basis bestond in het organiseeren van 
een bepaalde sociologische groep, waarvan de toevallige samenstelling een bepaalde techni-
sche behandeling aanbevelenswaardig maakte; zooals ook een buurtvereeniging of een stu-
dieclub haar verantwoorde basis heeft in de geografische nabuurschap of de gemeenschap-
pelijk gerichte belangstelling. Maar men wil er meer mee zeggen: n.l. een verwerkelijking 
van typisch christelijke waarden, in onderscheiding van de a-christelijke, en de kring van 
wie er door bereikt worden, is ‘het christelijk volksdeel’, een vooruitgrijpen op de nieuwe 
aarde met haar verloste gemeente, een christelijk humanisme.95

Ieder christelijk idealisme moest zich onthouden van een claim op het goddelijke. 
Het evangelie, waar Slotemaker zich als rechtsgeleerde opvallend vaak op beriep, 
kon nooit scheidend werken. Er bestond volgens hem geen gemeenschap van vro-
men en tegelijkertijd een van ongelovigen. Daarom moest christelijk idealisme 
niet synoniem zijn met antithese. Slotemakers overtuiging was dat er afgronden 
zouden ontstaan tussen de mens en God als de mens zou worden gescheiden van 
zijn medemens. Deze afgronden konden alleen overbrugd worden door Christus. 
Slotemaker bleef rechtlijnig in zijn barthianisme. Hij benadrukte dat de mens de 
afgronden tussen God en hem niet kon overbruggen. Het volk Gods viel niet met 
vaste lijnen te tekenen, zo schreef hij later, in 1939, ook in Woord en Geest: 

Het christendom splitst de wereld niet in deelen van die wereld, maar in twee deelen: een 
deel van God en een deel van Satan; het deel, dat zichzelf wil zijn, dat ‘wereld’ wil zijn, d.i. 
wereld zonder God, nièt van God. (…) het christelijk volksdeel kan een afgod worden, 
wanneer het zegt: zie hier en zie daar is het volk Gods. Het volk Gods is daar, waar twee 
of drie in Jezus’naam bijeen zijn.96

De rol van de kerk kwam bij Slotemaker nauwelijks concreet aan de orde. Het was 
wellicht een gebrek aan theologische kennis dat hem deed zwijgen over dit onder-
werp. Slotemaker hoopte vooral dat protestants-christelijke politici en de men-
sen die op hen stemden tot inzicht zouden komen en de christelijke politiek in de 
toenmalige opzet zouden verwerpen. Getuige het succes van de arp onder Colijn 
werd deze hoop (nog) niet verwerkelijkt. 

De theologisch meer onderlegde Dirk Tromp schreef over de verhoudingen 
tussen kerk, volk en staat zoals die hem voor ogen stonden. De kerk had volgens 
hem onmiskenbaar te maken met volk en staat, omdat zij daarin was ingebed. Hij 
was het met Slotemaker eens over christelijke politiek, met name over de gevaren 
(zelfverheerlijking, antithese) die daarin schuilden. De kerk was volgens hem al-
tijd een volkskerk, maar de nadruk bij de combinatie van de twee woorden volk 

95  G.H. Slotemaker de Bruïne, ‘Christelijk Idealisme’, in: P. Scholten (red.), Christen en Burger. Op-
stel len over de verhouding van christendom en staat (Zwolle: Tjeenk Willink, 1937), 110.

96  G.H. Slotemaker de Bruïne, ‘Het isolement van het christelijk volksdeel’ (dl. ii), in: Woord en Geest, 
5 mei 1939.
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en kerk werd vaak te veel op volk gelegd.97 De kerk moest onafhankelijk blijven 
en spreken naar het evangelie, ongeacht of het volk daar massaal achter zou staan. 
Deze wijze van denken getuigt net als bij Houwink van een onderschatting van 
het belang van de grote bevolkingsgroepen die niet in de intellectuele gesprekken 
over de kerk konden meekomen. Waarschijnlijk was deze houding een belangrij-
ke reden waarom het gedachtegoed van de barthianen vooral bij invloedrijke in-
tellectuelen aansloeg. De volkskerk riep volgens Tromp vooral een verplichting 
in herinnering, namelijk dat de Nederlandse Hervormde Kerk een plicht had te 
vervullen aan het Nederlandse volk en met haar verbonden was sinds de onafhan-
kelijkheidsoorlog met Spanje. De inhoud van die plicht was echter niet helder en 
het betekende volgens Tromp niet dat er veel naar het volk geluisterd zou moeten 
worden als het om kerkelijke zaken ging. 

In de dialectische theologie vonden een groep Nederlandse protestanten de 
theologische rechtvaardiging van hun maatschappelijke acties en opvattingen. 
Barth en zijn theologie schreven echter geen concrete stellingnames voor; die 
moesten zij er voornamelijk zelf uit afleiden en voor hun rekening nemen. Dit 
zorgde uiteindelijk ook voor splitsingen binnen de groep Nederlandse barthia-
nen, die juist op meer eenheid hadden gehoopt.

2.7 Barthianen: een groep? De consequenties van persoonlijke verschillen

Uit het betoog tot dusver valt af te leiden dat de barthianen een groep vormden 
die bestond uit intellectuelen. Zij waren ook veel gericht op de intellectuelen in 
de samenleving maar met het duidelijke doel om met de boodschap naar buiten 
te treden: de samenleving in, de politiek in. Toch was de manier waarop zij naar 
buiten traden met die boodschap veelal gebaseerd op persoonlijke keuzes. Het nu 
volgende voorbeeld van de vredesbeweging laat zien dat deze persoonlijke keuzes 
de eensgezindheid in de weg konden zitten. 

Met de toenemende zorgen over de buitenlandpolitiek van Duitsland en Italië 
en de gedachten aan de Eerste Wereldoorlog nog vers in het geheugen, ontstond 
in Nederland een kerkelijk georiënteerde antimilitaristische beweging. Deze werd 
mede gevoed door de oecumenische gedachte dat de kerk landsbelangen oversteeg 
en dat geweld tussen naties dus niet alleen zonde was, maar uit christelijk oogpunt 
ook principieel onnodig. Het ‘Wat nu?’ van Kuyper leek in het internationaal be-
kende boek De zondeval van het Christendom (1928) van de vrijzinnig theoloog 
en Leidse hoogleraar Gerrit Jan Heering te worden beantwoord met: een vrede-
staak voor christenen. Dit was het alternatief voor de individuele en elitegerichte 
morele herbewapening van de Oxford-groep en de meer volkse nationale bewe-
gingen zoals de nsb. Daarnaast boden de antimilitaristen verzet tegen de ortho-
doxe christelijke partijen die bepaald niet principieel tegen oorlog waren. Veel van 
de participanten aan deze beweging waren oud-ncsv-leden die veelal geïnspireerd 
waren door Karl Barth. Van hem werd lange tijd ook verondersteld dat hij van 
mening was dat christendom en oorlog (in de zin van het onrechtmatig geweldda-

97  D. Tromp, ‘Kerk, volk en staat’, in: Onze Tijd nr. 7 (Nijkerk: G.F. Callenbach,1938), 45.
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dig zijn van landen of personen) niet met elkaar gerijmd konden worden. 
Toen in 1938 Duitsland Tsjechisch grondgebied innam, leek het voor de Ne-

derlandse Barthianen alsof Barths standpunt over geweld en christendom zich op 
drijfzand bevond. In zijn uitlatingen uit die tijd bleek dat hij vond dat de echte 
vrede het stempel van rechtvaardige vrede nodig had. Dat kon inhouden dat je je-
zelf als mogendheid of individu met geweld moest verdedigen tegen een agressor. 
Ook het antimilitarisme werd toen door Barth verworpen als een ‘isme’, een stro-
ming zonder bijbels gefundeerd bestaansrecht. Dit bracht een grote identiteits-
crisis binnen de vredesbeweging in Nederland (die sterk vervlochten was met de 
barthiaanse groep) veroorzaakt. Het doel van Kerk en Vrede om de kerk in te zet-
ten bij de strijd tegen oorlog en geweld, leek schipbreuk te lijden door de schijn-
baar veranderde opvattingen van Barth. Zoals we later zullen zien, dacht Barth in 
werkelijkheid nooit op dezelfde wijze als zijn volgers in Nederland.

De discussie hierover werd onder meer gevoerd in het weekblad Woord en 
Geest, een blad dat vooral gelieerd was aan de Gereformeerde Kerken in Hersteld 
Verband (vanaf nu vermeld als ‘het Hersteld Verband’). In Woord en Geest werd 
in deze periode veelvuldig de vraag gesteld of geweld en rechtsorde als begrippen 
in harmonie gebracht konden worden met christelijke principes en hoe de kerk 
over politieke zaken kon spreken. De grenzen van een land leken te worden be-
paald door de macht van een land; de internationale rechtsorde was niet gebaseerd 
op afspraken over grondgebied. De kerk moest haar positie vasthouden en haar 
identiteit duidelijk zien te maken in deze tijd waarin overheden instabiel waren. 
Wanneer de kerk geconfronteerd werd met communisme of nationaalsocialisme 
(stromingen die duidelijke anti-kerkelijke tendensen vertoonden) moest de kerk 
een andere wereld vertegenwoordigen. De kerk moest een voorpost zijn van het 
koninkrijk van God dat op aarde zou komen en zij kon daarbij een belangrijke 
bindende factor tussen de landen zijn. Het evangelie was immers niet gebonden 
aan landsgrenzen. Op 9 december 1938 waren dat de conclusies die de redactie 
van Woord en Geest trok uit de wereldzendingsconferentie die van dat jaar in Ma-
dras.98 

In de latere jaren dertig verplaatste de aandacht van de redactie zich van de natio-
nale verhouding tussen kerk en staat naar de internationale wereld. De boodschap 
van de kerk in een roerige, oorlogszuchtige wereld moest opnieuw doordacht 
worden. In september 1939 schreef Gerard Slotemaker de Bruïne bijvoorbeeld in 
Woord en Geest een scherp artikel over het christelijke recht tot oorlogsvoering. 
Hierin pleitte hij ervoor nog eens na te denken over het recht van christenen om 
oorlog te voeren. Hij meende Engeland en Frankrijk met hun ultimatum en oor-
logsverklaring wel degelijk het recht aan hun zijde hadden. De kerken in Neder-
land moesten dat erkennen. De kerk kon en moest derhalve politiek stelling nemen. 
Voor een rechtsgeleerde als Slotemaker was deze stellingname vooral een plicht die 
voortkwam uit de Duitse overtreding van het zogenaamde landoorlogreglement. 
Duitsland diende daarom ten minste uit juridische overwegingen met afkeuring te 
worden benaderd. 

Er volgde een reactie van H.J.D. Veen, lid van Kerk en Vrede. Hij meende dat 

98  W. Paton, ‘Een wereldconferentie van Christenen’, in: Woord en Geest, 9 december 1938.
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oorlog en geweld altijd afgekeurd moesten worden en dat de kerk daarmee geen 
partij kon kiezen. Hij riep op tot geestelijke, geen fysieke weerstand. Als concre-
te oorzaak van alle problematiek noemde hij de ‘zondige gescheidenheid [van alle 
verschillende ideologieën]’: die ‘is het, die de harten verdeelt, die razernij brengt 
in Europa, veel meer dan alle dictatoren bij elkaar.’99 Als ‘medebarthiaan’100 kreeg 
Slotemaker van Veen felle kritiek te verwerken. Slotemaker had volgens Veen niet 
in de ‘val van Barth’ moeten trappen. Hij had de ‘jonge Barth’ moeten aanhangen 
in plaats van de ‘oude Barth’. De laatste had volgens Veen Gods geboden overtre-
den. Slotemaker ging hierop een uitgebreide correspondentie aan met Veen. Deze 
staat symbool voor de discussie die er binnen de vredesbeweging en onder Barth-
aanhangers in die tijd werd gevoerd over de vraag hoe consequent de dialectische 
theologie moest worden doorgevoerd – zo ver dat je barthiaanser dan Barth zou 
worden? Veen bleef bij het credo dat oorlog zonde was. Slotemaker benadrukte 
dat leden van Kerk en Vrede zoals Veen teveel strijd met de lucht voerden ze ble-
ven bij hun ene idee van ‘oorlog is zonde’ bleven terwijl de ontwikkelingen in de 
wereld aan ze voorbijgingen.

Slotemaker laakte het relativeren en zoeken naar excuses om maar afzijdig te 
kunnen blijven. ‘De Kerk heeft over deze oorlog zeer duidelijk te spreken.’101 
Daarom verlangde hij van de kerk: ‘Geen ander dan de volle veroordeling van het 
leven en werken van deze Duitse Overheid. Terreur in het nationale en nu in het 
internationale; en in deze oorlog ligt dus het kerkelijk fiat – ‘zo geschiede het!’ – 
bij Frankrijk en Engeland.’102 De kerk kon natuurlijk geen oorlog voeren, omdat 
zij een boodschap ‘van een andere wereld brengt. Maar wel diende de kerk mee 
te gaan met hen, die in hun leven de aardse oorlog voerden om de mogelijkheid 
van het bestaan te waarborgen; daarin heiligde de kerk hen door hen ook daar met 
haar boodschap te begeleiden.’103 In het verslag van de ncsv-conferentie in novem-
ber 1939 over ‘de kerk en deze oorlog’ staat een passage die ontbreekt in de ge-
drukte tekst van de lezing van Slotemaker. Dit was wel het gedeelte dat de meeste 
reacties uitlokte:

Voor een Christen is strijden aan de kant van Frankrijk en Engeland geoorloofd en gebo-
den. Nationale oorlogen zijn voor een christen verboden, omdat deze altijd de internatio-
nale rechtsorde ontkennen; kerkelijk gesproken heeft een leger dan ook slechts internati-
onale beteekenis. Dat leger moet in dienst staan van een orgaan, dat de boozen straft en de 
goeden beschermt en wordt als zoodanig geheiligd.104

Reacties kwamen er in de landelijke dagbladen. De Nederlander schreef positief 
over de lezing.105 De redactie liet echter ook het geluid van Buskes, een van de an-
dere sprekers bij de conferentie, horen. Buskes sprak daar in zijn hoedanigheid 

99  H.J.D. Veen, Brief aan de redactie van Woord en Geest, 9 september 1939, Familiearchief Slotemaker, 
ongeïnventariseerd.

100  Citaten uit: brief met verslag van H.J.D. Veen aan G.H. Slotemaker de Bruïne, Heemstede, 22 
september 1939, Familiearchief Slotemaker, ongeïnventariseerd.

101  Verslag conferentie over De kerk en deze oorlog, 4. Familiearchief Slotemaker, ongeïnventariseerd.
102  Idem, 5.
103  Idem, 8.
104  Ibidem.
105  Ibidem.
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als voorman van Kerk en Vrede. Hij veroordeelde de keuze voor geweld. Het 
Avondblad van de Rotterdamse Courant reageerde positief.106 Zij vermoedde bo-
vendien dat de negatieve propaganda tegen de sprekers uit nationaal-socialistische 
hoek kwam. Dat er negatieve berichtgeving uit de Duitsgezinde nationaal-soci-
alistische hoek kwam, viel niet te verwonderen. Een voorbeeld daarvan was het 
nationaal-socialistische blad Volk en Vaderland, dat op sarcastische toon op de le-
zing van Slotemaker reageerde: 

Mr. J.H. [sic] Slotemaker de Bruïne als vrijwilliger naar het Fransche vreemdelingen legioen! 
Wie volgen hem?
Mr. J.H. Slotemaker de Bruïne heeft zijn invloed in de Nederlandsch-Christelijke Studen-
tenvereeniging aangewend, om deze christelijke jongelieden aan te zetten zich bij een van 
de strijdende partijen aan te sluiten, door te zeggen: ‘Het is voor den christen toegelaten en 
zelfs geboden aan de zijde van Engeland en Frankrijk te strijden’ (…) Wij mogen toch niet 
veronderstellen, dat Mr. S. de B. bedoelde te zeggen: ‘Het is voor een christen toegelaten 
en geboden ons land in een oorlog te drijven tegen Duitschland en het neutraliteitsstreven 
onzer Koningin te saboteeren’. Let wel!: niet alleen toegelaten maar zelfs geboden! Neen! 
Dat is onmogelijk! We hebben immers nog niets gehoord van een strafrechterlijke vervol-
ging van Mr. S. de B. wegens het in gevaar brengen van de onzijdigheid van den staat! Wij 
zijn nu benieuwd te vernemen, hoeveel van de door het democratisch enthousiasme van 
Mr. S. de B. bezielde jongelingen zijn heldenvoorbeeld zijn gevolgd, om te doen wat hun 
als hun christenplicht verkondigd was.107 

Zo waren barthianen voor en tegen het gebruiken van oorlog als middel om aan 
een rechtvaardiger wereld te werken. Het was een probleem dat hun principiële 
beginselloosheid ten grondslag had. Ze vochten allen voor de grote zaak, maar 
mochten die grote zaak alleen op persoonlijke titel inhoud geven. De enige open-
baring was de directe actuele openbaring van God naar mensen toe. In al het men-
selijke zat het onzekere ingebouwd. Daaruit kon niets worden afgeleid. Zelfs de 
bijbel werd daarin meegenomen als menselijk openbaringsproduct. Het viel ech-
ter vooral tegenstanders als de gereformeerde theoloog Berkouwer op dat met de 
keuze voor het socialisme de interpretatie van de openbaringsgeschiedenis door 
barthianen veelal wel richting kreeg.108 De uit het evangelie afkomstige begrippen 
naastenliefde en rechtvaardigheid kregen actuele duiding. Het was echter lastig 
de maatschappelijke openheid en theologische bescheidenheid die voortkwamen 
uit deze begrippen te kwalificeren als eigenschap van een beweging of groep. Vast 
staat dat deze houding een poging vormde om invulling te geven aan het ‘Wat nu?’ 
voor de decennia na Kuyper, maar dat die poging niet altijd slaagde.

2.8 Conclusie

Kuyper had zich afgevraagd op welke manier de kerk in de toekomst de samenle-
ving kon sturen of hervormen. Zijn antwoord luidde dat de kerk het sociale vraag-

106  ‘Wij vragen aandacht voor wonderlijke benoemingen. Waarom is ds. Ouwerkerk veldprediker 
geworden?’, in: Het Avondblad, 23 november 1939.

107  ‘Verdwazing’, in: Volk en Vaderland, 18 december 1939.
108  Brinkman, De theologie van Karl Barth, 56.

Kromdijk_binnenwerk.indb   56 24-01-17   13:47



 2.8 Conclusie  57

stuk ter hand moest nemen en een vaste plaats moest geven in de identiteit van de 
gereformeerde organen. De generatie Nederlandse barthianen heeft onder invloed 
van Slotemaker de Bruïne maar vooral de studentenvereniging ncsv gepoogd in-
houd te geven aan het ‘Wat nu?’, maar dan in een volstrekt andere richting dan 
Kuyper voor ogen had. De leden van de studentenvereniging kregen dan ook niet 
de opdracht om Kuyper te volgen in zijn streven naar gereformeerde dominantie. 
Ze werden uitgedaagd om zelf na te denken over de toekomst van Nederland en 
met name de toekomst van de Nederlandse Hervormde Kerk. De studentenver-
eniging bood meer mogelijkheden dan de ‘gewone’ samenleving om de ideologi-
sche gescheidenheid los te laten en om samen te bekijken wat de Nederlandse sa-
menleving nodig had en wat de rol van de kerk daar in zou zijn. De openheid naar 
andersdenkenden en de bescheidenheid over het christendom in aardse vormen 
die ze bij Barth leerden, paste daar bij.

De studenten werden geschoold tot de leiders van de toekomst. Veel van deze 
studenten bekleedden later een belangrijke maatschappelijke functie. Maatschap-
pij- en kerkkritiek werd ingegeven door de dialectische theologie. Vooral in de ja-
ren dertig werd duidelijk wat deze theologie van hen verlangde. Oud-leden van de 
ncsv werden in het interbellum gedwongen positie te kiezen. Het was voor hen 
geen zaak van politieke afweging dat zij de kerk en de samenleving wilden veran-
deren, het was een beslissing die gefundeerd was in hun geloof. Ze waren eerst ge-
richt op de hervorming van de kerk. De kerk was door haar ledenverlies, interne 
verdeeldheid en statische bestuursvorm en besluitvorming aan hervorming toe. 
Via de kerk wilden ze de samenleving bereiken.

In het socialisme werd een christelijk rechtvaardigheidsideaal herkend alsmede 
het gebod tot naastenliefde uit het Nieuwe Testament. Geïnspireerd door initi-
atieven bij de religieus-socialisten en christen-socialisten wilden de doorbrekers 
een brug slaan tussen het christelijke en socialistische ideaal van een rechtvaardige 
samenleving. Het bevorderen van meer eenheid werd als een zendingsopdracht 
ervaren. Daarnaast diende er meer bescheidenheid te worden betracht als het 
om verbindingen tussen ‘het aardse en het goddelijke’ ging. Dat laatste werd met 
name ingegeven door de invloed van de Nederlandse barthianen.

De barthianen kozen voor een harde toon in het debat met de gevestigde theolo-
gische stromingen. De kerk zou in hun beleving een andere positie moeten hebben 
dan die zij destijds innam. Zij moest geen vereniging zijn of zich niet als vereni-
ging gedragen. Het moest geen plek zijn waar mensen zich goed konden afzon-
deren van de niet-christelijke buitenwereld. De kerk moest de ontwikkelingen in 
de veranderende buitenwereld toetsen aan het evangelie. Daarbij mocht de kerk 
zich niet verlagen tot een maatschappelijke stroming maar een getuige zijn van een 
andere wereld. Daarvoor was nodig dat de kerk los stond van groepsverbanden 
of nationale belangen; de Duitse kerkstrijd maakte dit in de jaren dertig duide-
lijk. Ook daarom vonden zij het nodig om de christelijke politiek op theologische 
gronden te bekritiseren.

Pas in de crisisjaren na 1929 werden dit soort denkbeelden vaker buiten de kring 
van de ncsv en Eltheto waarneembaar. Het lijkt alsof de doorbrekers in die peri-
ode zelfbewuster werden. De crisis bewees volgens barthianen en anderen dat de 
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rechtse christelijke politici niet in staat waren om het rechtvaardigheidsideaal van 
het evangelie in praktijk te brengen. Daarnaast liep het ledental van de Nederland-
se Hervormde Kerk sterk terug, waardoor ook de stuklopende hervormingen en 
de verhouding van de ncsv tot deze kerk hoog op de agenda kwamen te staan. Het 
christendom had aan geloofwaardigheid ingeboet, meenden haar kritische leden. 
Een hernieuwde band van de kerk met het volk en de kritiek op de rechtse christe-
lijke politiek was nodig om de kerk haar geloofwaardigheid terug te geven. Er was 
bij de barthianen echter een worsteling zichtbaar over de vraag hoe consequent 
barthiaans zij moesten blijven in hun maatschappelijke keuzes.

Het vredesstandpunt was één van de thema’s die een dergelijke worsteling ver-
oorzaakte. Het werd in de jaren dertig een splijtzwam binnen de groep barthianen 
doordat het duidelijk werd dat Hitler-Duitsland zich aan geen enkele afspraak 
zou houden en geweld gebruikte om haar zin door te drijven. Velen hadden ge-
hoopt dat de kerk en het christendom met de vredesboodschap een getuigende rol 
konden spelen in de internationale onrust. Barths opvatting over de ‘rechte vre-
de’, die in 1938109 werd door een deel van de Kerk en Vrede-groep opgevat als een 
afwijzing van het vredesstandpunt. Dat standpunt was tot 1938 toe vooral geba-
seerd op een consequente toepassing van Heerings opvatting dat oorlog op bij-
belse gronden zondig was. De opvatting dat vrede ook bereikt kon worden door 
geweld te gebruiken, veroorzaakte grote verwarring. Als de kerk de oorlog sancti-
oneerde, was dat slecht. Blijkbaar was het vredesstandpunt ook niet toereikend als 
‘Wat nu?’. Gehoopt werd dat de vredesbeweging een krachtig signaal van de kerk 
in die tijd kon zijn. De uittreding van verschillende barthianen maakte duidelijk 
dat ook hier geen kerkelijke of barthiaanse eensgezindheid mogelijk was. Als er 
geen partij werd gekozen in de oorlog die in de jaren dertig door Duitsland werd 
gestart, leek het er voor sommigen op alsof de kerk geen onderscheid wilde maken 
tussen de goede en de slechte oorlogvoerende partijen. 

Het ‘Wat nu?’ van Kuyper werd door de studenten van de ncsv in praktijk ge-
bracht. Vooral in de jaren dertig groeide het zelfbewustzijn van de groep die voor 
meer eenheid pleitte. Over de juiste invulling van die eenheid bestonden echter 
veel onzekerheden. De barthianen streden en leden voor de grote zaak, maakten 
persoonlijke keuzes en werkten in verschillende verbanden en samenstellingen 
samen aan een betere wereld. Voor veel barthianen waren concepten als eenheid, 
openheid en bescheidenheid redenen om uiteindelijk doorbreker te worden. Het 
werd echter in het vredesvraagstuk zichtbaar dat de praktische invulling van hun 
idealen het risico van verdere splitsing en partijvorming in zich droeg. Daarom 
lijkt het alsof de Doorbraak vooral een persoonlijke aangelegenheid was. Wel was 
het duidelijk dat de doorbrekers hun pleidooi voor eenheid theologisch wilden 
onderbouwen. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de belangrijkste theologi-
sche concepten van eenheid waar de doorbrekers mee of tegen werkten.

109  Hoewel Barth nooit een echte antimilitarist lijkt te zijn geweest, ook antimilitarisme en pacifisme wees 
hij af als ‘-ismes’. Zie ook H. Langeveld, Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische 
Unie 1926-1946 (Den Haag, sdu uitgevers, 1988), 163-164 en Buskes, Hoera voor het leven, 152.
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In 1929 verscheen van de hand van Miskotte een werk over de theoloog en wijs-
geer J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Het was een bijgewerkte versie van zijn Pra-
eludium in de serie Prof.Dr. J.H. Gunning, Leven en Werken (1923) waar ook 
Van der Leeuw en Buskes aan meewerkten. In dit werk schreef Miskotte over de 
mensen die hij hoorde zeggen dat de ouderen een andere richting hadden dan de 
jongeren in het kerkelijk en maatschappelijk debat. Miskotte pleitte voor meer 
eenheid in de kerk en de samenleving en tussen de generaties. Met die reden ver-
antwoordde hij zijn medewerken aan dit werk over Gunning. Volgens hem was 
iedereen zozeer gewend geraakt aan het uitvergroten van verschillen dat men hier-
door de achterliggende eenheid niet meer goed zagen.

De orthodoxe omgang met de moderne tijd en wereld was volgens Miskotte 
voor velen vreemd geworden.1 Het leek daarom nauwelijks de moeite te lonen om 
een vertegenwoordiger van de orthodoxie in gesprek laten treden met een modern 
mens. De moderne mens wilde de wereld niet buitenshuis houden. Een moderne 
christen wilde de moderne tijd toetsen aan het evangelie, maar ook de boodschap 
daarmee een moderne en actuele jas geven, waardoor een open houding naar cul-
tuur en tijdsgeest werden verondersteld. De orthodoxie was juist gebaseerd op de 
rechte lijnen van de bijbel naar de mens. Het was daarom volgens Miskotte dat de 
moderne mens zich niet aangetrokken voelde door de orthodoxie. 

Gunning leerde hem dat deze ontwikkeling verkeerd was. De eenheid tussen 
mensen was niet altijd zichtbaar, maar wel in het geloof aanwezig. Het zou kunst-
matig zijn deze eenheid te verbreken. In het geloof moest het verlangen naar een 
andere wereld gezocht en gevonden worden. Geloof oversteeg grenzen van tijd en 
standplaats en kon daarom in de kern alleen verbindend werken. De woorden van 
Gunning waren twintig jaar na zijn dood voor Miskotte nog steeds waardevol. 
Miskotte zag hem als de man die de generaties kon bewustmaken van hun verbin-
dingslijnen. Het werk van Gunning noemde Miskotte het ‘openbaringsgebied’.2 
Het maakte een ‘open plaats ter ontmoeting’,3 een gesprek tussen de generaties 
mogelijk. Er was volgens Miskotte bij Gunning een bijna profetische houding 
naar de wereld en de Bijbel toe waarneembaar. Gunning was daarmee niet alleen 
interessant voor zijn eigen generatie, maar voor alle generaties. Dat kwam vooral 
doordat hij recht deed aan zowel orthodoxie als de moderne tijd. Dat deze moge-
lijkheid bestond, was voor de nieuwe generatie een echte openbaring.

Ook de hervormde theoloog Oepke Noordmans was deze visie toegedaan. Vol-

1  K.H. Miskotte, Johannes Hermanus Gunning (Rotterdam: Bredées, 1929), 11.
2  Idem, 13.
3  Ibidem.

Kromdijk_binnenwerk.indb   59 24-01-17   13:47



60 3 Eenheid in viervoud

gens hem was Gunning een visionair. Diens boodschap was niet alleen op de men-
sen in zijn tijd gericht. Daarmee kon zijn boodschap ook na zijn dood belangrijk 
blijven: ‘En hij heeft tegen den geest der eeuw getuigd met een eentonige volhar-
ding en een vaak onsociale scherpte, die hem buiten het kader van zijn tijd plaat-
sen. Daarom kan hij ons zijn eigen en den onzen beide helpen verstaan.’4 Net als 
Miskotte wilde hij daarom er voor zorgen dat het gedachtegoed van Gunning niet 
zou worden vergeten, omdat de tijd dat nodig leek te hebben.

Gunning plaatste vraagtekens bij de opvattingen uit zijn tijd. Dat maakte hem 
voor een latere kritische generatie interessant. Het is echter zeer aannemelijk dat 
hij door zijn tijdgenoten daarom niet in even grote mate werd gewaardeerd als 
bijvoorbeeld Abraham Kuyper. Kuyper, die een krachtige en blijvende invloed 
op het protestantse maatschappelijke en kerkelijke landschap uitoefende. Hij was 
een actuele theoloog, een die gebruik maakte van de mogelijkheden van zijn tijd 
en omstandigheden en daarom gehoord werd. In de tegenbeweging die in de ja-
ren twintig van de twintigste eeuw tegen deze dominante Kuyperiaanse beweging 
ontstond, leken theologen als Gunning echter aan actualiteitswaarde te winnen. 
Zij overstegen immers deze wereldse vorm van protestantse dominantie.

En dan de Nederlandse Hervormde Kerk, verdiende die het predikaat volks-
kerk? Weinig mensen durfden die stelling voor hun rekening te nemen. Deze kerk 
was al lang niet meer de kerk die het volk richting gaf en zich met het volk verbon-
den wist. De volkstelling van 1930 liet zien dat deze kerk bovendien niet meer de 
grootste kerk van het land was. Dat was toen de Rooms-Katholieke Kerk. Toch 
kwam er het interbellum meer aandacht voor de volkskerkgedachte van de beken-
de theoloog Ph.J. Hoedemaker. Er werd steeds minder in hokjes gedacht en meer 
naar eenheid gezocht.

Uiteindelijk werd het vooral de dialectische theologie die ervoor zorgde dat de 
vernieuwingsgezinde hervormden zich theologisch raad wisten met de actualiteit. 
De Nederlandse barthianen vormden een groep die zich gedurende het interbel-
lum steeds duidelijker begon te profileren. Dat was een groep die het gedachte-
goed van de Zwitserse theoloog Karl Barth projecteerden op de Nederlandse si-
tuatie.

In de strijd die in de jaren dertig tussen neocalvinisten en de Nederlandse barthi-
anen plaatsvond, en die grote invloed had op de houding en het zelfbewustzijn 
van de doorbrekers, werd door beide groepen terugverwezen naar het protestant-
se verleden (naar Calvijn, Groen, Kuyper, Hoedemaker of Gunning). De barthi-
anen manifesteerden zich steeds meer als collectief. Ze hekelden de zelfbewuste 
toon en vorm waarmee de officiële christelijke organen zich presenteerden. Ze 
meenden hier een vorm van zelfverheerlijking in te herkennen. De neocalvinisten 
waren volgens de barthianen bezig dat zelfbewustzijn vorm te geven door af te ba-
kenen wat wel en wat niet bij het gereformeerde geloof hoorde. Met de steeds po-
lemischer toon van de barthianen verhardde de discussie in de jaren dertig vooral 
vanaf de publicatie door een groep barthianen van Openbaring der verborgenheid 
(1934).

4  O. Noordmans, ‘Johannes Hermanus Gunning’, in: Met alle de Heiligen (Baarn: Bosch&Keuning, 
Adoremus, 1937), 4.
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De neocalvinisten beriepen zich in deze polemiek vooral op Kuyper; de barthi-
anen meer op Gunning. Gunning had niet de maatschappelijke invloed die Kuy-
per had en was na een botsing met Kuyper bij het orthodoxe deel van de protes-
tanten in een slecht daglicht komen te staan. Het was niet verwonderlijk dat er na 
de dood van Kuyper in 1920 in de twee volgende decennia werd voortgebouwd 
op de ideeën van diens moderne programma maar een opleving van het Gunning-
gedachtegoed lag niet voor de hand. De barthianen gebruikten Gunning in com-
binatie met de kordate en eigentijdse taal van Barth om zich af te zetten tegen het 
Kuyperiaanse gedachtegoed.

De doorbrekers wilden meer eenheid, maar de inhoudelijke basis voor die een-
heid liet zich lastig definiëren. Kuyper en Gunning en Hoedemaker omschreven 
elk een vorm van eenheid, maar op volkomen verschillende gronden. Ook Barth 
gaf een richting voor eenheid, die echter vooral voor onzekerheid leek te zorgen 
bij de doorbrekers. Dit hoofdstuk wil de verschillende vormen van eenheid en 
hun invloed op het denken van de doorbrekers en hun orthodoxe tijdgenoten la-
ten zien. Hoe moest eenheid worden georganiseerd, en moest zewel worden ge-
organiseerd (Barth)? Diende eenheid als afbakening van de groepsgrenzen (Kuy-
per), of als verbinding van het volk met de volkskerk (Hoedemaker), of moest 
eenheid meer verstaan worden als een algemene heilige eenheid van het christen-
dom (de una sancta van Gunning)? 

3.1 Kuypers eenheid: souvereiniteit in eigen kring

Abraham Kuyper was door zijn veelzijdigheid op vele terreinen invloedrijk. Hij 
was theoloog, politicus en journalist tegelijkertijd. Hij bracht zijn idealen in de 
praktijk. Hij stichtte in 1879 de Anti-Revolutionaire Partij, in 1880 de Vrije Uni-
versiteit en onder zijn inspirerende leiding ontstond in 1886 de beweging van 
‘Dolerenden’ die in 1892 met het merendeel van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken opging in de Gereformeerde Kerken in Nederland. De term ‘christelijke 
organisatie’ was aan Abraham Kuyper wel besteed.

Veel biografieën leggen de nadruk op één element van Kuypers oeuvre, bij-
voorbeeld zijn leven als politicus en zijn rol in de arp.5 Ook zijn er die zijn rol als 
theoloog belichten.6 Maar voor dit hoofdstuk is gekozen voor een benadering van 
Kuyper vanuit de leer waarmee volgens de gereformeerde theoloog C. Veenhof 
de verbindende lijn weergaf in zijn leven en werken, Souvereiniteit in eigen kring.7 

In de brochure Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg onzer constitutione-
le vrijheden. Een Nederlandse gedachte (1874) leek Kuyper aanvankelijk volle-
dig in lijn van de antirevolutionaire staatsman Groen van Prinsterer te staan met 

5  Vgl. J. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam: Boom, 2006).
6  P.A. van Leeuwen, Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper (Franeker: Wever, 1946).
7  C. Veenhof, Souvereiniteit in eigen kring (Kampen: Kok, 1939), 7-8: ‘Maar die woorden waren meer 

dan de aanduiding van het thema eener rede: ze zijn de rake, scherpe teekening van een veelomvat-
tend, allesbeheerschend beginsel; een beginsel, dat Kuyper met een diepe en fijne en door een helder 
geloofsinzicht in Gods Woord geleide intuïtie had geschouwd; een beginsel, waardoor zijn leven en 
denken en strijden werden beheerscht; een beginsel aan de erkenning en doorwerking waarvan hij een 
groot deel van zijn levenskracht en denkarbeid heeft gewijd.’
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de opmerking: ‘Groen van Prinsterer was van meet af te goed Nederlander en te 
zeer volksman, om ons Puriteinsch en Calvinistisch volk niet te eeren in zijn eigen 
geestesaard’.8 Kuyper verdedigde de antirevolutionaire politiek, net zoals Groen 
dat eerder had gedaan. Hij betoogde dat overal waar de Reformatie geslaagd was, 
ultieme vrijheid heerste en waar revolutie had plaatsgevonden, er zwakke poli-
tieke vrijheid was. Reformatie was dus niet alleen een intrinsiek beter concept, zij 
bewees zichzelf daarnaast met betere politieke resultaten ten opzichte van de uit 
revolutie geboren politieke systemen. 

De wortel van de calvinistische vrijheid lag volgens Kuyper in de opvatting van 
de ‘soevereiniteit van God’: al de macht op aarde was gegeven door God. Met die 
opvatting stond Kuyper in de lijn van Groen, die hij zijn leermeester noemde.9 
Kuyper legde vervolgens uit hoe de werking van de verschillende levenskringen 
die zichtbaar waren in de samenleving met dit beginpunt verklaard kon worden. 
Iedere levenskring had een afgeleide soevereiniteit van God ontvangen. Zo had de 
staat macht in zoverre als God die haar heeft verleend. Maatschappelijke levens-
kringen hadden ook een afgeleide, eigen soevereiniteit. Kerk en staat stonden in 
Kuypers visie naast deze kringen en niet er boven.

Zowel Gunning als Kuyper pretendeerden een vertolker te zijn van het gedach-
tegoed van het Réveil in gemoderniseerde vorm. Kuyper wilde de gereformeer-
de theologie, ‘die al in de 18e eeuw de slaap der tragen sliep, wakker schudden en 
in rapport brengen met het menschelijk bewustzijn, gelijk zich dit aan het einde 
der 19e eeuw ontwikkeld heeft’.10 Wat dat gereformeerde inhield, werd een thema 
waar hij al gauw met Gunning over steggelde. Gunning hekelde Kuypers exclu-
sieve claim op het woord gereformeerd. Kuyper noemde de ethischen nooit gere-
formeerden maar eigende zich deze titel zelf wel toe. In Het ethisch Karakter der 
Waarheid bestreed hij Kuypers vermenging van partijzaken en geloofszaken on-
der meer in de volgende passage:

Wanneer iemand mij aanwijst dat ergens in De Heraut verklaard is: ‘Hoor, o christenvolk, 
o gereformeerden! Op dit bepaalde punt spraken onze vaderen aldus, maar omwille van 
het Woord en het geweten leren wij iets anders en spreken dus hier, eerbiedig maar duide-
lijk, onze vaderen tegen!’ – dan zal ik terstond erkennen, gedwaald te hebben. Maar ik her-
inner mij zulks niet. Heb ik hierin recht, dan wordt deze ‘gereformeerde’ beweging door 
vele sympathieën geschraagd die, zo haar dragers volledig ingelicht waren, zich zouden 
onttrekken. En is dit laatste waar, dan moet ik de beweging, ofschoon hulde doende aan de 
volkomen correctheid, waarmee elk artikel der belijdenis wordt beaamd, toch in haar mo-
tief ongereformeerd noemen. Want dan is schranderheid, berekening, politieke schikking 
daarin. En het heerlijk beginsel van onze vaderen: ‘de eer Gods in alles voorop!’ eist argeloze 
zelfovergave, duldt geen partijberekening. Een krachtig en beleidvol man, een goed georga-
niseerde partij wil en zal slagen, maar een gereformeerd man behoeft niet te slagen, hij ziet 
naar het succes niet om. Deze argeloze eenvoud nu kan ik in de polemiek van vele ‘gerefor-
meerden’, in de wijze waarop zij hun tegensprekers aan hun geestverwanten voorstellen, 

8  A. Kuyper, Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een Neder-
landsche gedachte (Amsterdam: B. van der Land, 1874), 13.

9  G. Harinck e.a., De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Hilversum: Verloren, 2001), 48: ‘Kuyper 
was geen man van langdurig wachten en voorbereiden. Vanaf het jaar 1869 zien we hem steeds in het 
eerste gelid, om overal krachtig het initatief te nemen, bij voorkeur in naam van Groen.’

10  A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, deel 1 (Kampen: Kok, 19082), VI.
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en in veel dat hiermee samenhangt, niet opmerken. Antwoordt een van deze broeders mij 
hierop: Ei zo, gij houdt uzelf dus hierin voor heilig? Dan zeg ik zeer bepaald neen. Maar 
de erenaam ‘gereformeerd’ (in mijn oog is hij een erenaam) geef ik mijzelf dan ook niet.11

Kuyper werd aan het begin van de twintigste eeuw niet alleen met superlatieven 
omschreven maar ook betiteld als neocalvinist. Hiermee werd bedoeld dat Kuy-
per het calvinisme een karakter gaf dat paste bij het cultuurbesef, de wetenschaps-
visie en de kerk-staatverhouding van de negentiende eeuw. Daarnaast bezigde hij 
echter graag oude termen uit de onafhankelijkheidsstrijd van de Nederlandse Re-
publiek en de eerste eeuw van de gereformeerde kerk.12 Het kwam volgens hem 
aan op een principiële keuze tussen de gereformeerde erfenissen die hij nieuw le-
ven inblies en de ideeën van de Franse Revolutie (hiermee voortbordurend op 
Groen van Prinsters Ongeloof en Revolutie). Deze tegenstelling werd voor elk le-
vensgebied uitgewerkt. De belangrijkste begrippen van Kuyper volgden uit deze 
antithetische blik op de werkelijkheid. Volgens J. van Weringh (1967) was die an-
tithese de belangrijkste notie in het maatschappijbeeld van Kuyper. 

Men kan hier spreken van ‘apartheid’: het antithetisch staan tegenover de niet-
gereformeerden. Bij het raadplegen van de literatuur komt men voortdurend 
noties tegen als: de kern van de natie, de grondtoon van het volkskarakter, be-
lichaamd in het gereformeerde volksdeel, enzovoort. Op grond hiervan is dit 
schema zeker geoorloofd.13

De twee cirkels van binnenwereld en buitenwereld gedroegen zich bij Kuypers 
maatschappijbeeld volgens Van Weringh als twee concentrische cirkels. De bin-
nencirkel is een soort pars Christiana en ‘tot stand gekomen onder (perceptie van) 
dreiging van de van buiten komende gevaren.’ Die buitenwereld was dan de twee-
de cirkel.14 De antithese betekende voor Kuyper in lijn met de klassieke christe-
lijke theologie dat er twee soorten mensen bestonden, wedergeboren mensen en 
niet-wedergeboren mensen: 

We spreken dus niets te sterk, zoo we van twee soorten van menschen spreken. Wel beide 
menschen, maar de ééne innerlijk anders bestaande dan de andere, en dientengevolge een 
anderen inhoud uit zijn bewustzijn voelende opdoemen.15 

Dit leidde bij Kuyper tot een indeling van de samenleving in binnen- en buitencir-
kels. De binnencirkel bestond uit wedergeborenen die een reinigende invloed naar 
de niet-christelijke buitencirkel moesten uitoefenen. Kuyper zag de mensen die 
niet in God en zijn schepping geloofden, samenleven in een schijnbaar ‘natuur-
lijk’16 verband met de mensen die daar wel echt in geloofden. De snelheid waar-
mee het schijnverband tussen deze ‘twee soorten mensen’ afbrokkelde was vol-
gens Kuyper niet verbazingwekkend. Dit moet een geruststellende gedachte zijn 

11  L. Mietus, J.H. Gunning jr. Verzamelde Werken deel 2 (‘Het ethische karakter der waarheid’ iii, 
1880), 57.

12  M.J. Aalders, Een handjevol verkenners. Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (Barneveld: De 
Vuurbaak, 2012), 25-26.

13  J. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper (Assen: Van Gorcum, 1967), 14.
14  Idem, 48.
15  A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, 102.
16  Idem, 112.
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geweest voor veel van zijn gereformeerde broeders want dit hield geen falen van 
het christelijk geloof in maar een evident worden van wie daar niet bij hoorden. 
Kuyper wist in tegenstelling tot Groen veel beter voor wie hij schreef. De grootste 
doelgroep was eenvoudig volk, dat niet gebaat was bij lastige verhandelingen. Hij 
publiceerde daarom veelal in begrijpelijke vorm via De Heraut om later in gebun-
delde heruitgaven van zijn artikelen zijn gedachten verder uit te dragen. Kuyper 
gaf het volk in deze hapklare stukken een veel duidelijkere richting dan bijvoor-
beeld Groen in diens hoofdwerk Ongeloof en revolutie.17

Ook gaf Kuyper met de leer van de ‘gemeene gratie’ of algemene genade een 
verklaring voor alle goede dingen die buiten de gereformeerde kring werd aange-
troffen. Ook in politiek opzicht was dit een belangrijk standpunt voor Kuyper. 
Door te wijzen op de algemene genade kon hij de hele samenleving aanspreken als 
politicus van de arp. De algemene genade bood een gemeenschappelijke grond. 
De genade van God werkte volgens Kuyper zo ook buiten de kerk, buiten de ge-
reformeerde kring waar de particuliere genade huisde. De gemene gratie was de 
genade die Gods werktuig was om de zonde te beteugelen, en ze diende dus niet 
ter zaligmaking:

Voor het goede en schoone buiten de kerk, onder ongeloovigen, in de wereld, mochten we 
het oog niet sluiten. Dit goede was er, en dat moest erkend. En evenmin mocht ook maar 
iets afgedongen op de volstrekte verdorvenheid der zondige natuur. Doch hierin lag de 
oplossing van deze schijnbare tegenstrijdigheid, dat er ook buiten de kerk, onder de Hei-
denen, midden in de wereld, genade werkte, genade niet eeuwig, noch tot zaligheid, maar 
tijdelijk en tot stuiting van het verderf, dat in de zonde school.18

In het verlengde van zijn betoog over de gemene gratie pleitte Kuyper voor een 
scheiding tussen kerk en staat. De overheid was volgens hem bij uitstek een insti-
tuut van de gemeene gratie ‘om de werking van de zonde te stuiten’. Uit deze be-
wering volgde zijn bekende soevereiniteit in eigen kring:

de zelfstandigheid van de kerk ten opzichte van de overheid [is] een rechtstreeks gevolg van 
de in de schepping gegeven ‘souvereiniteit in eigen (levens)kring’ … de kerk dient daarom 
de staat niet te overheersen (geen theocratie) en de staat dient de kerk niet te overheersen 
(geen staatskerk).19 

Als Kuyper dan naar de Nederlandse Hervormde Kerk keek, kon hij niet anders 
concluderen dan dat deze het ware ‘kerk zijn’ niet als roeping had waargemaakt. 
Hij gaf hiermee impliciet een apologie voor de afscheiding en de doleantie: 

[Als de Hervormde Kerk nog] muurvast in haar Belijdenis stond; indien ze nog als van-
ouds de confessioneele tucht handhaafde; en indien het nog aanging te zeggen, dat de le-
den en ambtsdragers dezer kerk belijders der aloude Gereformeerde Religie waren; dán 
liet zich nog het historisch betoog denken, dat men zei: De Staat der Nederlanden wortelt 
in de Unie van Utrecht. De periode 1793-1848 is slechts een abnormaal tusschenbedrijf 
geweest. Niets dus natuurlijker, dan dat de Overheid thans haar oorspronkelijke karakter 
herneme, en weer als Overheid professie ga doen van de Gereformeerde religie. Er zou dan 

17  Van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper, 50.
18  A. Kuyper, De Gemeene Gratie. Eerste deel: Het geschiedkundig gedeelte (Kampen: Kok, 1902), 6.
19  A. Kuyper, De Gemeene Gratie. Derde deel, over kerk en staat (Kampen: Kok, 1902), 247.
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nooit een afscheiding in 1834, nooit een doleantie in 1886 zijn geweest. Geen vrije kerk zou 
er zijn opgekomen. En de Ned. Herv. Kerk zou als de kerkelijke belichaming van de Ge-
reformeerde religie kunnen erkend worden. – We zeggen niet, dat we dit beamen zouden. 
Op ons standpunt kan dit niet. Maar ons op het standpunt van onze bestrijders plaatsend, 
geven we toe, dat zulk een historisch betoog in dit geval te voeren ware.20

Kuyper ging met de moderne tijd mee door aandacht te schenken aan de vroom-
heid van eenvoudige christenen, en door de sociale kwestie hoog op de agenda te 
zetten. Hij was echter ook kritisch op de tijdsgeest. De Franse Revolutie had een 
‘atomistische’ geest uit de fles laten komen, met individualisering en een verabso-
lutering van wetenschap als gevolg. – een samenleving van los naast elkaar opere-
rende individuen. Het christendom moest daartegenover worden gesteld, omdat 
dit juist het organische karakter van menselijke samenleving vertegenwoordigde. 
Ook tegenover het modernisme moest een stevig calvinistisch schild worden op-
getrokken. Dat calvinisme was ook ‘het eenig afdoend, eenig gewettigd, eenig 
steekhoudend verweer voor de Protestantsche volkeren tegen het indringend en 
hen overstroomend Modernisme’.21 

In de tijd van Kuyper en daarna toonden de conflicten, botsingen en spanningen 
die ‘dat het beginsel van de souvereiniteit in eigen kring binnen het sociaal systeem 
van de kringen’ niet functioneerde: ‘de vu wordt gemengd in de politieke strijd, 
predikanten schrijven in kerkbodes tegen juridische hoogleraren van de vu, Patri-
monium mengt zich in 1894 in de politieke strijd tussen Kuyper en De Savornin 
Lohman e.d.’.22 Alleen Kuyper kon als leider de grenzen van de kringen vaststel-
len en correcties uitvoeren en dat strookte niet met het organische model waar-
in geen enkel lid los van de rest en los van het organisme diende te functioneren.

Kuyper kreeg gedurende de periode van de Doleantie veel kritiek van met name 
Gunning en uiteindelijk ook Hoedemaker. Beiden werden gezien als represen-
tanten van de gematigde orthodoxie. Hoedemaker gold als de belangrijkste verte-
genwoordiger van de confessionelen na Groen; Gunning was van de ethischen de 
meest vooraanstaande theoloog na D. Chantepie de la Saussaye. 

3.2 Hoedemakers eenheid: ‘heel de kerk en heel het volk’

Volgens de biograaf van Hoedemaker, G.Ph. Scheers, vond in de jaren twintig en 
dertig van de twintigste eeuw een duidelijke kentering plaats in de kerkbeschou-
wingen van hervormde zijde. Er werd meer aan samenwerking gedacht, minder 
naar de verschillen gekeken maar meer naar het verbindende tussen mensen en 
bevolkingsgroepen. Dit gebeurde tegelijkertijd met een opleving van de aandacht 
voor Hoedemaker: 

20  Idem, 250-251.
21  A. Kuyper, Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen (Amsterdam: Wormser, 18992), 3.
22  Van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper, 109.
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In plaats van het individualisme dat jarenlang in de verschillende richtingen opgeld gedaan 
heeft, is een theologie getreden, die aan een ernstige bezinning op het karakter der Kerk 
een ruime plaats toekent. Dat er sinds 1929 driemaal een voorstel tot reorganisatie bij de 
Synode is ingediend, is slechts een symptoom ervan, hoezeer de mentaliteit na – laten we 
zeggen – 1918 veranderd is.23 

Het is echter de vraag of deze ontwikkeling slechts aan een herleving van het ge-
dachtegoed van Hoedemaker kan worden toegeschreven. Er vond in diezelfde pe-
riode namelijk eveneens een opleving en actualisering van het gedachtegoed van 
Gunning plaats. Het belang van Hoedemaker zat er volgens Scheers vooral in dat 
het principiële verzet tegen christelijke politiek zoals die bedreven werd: 

Niet alleen werd, van een bepaalde barthiaansche zijde, de mogelijkheid van christelijke 
politiek als zoodanig in twijfel getrokken, maar ook van andere kanten werd b.v. de theo-
rie, die sinds lang gegolden had ten opzichte van de roeping der Overheid ten aanzien van 
de religie, in discussie gebracht.24

Bij de chu werd vaak met veel bewondering naar Kuyper en de antirevolutionai-
ren gekeken, maar de aanhangers van deze partij verlangden toch ook naar een 
kerk die het hele volk richting kon geven doordat de kerk en de overheid weer 
in de geest van Hoedemaker haar historische vervlochtenheid konden vertonen. 

Hoedemaker heeft lange tijd bezorgdheid getoond over het partijbewustzijn en 
de daarbij behorende partijstrategie van Kuyper. Als Kuyper over de kerk sprak, 
luisterde er altijd ook een politiek publiek mee. Dat was uiteindelijk één van de 
redenen waarom hij niet met Kuyper meeging in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland.25 Tijdens de aanloop naar de Doleantie waren er niet alleen strategi-
sche verschillen; Hoedemaker wilde dat eerst de presbyteriale orde van voor 1816 
werd hersteld waarin de plaatselijke kerken zelfstandigheid en zeggenschap over 
eigen functioneren hadden. Deze orde vergrootte de macht van de lokale kerken. 
Hij koesterde gedachten aan een gedoopte natie en een voorbeeldfunctie van de 
kerk voor Nederland. Waar Kuyper de antithese als scheidend element erkende en 
daarmee de neutrale staat accepteerde, verwierp Hoedemaker deze notie en bleef 
hij hopen op een protestants-christelijk Nederland. Toen Hoedemaker definitief 
met Kuyper gebroken had, pleitte hij voor reorganisatie van de Nederlandse Her-
vormde Kerk.26 In zijn strijd tegen de zijns inziens partijstrategische overwegin-
gen van de gereformeerden gebruikte hij de leus ‘heel de kerk en heel het volk’.27 
Waar Kuyper meer met zijn tijd mee ging door zijn organisatievormen, koos 
Hoedemaker voor een programma van kerkherstel. 

Hoedemaker had in zijn opvattingen over de kerk altijd ‘hartstochtelijk ge-
tuigd tegen de Synodale organisatie, omdat hij die organisatie zag als de bron van 
de kerkelijke ellende’.28 Het bestaan van verschillende partijen in de Nederlandse 

23  G.Ph. Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker (Wageningen: Veenman&zonen, 1939), 271.
24  Idem, 271-272.
25  A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 (Kampen: Kok,1986), 255 e.v.
26  Ph.J. Hoedemaker, De Vrijmaking der Hervormde Kerk een Nationaal belang. Advies inzake de 

reorganisatie van het kerkbestuur (Amsterdam: J.H. van Dam,1903).
27  Ph.J. Hoedemaker, Heel de kerk en heel het volk! Een protest tegen het optreden der Gereformeerden 

als partij, en een woord van afscheid aan de Confessioneele Vereeniging (Sneek: J. Campen, 1897).
28  Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker, 184.
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Hervormde Kerk zag hij als ‘zonde’, maar een situatie waar mee gewerkt diende 
te worden. Als tijdelijke noodoplossing verkoos hij nog altijd ‘partijschap’ bo-
ven ‘partijloosheid’.29 Met andere woorden: liever verschillende kerkopvattingen 
in de kerk dan een inhoudsloze kerkelijke eenheid.30 Hiermee bekende hij eigen-
lijk geen adequate oplossing te hebben gevonden voor de kerkelijke verdeeld-
heid. Maar hij bleef ‘zijn heele leven met groote overtuiging’31 tegen een juridische 
tuchtoefening protesteren, want dat zag hij als het einde van het bestaan van de 
volkskerk. Dan zou het proces van zoeken naar eenheid prematuur geremd wor-
den doordat in de tuchtoefening de ‘verkeerde elementen’ uit de kerkgemeen-
schap werden verwijderd. Hoedemaker wist beter wat hij niet dan wat hij wel 
wilde voor de kerk. Hij zag een kerk 

… door partijschap verscheurd, in groepen en coterieën verdeeld, eene Kerk, waarin de 
ontkenning en de belijdenis in de praktijk dezelfde rechten hebben omdat zij zich zelve 
van de macht heeft beroofd, om als Kerk over waarheid en leugen te oordeelen, eene Kerk, 
die in tal van gemeenten de belijders der waarheid, ofschoon zij het volste recht hebben het 
Evangelie van hunne kansels te hooren verkondigen, buiten hare gebouwen bant en dwingt 
hunne stichting in Evangelisaties te zoeken, eene Kerk, die op andere plaatsen, waar de recht-
zinnigen in de meerderheid zijn, de minderheid van het Kerkelijk leven laat vervreemden, 
eene Kerk, die de gemeente aan de willekeur van gezangen- en van nietgezangenzingers, 
formulierlezers en niet-lezers overlevert, eene Kerk, die duizenden en tienduizenden van 
zich heeft vervreemd, eene Kerk, die feitelijk buiten de maatschappij staat en geen vat meer 
heeft op de massa’s, eene Kerk, die niet aan de rechtmatige eischen van hare steeds toene-
mende bevolking in de groote steden kan voldoen, eene Kerk, die de groote hinderpaal is 
op den weg naar een Christelijken Staat, omdat zij hare profetische roeping ten aanzien van 
’s lands Overheid niet kan vervullen …32

In zijn strijd tegen Kuyper typeerde hij de antirevolutionairen als revolutionair. 
Zij waren volgens hem onvoldoende bewust van de taak van de kerk voor het ge-
hele volk en waren daarom hun eigen revolutie begonnen tegen de volkskerk. 
Ook noemde hij het streven van Kuyper het streven naar een minimale kerk. Hij 
bleef binnen zijn volkskerk strijden voor hervorming. Als belangrijkste verte-
genwoordiger van de confessionele richting in de Nederlandse Hervormde Kerk 
werd Hoedemaker in 1893 gekozen tot voorzitter van de Confessionele Vereni-
ging maar hij trad daar reeds in 1897 uit. Naar het inzicht van Hoedemaker kon 
ook deze vereniging niet aan partijvorming ontkomen en juist dat was zijn belang-
rijkste strijdpunt. Iedereen moest ontkomen aan de ‘verdeelzucht’ om eensgezind 
te bouwen aan een nieuwe kerk met de oude confessie. Het uittreden van Hoede-
maker uit de Confessionele Vereniging bood een opening voor een geïntensiveerd 
contact tussen Gunning en Hoedemaker. De interesse van Gunning voor Hoede-
maker was al eerder groeiende.33 Maar nu presenteerde Hoedemaker zich evenals 
Gunning nadrukkelijk als man die boven de partijen stond. ‘Nu vonden Gunning 
en Hoedemaker elkaar’.34 In 1901 zonden zij samen met onder meer de confessi-

29  Hoedemaker, De Vrijmaking der Hervormde Kerk, 7.
30  Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker, 187.
31  Ibidem.
32  Hoedemaker, De Vrijmaking der Hervormde Kerk, 49.
33  Mietus, gvw 2, 12.
34  W. Balke, Gunning en Hoedemaker Samen op Weg (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1985), 24 en K.H. 
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onele Chr. Hunninger en P.J. Kromsigt een verzoek naar de synode om kerkelij-
ke hervormingen te agenderen. Het verzoek werd een jaar later verworpen.35 Het 
was daarmee duidelijk dat het zowel Hoedemaker als Gunning te doen was om 
een reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Hoedemaker moest door zijn tegenstelling met Kuyper voortdurend wisselen 
tussen meewerken aan de ontwikkeling van de kerk en volstrekte onthouding van 
enig ambt in de kerk.36 Deze kerk had volgens Hoedemaker dringend behoefte 
aan een reorganisatie die weer eenheid en daadkracht zou brengen. De banden 
tussen kerk en volk waren in de grote steden veel losser geworden, meende Hoe-
demaker. De grootstedelijke bevolking kende andere behoeften, waar de kerk in 
zijn beleving te weinig aan tegemoet kwam. De taken van de kerk werden volgens 
hem te veel uitbesteed aan groepen van leden en verenigingen buiten de kerk. Dit 
alles had er in de loop der jaren voor gezorgd dat deze kerk, in de woorden van 
Hoedemaker, 

door Rome en door de Afscheiding op allerlei wijze overvleugeld wordt, en in de politiek 
gedwongen hulpdiensten verricht bij hen, die zij van zich heeft vervreemd. En waarom? 
Omdat men in 1816 en opnieuw in 1852 heeft goedgevonden en verstaan haar in de boeien 
van eene organisatie te slaan, waarin zij zich alleen in de individuen, tot op zekere hoogte 
ook plaatselijk, maar niet als nationale Kerk in een internationaal verband kan openbaren …37

Toch was de organisatie van de kerk sinds het door Koning Willem i aan de Ne-
derlandse Hervormde Kerk opgelegde Algemeen Reglement van 1816 volgens 
Hoedemaker zeker niet de enige oorzaak van het probleem, maar die organisatie 
conform dit reglement was wel de belangrijkste en allesverbindende belemmering 
om het gehele volk bij de kerk te betrekken.38 Verandering in de kerk zou ideali-
ter echter niet plaatsvinden door een eenvoudige machtsovername, door de juiste 
mensen op de juiste bestuurlijke plekken te manoeuvreren waardoor het regle-
ment veranderd kon worden. Het vergde een volledige mentaliteitsverandering.39 
Hoedemaker wilde de hele kerk behouden en tegelijkertijd niet afwijken van de 
Schrift. Daarom wenste hij een herstel van de oude classis alsmede een presbyte-
riaal-synodale organisatie. Want door het gemeenschappelijke (niet de autonomie 
van de kerken zoals Kuyper voorstond) en zuiverende (centrale gemeenschappe-
lijke identiteit waaraan de leden konden worden getoetst) karakter van de classi-
cale vergaderingen zou er een betere gemeenschappelijke kerkbesturing mogelijk 
zijn. Hoedemaker gaf noch de inhoudelijke richting noch de bestuurlijke stappen 
weer die nodig waren voor kerkhervorming. Zijn pleidooi voor eenheid vond wel 
een publiek, maar bood te weinig handvatten om daadwerkelijk vorm te kunnen 
geven aan kerkhervorming.40

Miskotte, ‘Gunning en de strijd voor kerkherstel’, in: Geloof en Kennis: Theologische voordrachten 
(Haarlem: Holland, 1966), 230-253.

35  Handelingen van de Buitengewone Vergaderingen en van de 87ste Gewone Vergadering van de 
Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, 1902, 454-458. 

36  Balke, Gunning en Hoedemaker Samen op Weg, 194.
37  Hoedemaker, De Vrijmaking der Hervormde Kerk, 49.
38  Idem, 10.
39  Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker, 192.
40  Idem, 219.

Kromdijk_binnenwerk.indb   68 24-01-17   13:47



 3.3 Gunnings eenheid: de una sancta  69

3.3 Gunnings eenheid: de una sancta

Dat Hoedemaker en Gunning elkaar begin twintigste eeuw vonden, wekte bij 
veel van zijn bewonderaars verbazing op. Gunning was weliswaar in de zeventig 
en zou in 1905 overlijden maar gold nog altijd als de representant van de milde, 
op mens en cultuur georiënteerde ethische richting in de theologie. Hoedemaker 
gold als een representant van de oude confessionele richting. Gunning maakte in 
de ogen van veel van zijn volgelingen een wending naar de confessionelen. Velen 
onder zijn eerdere bewonderaars meenden dat hij hiermee zijn eerdere gedachte-
goed verloochende. De hervormde theoloog W. Balke (1985) schreef dat er met 
dit afwijzend oordeel over de ‘confessionele wending’ van Gunning een groot po-
tentieel verloren ging doordat de generatie die Gunning opvolgde vooral teleurge-
steld was over zijn samengaan met Hoedemaker. Ze hadden volgens Balke nooit 
de mogelijkheden daarvan onderzocht. Als zij dachten dat deze twee personen el-
kaars tegenpolen waren, dan was het op zijn minst opmerkelijk dat zij elkaar had-
den kunnen vinden. Waarom zou dat dan niet mogelijk zijn voor een veel grotere 
groep uit de zogenaamde middenorthodoxie in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
zo vroeg Balke zich af: ‘De invloed daarvan had breed en diep kunnen zijn en de 
latere vervlakking van de middenorthodoxie kunnen voorkomen’.41 

Hoedemaker was, zoals hierboven al bleek, niet (altijd) juridisch-confessioneel 
georiënteerd geweest en voer zeker niet wel bij partijzucht. De kerk- en maat-
schappijbeschouwing van Gunning en Hoedemaker lagen waarschijnlijk toch niet 
zo ver uit elkaar men dacht. Ze werden echter nooit gelijk. Hoedemaker was veel 
meer op de politiek en Gunning meer op de kerk gericht. Wat zij gemeenschap-
pelijk hadden was het ideaal van een kerk die voor en tot het hele volk sprak. Bij 
Gunning uitte zich dat zich vooral in een focus op de oecumene (bij hem omschre-
ven als una sancta) en reorganisatie van de kerk. Politieke motieven speelden er bij 
hem niet. Bij Hoedemaker was de politieke weg ook een belangrijke route om de 
volkskerk te realiseren.42 

Gunning beriep zich veelvuldig op het ethisch principe. Dat hield voor hem de 
overtuiging in dat Christus de zonde doorbroken heeft en tot ware menselijk-
heid is gekomen. De christelijke theologie wortelt daarom in de grondervaring 
van wedergeboorte en is reflectie op de ervaring van ware humaniteit die door 
Christus in de mensheid gewerkt wordt. De enige manier waarop mensen ware 
menselijkheid konden verkrijgen was doordat Christus in hen zou werken. ‘Al-
leen zo, meende hij, kan de moderne mens duidelijk worden gemaakt, waarom 
deze leer door de Kerk steeds als waarheid is beleden’.43 Mensen dienden vooral 
afstand te nemen van wat zij als zondige mens ‘waar’ achten. Dat was voor hem 
dus ook datgene wat in de moderne en orthodoxe systemen kritiekloos werd 
aanvaard. Hij pleitte voor het bewustzijn dat het verstand gevangen zit en daar-
door de waarheid van God niet kan zien. Door de vernieuwing van het verstand 
kon het hele leven vernieuwd worden. Dit hield in dat alle zelfingenomenheid 
verworpen moest worden en slechts een volledige zelfverloochening het begrip 

41  Balke, Gunning en Hoedemaker Samen op Weg, 17.
42  Ibidem.
43  L. Mietus, gvw 1 (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), 14.
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voor het werk van Christus kon bewerkstelligen.44 
Het grote misverstand dat achter het woord ‘ethisch’ school, is dat het zedelijk 

zou zijn. Het draaide Gunning echter niet om een verzedelijking van het geloof: 

… ethisch, betekent: wat zuiver menselijk is, de idee van de ware mensheid uitdrukt. En 
nu zeggen wij dat de waarheid ethisch is. Niet wij, enige mensen of theologen, zijn ethisch, 
maar de waarheid zelf is het om ’t even of wij het erkennen of niet. Niet onze ‘richting’ is 
ethisch maar, nog eens, de waarheid, het bestaande zelf.45

De geloofswaarheid liet zich niet invullen door menselijke vormen van geloof of 
zedelijkheid, maar door de vleesgeworden waarheid en het summum van mense-
lijkheid, Christus zelf. Het leven van de gemeente was voor Gunning een belang-
rijke factor in zijn ethische theologie. Hij verstond onder ‘kerk’ het geheel van be-
lijdenissen, formulieren, organisatie en andere zogenaamde uiterlijke vormen die 
volgens hem ontstaan waren door de ‘geest’ van de gemeente en die daar dus ook 
dienstbaar aan dienden te blijven. Dat gold volgens hem niet voor het Algemeen 
Reglement dat in 1816 het licht had gezien, en dat vooral moest worden afge-
schaft. Blijkbaar werkte het criterium van de ‘geest’ van de gemeente ook exclude-
rend bij Gunning. Hij wenste een vernieuwing van de kerk waarin de organisatie 
weer in rapport werd gebracht met de geestelijke achtergrond van de gemeente.46 
Vooral na zijn samengaan met Hoedemaker werd het kerkelijke en organisatori-
sche steeds belangrijker voor Gunning. Eenheid in de kerk en een teruggrijpen 
naar de Nederlandse geloofsbelijdenis van 1561 werden belangrijke accentver-
schuivingen in het werk van Gunning.47

Steeds meer teksten van Gunning werden in de periode na 1878 getekend door 
zijn strijd tegen Kuyper voor de mogelijkheid van historische Bijbelkritiek. Gun-
ning was als ethisch theoloog vooral op zoek naar een ‘eenheid tussen geloof en 
wetenschap, tussen christendom en cultuur’.48 Die verbinding kon volgens hem 
tot stand komen doordat de rede ‘ontdekt dat zij een gave Gods aan de mens is en 
dat zij geroepen is de goddelijke bestemming van de mensheid te dienen’.49

De strijd tussen Gunning en Kuyper begon met Gunnings boek Het leven van 
Jezus (1878).50 Kuyper bekritiseerde hem publiekelijk om zijn omschrijving van 
de geboorteverhalen over het leven van Jezus als ‘heilige legenden’. Gunning re-
kende deze verhalen volledig bij het bijbels getuigenis, maar gaf daarnaast aan dat 
ze niet in alle gevallen historisch-letterlijk moesten worden opgevat. In zijn twee-
de herschreven versie had Gunning daar overigens aan toegevoegd niet een histo-
rische kritiek te willen uitoefenen op de geboorteverhalen. Kuyper koos de aanval 
op Gunning en daarmee op de ethische theologie. Mietus (2009) schrijft over deze 
aanval: ‘De ethische theologie werd vanaf die tijd vooral gezien als een ‘richting’ in 

44  Idem, 15.
45  Idem (Het ethisch karakter der waarheid I, 1878), 601.
46  Ibidem.
47  Idem, 12.
48  Idem, 20.
49  Ibidem.
50  L. Mietus, Gunning en Kuyper in 1878: A. Kuypers polemiek tegen Het leven van Jezus van J.H. 

Gunning Jr. Een theologie-historische bijdrage (Velp: Van de Paverd, 2009), 25. 
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de Hervormde Kerk en kon niet meer vernieuwend werken voor heel de kerk, wat 
Gunnings bedoeling was.’ Voor de volgelingen van Kuyper werd de ethische rich-
ting nu een taboerichting, en zo kon Gunning zijn eenheidsstreven onder de ver-
schillende orthodoxe stromingen in de Hervormde Kerk niet langer voortzetten.51 
Dat was een hard gelag voor Gunning. Hij bedankte voor zijn benoeming door de 
synode van de Hervormde Kerk tot hoogleraar te Utrecht. ‘Ethisch’ stond voort-
aan in orthodoxe kringen synoniem voor een dubieuze Schriftbenadering.

Een ander belangrijk strijdpunt van Gunning, later overgenomen door zijn in-
terpretatoren in de jaren twintig en dertig, was zijn strijd tegen het individualisme 
alsmede de partijzucht die de samenleving volgens hem kenmerkten. Gunning zag 
in het individualisme het verkeerde streven om alles vanuit de mens zelf te verkla-
ren.52 Hij stelde dat vooral het geweten, het waarlijk menselijke belangrijk was, en 
niet ‘het gevoel’, dat een belangrijke component van de theologie vormde bij vol-
gelingen van Schleiermacher. Het waarlijk menselijke, zo zagen we eerder, werd 
gevonden in Jezus en kon in Gunnings beleving dus geen menselijk product heten 
als de mens zich nog in zijn zondige toestand bevond. Gunning bestreed ook de 
opvatting dat er wetenschappelijk gezien geen kennis van de goddelijke openba-
ring in Christus mogelijk zou zijn, maar alleen kennis van (subjectieve) godsdien-
stige gevoelens en opvattingen. Een hogere eenheid boven de verdeeldheid ging 
bij de modernen volgens Gunning ten koste van de erkenning van Gods openba-
ring in Christus. Dat leidde volgens hem tot een versplintering met allerlei sub-
jectieve opvattingen over Christus, de kerk en de samenleving. Gunning verzette 
zich niet tegen de wetenschappelijke vondsten, die in Leiden werden gedaan, maar 
wel tegen het idee dat er op basis van godsdienstwetenschappelijk onderzoek kon 
worden aangetoond dat het christelijk geloof plausibel was en onder de godsdien-
sten de hoogste plaats innam.

De zogenaamde una sancta, de eenheid van de kerk werd voor Gunning steeds 
belangrijker naarmate Nederland kerkelijk en maatschappelijk steeds verdeelder 
werd.53 Gunnings hele theologie was niet zozeer actueel als wel eschatologisch. 
Zij was op de toekomst gericht. Alles wat zich in het hier en nu afspeelde was tij-
delijk en menselijk. Daarom waren belijdenissen en de Heilige Schrift zelf en an-
dere zaken die getuigden van menselijke ervaringen van de aanwezigheid van God 
niet bedoeld ‘om leerstellingen aan de mensen te openbaren, maar om deze voor-
afgegane daden Gods te verklaren, of de nadering van nieuwe aan te kondigen’.54 

Niet alleen wilde Gunning afrekenen met het ‘partijschap’55 dat zich op vele 
fronten in de samenleving vormde. Dat was een groot verschil met de Kuyperi-
aanse maatschappijvisie. Bovendien hield Gunning er een duidelijk ander kerk-
beeld dan Kuyper op na. De kerk moest volgens hem niet worden gezien als een 
instituut, terwijl de Gereformeerde Kerken bij Kuyper volgens hem wel zo ge-
worden waren. Bij Gunning was het begrip kerk veel vloeibaarder en veelomvat-
tender, een soort omlijsting van een gegroeid systeem van gewoontes en tradities 

51  Idem, 7.
52  Balke, Gunning en Hoedemaker, 136.
53  L. Mietus, gvw 2, 13.
54  L. Mietus, gvw 1 (‘Het ethisch karakter der waarheid i’,1878), 605.
55  L. Mietus, gvw 2 (‘Het ethisch karakter der waarheid iii’, 1880), 50.
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rondom het evangelie. Dat Kuyper er meer vaste omlijningen aan had gegeven 
weet Gunning aan een behoefte van Kuyperaan vastomlijnde begrippen en orga-
nisatie.56

Mietus schreef in het verzameld werk (deel 2) van Gunning samenvattend over 
de ethische theoloog dat deze tijdens zijn leven de confrontatie nooit had ge-
schuwd.57 Gunning streed voor het behoud van de door hem zo gewenste eenheid: 

… tegen het naturalisme in de wetenschap van de jaren 1860, tegen het opkomende spino-
zisme in de jaren 1870, tegen de antithetische gereformeerde orthodoxie van Kuyper in de 
jaren 1880, tegen de moderne godsdienstwetenschap in de jaren 1890 en tenslotte tegen de 
liberale, geesteloze reglementenkerk.58 

Tegelijkertijd was de toegenomen maatschappelijke en kerkelijke verdeeldheid 
in Nederland onmiskenbaar. Vooral in de jaren na de Eerste Wereldoorlog leek 
er weinig van de idealen van Gunning zichtbaar. Het was ook lastig om de veelal 
mystieke opvattingen over eenheid in de vorm van de una sancta om te zetten in 
concrete geloofsinhoud. Toch herleefde na de Eerste Wereldoorlog het gedach-
tegoed van met name Gunning en werd het opnieuw bekeken door een groep die 
voornamelijk bestond uit leden van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Ver-
band en de Nederlandse Hervormde Kerk. Hoe en waarom gebeurde dat? 

3.4 Gunnings pleidooi voor openheid en bescheidenheid: de ontvangst van 
het Gunning-gedachtegoed door de volgende generatie

Als beginpunt voor de herleving van het Gunning-gedachtegoed wees Mietus 
(2012) en eerder ook De Lange (1995) op de heruitgave in 1919 van Gunnings Spi-
noza en de idee der persoonlijkheid door Isaäc van Dijk, de Groningse hoogleraar 
godsdienstgeschiedenis en leerling van de ethische theoloog D. Chantepie De La 
Saussaye. Volgens Van Dijk was dit één van Gunnings hoofdwerken en kwam 
hier duidelijk tot uiting hoe Gunning dacht over de idee van de persoonlijkheid 
van God. Het boek was actueel omdat de spanning tussen de ‘persoonlijkheid van 
God en de persoonlijkheid des menschen’59 een vraagstuk was waar veel jonge 
theologen nog steeds mee worstelden. 

In de jaren twintig lieten Eltheto-auteurs weten dat zij een herwaardering van 
Gunning wensten. Gunning had volgens hen veel theologische rijkdom te bieden 
die na het conflict met Kuyper niet verder meer was bekeken door een groot deel 
van de protestantse bevolking.60 Vooral de vereenzelviging van het werk van Gun-
ning met zijn persoon leek de studenten aan te spreken. Geen enkel christen kon 
zijn geloof los zien van zijn persoonlijke context. Dat gold volgens Gunning zelfs 
voor de bijbelschrijvers. 

Gunning, en met hem de hele ethische theologie, stond door zijn conflict met 

56  Idem, 55-56.
57  Idem, 14.
58  Ibidem. 
59  I. van Dijk, Gunning, Spinoza en de idee der persoonlijkheid, tweede druk (Baarn: Hollandia, 1919), iii.
60  Bijvoorbeeld Buskes, ‘Het werk van Prof. Gunning’, in: Eltheto, juni 1923, 263-269.
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Abraham Kuyper in een groot deel van de orthodox-protestantse wereld nega-
tief bekend. Een jongere generatie in de ncsv vond dat het tijd was om Gunning 
recht te doen. Gunning had echter nooit aan een afgerond theologisch systeem 
gewerkt. Hij stond voor het ethisch principe in de theologie. Dat principe werkte 
vooral bescheidenheid en zelfonderzoek voor de theologie in de hand. Gunning 
trachtte dit zijn leven lang in praktijk te brengen. De kerk zelf was geen doel. De 
kerk moest volgens hem geen groep gelijkgezinden zijn. Zij moest getuigen van 
het heil dat Christus over de wereld had gebracht en van de ware eenheid van vol-
keren en mensen. Door Gods genade kon men Christus als beginsel van de we-
reld herkennen. Het koninkrijk van Christus is daar waar de ware eenheid tussen 
mens en kosmos wordt hersteld door de wederkomst van Christus. Miskotte zag 
deze eschatologie als Gunnings eigenlijke antwoord op de Doleantie van 1886.61

Het theologisch principe van Gunning leek opnieuw bruikbaar in de jaren twin-
tig. In deze periode was het Kuyperiaanse, georganiseerde protestantisme, domi-
nant. Het verstand speelde in deze periode een belangrijke rol bij het vaststellen 
wat wel en niet christelijk werd gevonden. Gunning wees erop dat het verstand 
niet doorslaggevend diende te zijn in geloofszaken. Juist het geestelijke was van 
belang bij het benaderen van geloofswaarheden. Uit deze wijze van theologie be-
drijven sprak een grotere bescheidenheid ten opzichte van geloofsstellingen en 
-principes, die immers gebaseerd waren op het menselijk verstand. Gunnings plei-
dooi werd in de jaren twintig bij een groep ‘jongeren’62 opnieuw ontvangen en ge-
koppeld aan de in die tijd oplevende interesse voor de geestelijke achtergrond van 
het evangelie en de verbondenheid van kerk en cultuur.63 

Gunnings zoon J.H. Gunning JHzn. had naar aanleiding van deze behoefte aan 
Gunningiaanse diepgang al in 1907 meegewerkt aan een uitgave van een bloemle-
zing uit het werk van zijn vader64 en maakte in de jaren twintig een bibliografisch 
werk samen met een groep door zijn vader geïnspireerde theologen: Prof.Dr. J.H. 
Gunning. Leven en werken (1925). De zoon verzorgde in 1926 ook nog een her-
uitgave van Op Nebo’s top.65 Een andere heruitgave, die van Lijden en Heerlijk-
heid zag het licht buiten medeweten van Gunning J.Hzn.66 Zowel door de vereni-
ging Kerkopbouw als de vereniging Kerkherstel werd Gunning als inspiratiebron 
gebruikt. Vooral in Miskottes boek over Gunning uit 1929 getuigt van de beteke-
nis van Gunning voor de barthianen en latere doorbrekers. 

Miskotte zei over Gunning dat deze zich bewust was van een tweedeling van de 
mens in het fysische en het ethische, oftewel een verschil tussen het geestelijke en 
het stoffelijke. Alles wat nu tot eenheid in het fysische werd gesmeed moest later 
mogelijk weer verworpen worden vanwege het ethische, het bewustzijn van God. 

61  L. Mietus, gvw 2, 339.
62  Een beweging die volgens Aalders niet los valt te denken van de opwekkingsbeweging van begin 

twintigste eeuw en die vooral in de ncsv vorm en invloed had gekregen in het Nederlandse protestantse 
landschap: Aalders, Een handjevol verkenners, 20.

63  Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de weekbladen Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur (1924) en Woord en Geest (1925).

64  J.H. Gunning, Blijft op de hoogte. Fragmenten en aphorismen uit de geschriften van Prof.Dr. J.H. 
Gunning (Utrecht: Ruys, 1907) i.s.m. F.J. van der Tak.

65  J.H. Gunning Jr., Op Nebo’s Top (Rotterdam: Bredeé’s, 1926).
66  J.H. Gunning Jr., Lijden en Heerlijkheid (Nijmegen: Ten Hoet, 1928). 
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Gunning had geen behoefte om zich later te moeten verdedigen tegen vastomlijn-
de menselijke formuleringen van geloof. Op Augustiniaanse wijze riep Gunning 
op tot respect voor de beperkte kenbaarheid van God. Slechts God verstrekt ware 
godskennis. Dat zijn theologie door Miskotte als mystiek werd getypeerd, moet 
ook op die wijze begrepen worden. Gunning had vooral een vast vertrouwen in 
de wereld van geloofseenheid in Christus, die nog niet zichtbaar was. In de taal 
van Miskotte had ‘dit centrale vasthouden, deze heilige halsstarrigheid, deze on-
uitputtelijke vitaliteit in getuigen en zelfbestrijden en gemeenschapzoeken, … alle 
trekken van de mystische zekerheid. Gunning is – laat ons dit woord wagen – de 
ethische mystiker.’

Miskotte herkende zich in Gunnings ‘noode en toch krachtige’ verweer tegen 
het neocalvinisme. Vooral omdat deze daar de ‘ethische bewogenheid’67 ontbrak 
in de herijking van de gereformeerde waarden. Gunning zag ‘zoo klaar hoe zwak 
het systeem eener theologie van den ‘wedergeboren mensch’ is en vooral hoe de 
drang tot systeem-op-zichzelf een poging kan zijn aan de eschatologische ver-
ontrusting te ontkomen’.68 Het was mensen eigen om op zoek te gaan naar ant-
woorden, meende Gunning. De theologie van Gunning had niet de pretentie die 
antwoorden systematisch te geven. Ze verwees naar de toekomst, het eschaton, 
waarbij God zelf de ware en onware zaken kon aanwijzen. Het benadrukte vooral 
de tijdelijkheid van de menselijke antwoorden op levensvragen, bescheidenheid 
werd daarmee een grote deugd bij Gunning. 

Gunning werd ook aantrekkelijk gevonden om een andere reden. Het was voor 
de doorbrekers alsof ze zich in een zelfde soort strijdveld bevonden als Gunning. 
Miskotte ontwaarde een strijd van Gunning op rechts tegen een ‘verminking van 
de openbaring tot het meedeelen van een leerwaarheid’69 en ‘… links (met ontken-
ning van de naam) door het stellen van een breed-eindelooze daemonische natuur-
macht’.70 In 1937 schreef Noordmans dat het belang van deze strijd van Gunning 
pas in de jaren dertig bij meerdere mensen leek te zijn doorgedrongen. Hij zei dat 
toen pas de angst om in de volkskerk geen genade te vinden en ‘het verlangen naar 
een herderlijke kerk’71 zich breder begon uit te spreiden. In dat verlangen herken-
den mensen zich in Gunning. Mensen verlangden volgens Noordmans richting 
voor hun geloof en de volkskerk. De Nederlandse Hervormde Kerk kon hen dat 
niet bieden en Gunning bood een mogelijkheid om het persoonlijke geloof te ui-
ten. 

Vaak word de theologie van Gunning door schrijvers van Barth-studies gezien 
als een voorstadium voor de inbedding van de barthiaanse theologie. De mensen 
die dit verband legden, zagen Barth als een verstevigd en eigentijds vervolg op 
Gunning. Inderdaad werd onder invloed van de ‘nieuw-ethischen’ binnen de ncsv 
en Nederlandse Hervormde Kerk ook Karl Barth in de jaren twintig geïntrodu-
ceerd in Nederland.72 De dialectische theologie van Barth gaf een nieuwe inkle-

67  Miskotte, Gunning, 79.
68  Miskotte, Gunning, 80.
69  Idem, 83.
70  Idem, 84.
71  Noordmans, ‘Johannes Hermanus Gunning’, 7-8.
72  Hennecke, Karl Barth in den Niederlanden i, 49.
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ding aan de principiële bezwaren van de ethische theologie tegen de zelfbewuste 
orthodoxie. De ‘ethische’ theologie zelf was niet duurzaam gebleken want niet 
doorontwikkeld tot een praktisch-functionele theologie. Barth bood een maat-
schappij- en kerkkritische theologie. Barth leek een combinatie te bieden van de 
radicale theologie van H.F. Kohlbrugge en de ethische theologie van Gunning en 
deze beide een actuele lading te geven. Aan Kohlbrugge ontleende hij het radicale 
onderscheid tussen de volstrekte onheiligheid van de gelovige enerzijds en het ge-
heiligd zijn van de gelovige in Christus. 

Maar de invloed van Gunning, zeker als het gaat om de reorganisatie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de positionering van het Hersteld Verband ten 
opzichte van de Gereformeerde Kerken in Nederland, strekte verder dan die van 
Kohlbrugge (die het grootste deel van zijn leven in Duitsland woonde en werk-
te). Buskes schreef over de invloed van Gunning in Hoera voor het leven (1959): 

Gunning heeft grote invloed op mij gehad. De kerk- en de schriftbeschouwing van de gere-
formeerden verloor onder zijn invloed haar vanzelfsprekendheid voor mij. Het was vooral 
Gunning’s kritiek op Kuyper als partijleider, die indruk op mij maakte. En dan vond ik bij 
Gunning iets wat ik bij Kuyper en de Vrije Universiteit miste zonder het mijzelf bewust te 
zijn geworden: de eschatologie! De kerk stond bij ons in het middelpunt, niet het Godsrijk.73

Gunning had in zijn eigen tijd weinig invloed omdat hij zo puur wilde blijven in 
zijn zelfverloochening en hantering van het ethisch principe. Volgens Miskotte 
remde bij Gunning de drang tot zuiverheid zijn invloed op het volk terwijl Kuy-
per diens invloed juist ten koste ging van de zuiverheid.74 Miskotte herkende het 
spreken van sommige mensen over een ‘vroege’ en ‘late’ Gunning als een uiting van 
onbegrip voor de verschillende uitwerkingen van het basisprincipe van Gunning. 

De jongere Gunning zeide: het radicale Evangelie en het humanisme zijn één, 
dus, overal waar de adel der menschelijke natuur blinkt, daar is de Christus on-
bewust, of daar is hij bezig geboren te worden, en ik ben vol verwachting; – de 
oudere Gunning zeide: omdat deze beide idealiter één zijn, moeten wij ook vrij-
moedigheid hebben overal, waar pretentie van zielenadel is, de belijdenis van den 
Christus te eischen, en waar de menschenkinderen dit laatste niet willen, dáár 
heeft de tucht in en buiten de kerk haar werk te verrichten.75 

Miskotte zag het niet als een probleem om met de erfenis van ‘beide Gunnings’ 
om te moeten omgaan; Gunning was een verpersoonlijking van de ondoorgron-
delijkheid van Gods. Dat maakte voor Miskotte duidelijk dat ‘de theologie weer 
gaat worden bezinning aangaande het geloof in dien God, die ons ook in zijn 
openbaring een eeuwig geheimenis blijft.’76 De opdracht die Miskotte in het leven 
van Gunning las, was vooral om weg te blijven van partijvorming of verdeeldheid. 
Gunning gaf uiting aan een groot verlangen naar de eenheid in Christus. De jon-
geren in de tijd van Miskotte konden een rust ervaren in de theologie van Gun-
ning, omdat deze wees op de mogelijkheid, ‘de heilige idylle … dat een mensch, 
ondanks al zijn eigen spanningen iets gaat zien van dat Oorspronkelijke, dat met 

73  Buskes, Hoera voor het leven, 52.
74  Miskotte, Gunning, 111-112.
75  Idem, 112.
76  Ibidem.

Kromdijk_binnenwerk.indb   75 24-01-17   13:47



76 3 Eenheid in viervoud

zachte almacht en almachtige zachtheid komt tot het zijne, tot zijn rechts- en 
rijksgebied’:77

… vele jongeren in dezen druk eener ontzielde wereld, in deze ebbetijd der verwachtingen, 
verstaan reeds, hoewel ze nog jong zijn, dat deze wijsheid minstens óók recht heeft, neen 
méér: dat de vrede en de vreugde, het geluk en de zekerheid van hun christenleven verbor-
gen zijn, alle verstand te boven gaan en alleen ‘in den Heiligen Geest’ ervaren worden.78

3.5 Van eenheid bij Gunning, Kuyper en Hoedemaker naar eenheid bij Barth

Na het bovenstaande rijst de vraag of de eenheid zoals de drie beschreven theo-
logen zich elk op zijn manier voorstelden potentie bood voor de ‘doorbraak’ op 
kerkelijk en maatschappelijk gebied. Volgens Kuyper kreeg de eenheid vorm in 
een strak aan de belijdenis gebonden kerk. Hoedemaker pleitte voor herleving 
van de confessionele kerk ten dienste van het hele volk. Gunning streed voor een 
kerk waar de zichtbare eenheid zou worden hersteld, als teken van Gods eigen-
lijke bedoeling met de wereld. De Zwitserse theoloog Karl Barth vormde daarbij 
voor veel doorbrekers een eindpunt van de ethische of gereformeerde theologi-
sche stromingen. Dat had veel met zijn actualiteitswaarde te maken. Gunning was 
een theoloog zonder politieke aspiraties en met een zelfbeperkende tucht, Hoe-
demaker was te nostalgisch en ouderwets, Kuyper te geconcentreerd op het zelf-
standig functioneren van de kringen. Er was duidelijk gebleken dat de tijd rijp was 
geworden voor eenheidsdenken, maar geen van de geboden eenheidsinitiatieven 
voldeed. Er vond met name in de kringen rond het ncsv en de jongere ethische 
theologie een herleving van Gunnings gedachtegoed plaats die uitmondde in een 
interesse voor Barth. Hoedemakers invloed was vooral zichtbaar in de commissie 
tot Kerkherstel. Kuyper stond vooral symbool voor het te zelfbewuste, georgani-
seerde christendom in de samenleving en diende daarom vooral als voorbeeld van 
hoe het niet moest. 

De erfenis van Gunning speelde geen doorslaggevende rol in de hervormingen 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij bood echter wel een perspectief op de 
kerk waar de doorbrekers hun vernieuwende denkbeelden uit konden halen. Hij 
wilde een grotere nadruk op de gemeente als openbaringsplek, een plek waar de 
woorden van Jezus een menselijke vorm hadden gekregen. Hierbij was het vol-
gens hem van belang dat er ruimte was voor verschillen maar ook eerbied voor 
de eerdere openbaringen en tradities. Orthodoxie was voor Gunning belangrijk. 
Starheid, partijvorming en beginselvastheid zag hij dan ook niet als kenmerken 
maar vooral als uitwassen van de orthodoxie. Dat inspireerde de jonge protes-
tantse theologen uit de ncsv. Maar de kerkhervorming die in de jaren dertig van 
de twintigste eeuw werd ingezet en na de oorlog in een kerkorde resulteerde zou 
volgens Buskes ondenkbaar zijn geweest, zonder Karl Barth. Er waren bij de Ne-
derlandse kerkhervorming zeer veel mensen betrokken die beïnvloed waren door 

77  Idem, 188.
78  Idem, 196-197.
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Barth. De basis voor een nieuwe kerk moest volgens Gunning het geloof van de 
kerkelijke gemeente zijn. Volgens Barth was daar een hernieuwde aandacht voor 
het Woord van God voor noig. Ook de nadruk op de belijdenis van het geloof in 
de opstanding van Christus als enig genadeschenkend moment in de geschiedenis 
hoorde volgens Barth bij het geloof van de gemeente.

Die nieuwe interesse voor de persoon en het werk van Gunning viel ongeveer 
samen met de introductie van de dialectische theologie van Barth in Nederland. 
De eerste druk van diens boek over de Römerbrief (1919) werd nog door weinig 
mensen gelezen, maar met name zijn tweede druk maakte op een groep ncsv-ers 
grote indruk.79 Nadat Nico Stufkens dit werk van Barth had geïntroduceerd za-
gen velen dit als een oplossing voor de spagaat waarin zij zich bevonden als grote 
middengroep die noch het neocalvinisme van Kuyper verkoos noch het vrijzinnig 
geloof.80 In de woorden van Buskes: 

Het scheen welhaast, dat er slechts twee mogelijkheden waren: het oude geloof trouw blij-
ven, maar dan ook Kuyper volgen in zijn afwijzing van de Schriftkritiek, zijn wetenschaps-
beschouwing, zijn antithesebelijdenis en christelijke politiek en dan veel van Bavinck zelfs 
als gevaarlijk beschouwen, óf de Schriftkritiek aanvaarden en dan radicaler nog dan Gun-
ning en de oude De la Saussaye het gedaan hadden, het neocalvinisme in zijn geheel afwij-
zen, ook in politiek, sociaal en cultureel opzicht, maar dan ook het oude geloof prijsgeven, 
om op zijn best een laatste toevlucht te vinden in een religieussocialisme, dat toch eigen-
lijk de kern van de bijbelse boodschap, het geloof in Jezus Christus, had afgeschreven.81 

Barth was de uitweg uit dit dilemma. In de theologie van Barth draaide het om een 
directe invloed van godswege op de genade die aan mensen wordt geschonken. 
Ook rekende zijn theologie af met de menselijke karikaturen van de wegen tot ge-
nade. Hij bood een strakke theologische lijn, die gebaseerd was op de Schrift. Vol-
gens Barth kwam het er altijd op aan om de openbaringen in de Schrift in de prak-
tijk te brengen in de vorm van ethiek,82 sociale en politieke overtuiging.83 Barth 
werd zelf reeds in 1915, voor de publicatie van zijn Römerbrief, lid van de Zwit-
serse sociaal-democratische partij.84

Het una sancta-ideaal en de partijloosheid van Gunning alsmede zijn bijzonde-
re persoonlijkheid en de controverse met Kuyper zorgden er voor dat een grote 
groep jongere theologen die in de jaren twintig en dertig kritiek hadden op Kuy-
per, sympathie koesterden voor Gunning. De nadruk die Gunning in zijn latere 
jaren op de belijdenisgeschriften legde, deed hen echter zoeken naar alternatieven. 
Barth stond evenals Gunning voor bescheidenheid van de mens in zijn zoeken 

79  Buskes, Hoera voor het leven, 78; eerste druk: K. Barth, Der Römerbrief (Bern: G.A. Baschlin, 1919).
80  Brinkman, De theologie van Karl Barth, 15.
81  Buskes, Hoera voor het leven, 77.
82  Hoewel volgens Berkouwer en anderen de christelijke ethiek bij Barth in systematische vorm ontbrak: 

Brinkman, 27.
83  Ook Gunning had naar verluid geen bezwaar tegen openheid voor de sociale kwestie alhoewel hij 

meende dat er geen sociale kwestie zou bestaan als de christelijke gemeente haar plicht vervulde, zo 
bleek uit zijn periode als Leidse hoogleraar. Zie Bevlogen Theologen. Geëngageerde predikanten in 
de negentiende en twintigste eeuw o.r.v. P.E. Werkman en R. van der Woude (Hilversum: Verloren, 
2012), 238. 

84  M.E. Brinkman, Karl Barths socialistische stellingname (Baarn: Ten Have, 1982), 48.
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naar een relatie met God en het goddelijke. Ook de zelfverloochening als theolo-
gisch begrip, maar met name als eschatologische verwachting, was bruikbaar voor 
veel latere barthianen.85 Onder hen was ook Miskotte, die we eerder als vertolker 
van het Gunning-gedachtegoed zagen optreden.86 Al het menselijke (organisatie, 
vereniging, partij maar ook de kerk) verbleekte volgens Miskotte bij de eindver-
wachting die Gunning voorspiegelde. Daarom moest je jezelf verloochenen om 
dichterbij het waarlijk menselijke te komen. Volgens Barth en Gunning was dat 
in de openbaring van Christus, die echter in zijn volkomen betekenis verborgen 
bleef voor de mensheid in haar huidige zondige toestand. 

Een discusie die tijdens de opkomst van het barthianisme in Nederland werd 
gevoerd, was of het mogelijk was tegelijk volgeling van Bath en ethisch te zijn. In 
1926 schreef J.H. Semmelink een proefschrift over Gunning waarin hij en synthe-
tische, personalistische interpretatie van Gunning gaf. Hij miste die synthese, ‘de 
eenwording van God en mens, de geheiligde persoonlijkheid’87 bij Barth. De uit-
daging lag vooral bij barthianen als Miskotte, Noordmans en Haitjema om te laten 
zien welke lijnen er te trekken waren tussen Gunning en Barth en waar misschien 
zelfs een tegoed bij Gunning ten opzichte van Barth aangewezen kon worden.88

Bij Barth werd echter het cultureel-fijnzinnige gemist dat vooral bij Gunning 
veel werd gevonden en bewonderd. Barth ging ook systematischer te werk. Een 
ander verschil was dat beiden de moderne tijd waardeerden, maar dat dit bij Gun-
ning niet tot kerkelijk-organisatorisch en politiek concreet handelen leidde en bij 
Barth namelijk tot oprichting van de Bekennende Kirche en lidmaatschap van een 
sociaal-democratische partij. De nieuwe generatie zag bij de neocalvinisten een 
vergoddelijking van de confessie enerzijds en een verering van de natuur of het 
religieus maken van het profane bij vrijzinnigen anderzijds.89 Schilder bestreed 
Barth en de barthianen overigens door naar Gunning te verwijzen en op grond 
daarvan te stellen dat Barth niet nieuws te melden had.90 Deze bewering is zoals 
we zagen onjuist. Het is beter om te stellen dat Barth in Nederland een specifiek 
Nederlandse invulling kreeg en sommige barthianen hiervoor het werk van Gun-
ning gebruikten.91

De vanzelfsprekendheid waarmee de verbinding tussen het christelijke en het 
wereldlijke (vereniging, politieke partij of kerk) verdween voor mensen die wer-
den beïnvloed door zowel Gunning als Barth. In de woorden van Gunning: 

85  Hoewel niet iedere Gunningiaan ook barthiaan werd; getuige het Utrechtse proefschrift van J.H. 
Semmelink: Prof.Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen (Zeist: Vonk&co, 
1926). Semmelink was diep geïnspireerd door Gunning, maar werd geen barthiaan.

86  Hennecke beschrijft Miskotte als bekendste receptor van Barth in Nederland: Hennecke, Karl Barth 
in den Niederlanden I,330.

87  A. de Lange,  J.H. Gunning Jr. (1829-1905): Een leven in zelfverloochening deel 1(1829-1861) 
(Kampen: Kok, 1995), 18-19.

88  Idem, 19.
89  T. Hettema en L. Mietus, Noblesse oblige. Achtergrond en actualiteit van de theologie van J.H. 

Gunning Jr. (Gorinchem: Ekkelsia, 2005), 92.
90  K. Schilder in De Reformatie, 18 juni 1926, bespreking van een recensie door F.W. Grosheid van Th. 

L. Haitjema, Karl Barth (1926) in de Heraut.
91  Hennecke, Karl Barth in den Niederlanden i, 55. 
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Wij achten dat geen theologie, hoe ook genoemd of omschreven, in staat is, de kwalen van 
onzen tijd te genezen of aan zijn stormen het hoofd te bieden, maar de levende Heer die 
ons Hoofd is, de levende Persoon, Hij alleen. … God en mensch zijn geen grootheden die 
met gelijk recht tegen elkaar over staan.92 

In de tweede druk van Barths commentaar op de brief aan de Romeinen, hoofd-
stuk 12, bleek eveneens het belang van dit principiële verschil tussen het mense-
lijke en het goddelijke. De mens was in Barths exegese van de brief van Paulus fei-
telijk nooit in staat het goddelijke waar te nemen.93

De goddelijke waarheid bestond niet bij gratie van de mens. Het was slechts een 
kwestie van het wel of niet aanhaken bij die waarheid door de mensheid. Verder 
moest je met besef van je gebreken het goede proberen te doen, zoals dat door 
je geweten werd verteld. Voor de Nederlandse barthianen was de conclusie dat 
het werken met predikaten als christelijk, religieus of goddelijk moest wachten 
op goddelijke goedkeuring. In de tussentijd was het vooral zaak om datgene te 
doen wat correspondeerde met de persoonlijke overtuiging. De sociale politiek en 
kerkhervorming waren aangelegenheden waar op persoonlijke titel over gespro-
ken diende te worden. 

3.6 Conclusie

Kuyper, Hoedemaker en Gunning hadden alle drie een theorie over eenheid. 
Hun visies waren zowel theologisch als maatschappelijk gefundeerd. Theologie 
en maatschappijbeeld hingen nauw samen. De theologie diende complementair 
te zijn aan het maatschappijbeeld en andersom. Kuyper beperkte zich niet slechts 
tot zijn eigen kring, hoewel hij vooral ijverde voor de positionering van zijn an-
tirevolutionaire broeders. Er werd naar Kuyper gekeken voor leiding en voor 
richting. Toen in 1918 de schoolstrijd gestreden leek en pacificatie en vergaande 
democratisering een feit waren, werd het sociale vraagstuk door Kuyper als be-
langrijkste thema voor zijn Gereformeerde volgelingen naar voren geschoven. Hij 
betrok echter dezelfde stellingen als tijdens het Sociaal Congres in 1891. In som-
mige kringen werd verder gekeken. 

Die kringen ontstonden vooral in de Nederlandse Hervormde Kerk en dan met 
name bij de studenten die lid waren van de ncsv. Zij kwamen daar in aanraking 
met andere opvattingen dan de Christelijk Historische of Antirevolutionaire. Er 
werd hier nagedacht over socialisme en christendom (onder meer door toedoen 
van J.R. Slotemaker de Bruïne) en over de eenheid en de toekomst van de kerk. 
Andere theologische zwaargewichten die voorheen in vergelijking met Kuyper 
ouderwets leken, wonnen nu aan actualiteitswaarde. Gunning was daar een voor-
beeld van. Deze ethische theoloog had altijd geschreven over de heilige eenheid 
(de una sancta), die pas zichtbaar zou worden in de eindtijd. Dat betekende dat 
alle pretentie van volmaakt christendom moest wachten op een oordeel tot die 
tijd was gekomen. Het lezen van Gunning stimuleerde een houding van openheid 

92  J.H. Gunning Jr., Blikken in de openbaring, deel 1 (Rotterdam: Bredée’s, 19292), xv.
93  K. Barth, De brief aan de Romeinen, vertaling door Mark Wildschut (Amsterdam: Boom, 2008), 

410-411.

Kromdijk_binnenwerk.indb   79 24-01-17   13:47



80 3 Eenheid in viervoud

naar andersdenkenden en bescheidenheid over eigen aannames en posities. 
Ook Hoedemaker won aan populariteit, maar dan vooral bij de hervormden. 

De rol die zij hun kerk niet zagen vertolken was die van volkskerk, het concept 
waarvoor Hoedemaker zich altijd had hardgemaakt. Hoedemaker geloofde in een 
verbondenheid en taak van de Nederlandse Hervormde Kerk met het Nederland-
se volk sinds de tachtigjarige oorlog en een daaruit voortvloeiende taak voor de 
kerk. In de jaren dertig werd bij de volkstelling duidelijk dat deze kerk niet eens 
meer de grootste van Nederland was, nog los van de vraag of zij haar taak wel 
goed vervulde. Er moest dus nodig gekeken worden naar de positie en rol van die 
kerk. Veel hervormden leefden nog met het ideaal van een toonaangevende en do-
minante Nederlandse Hervormde Kerk. Daarvoor was hervorming van de kerk 
nodig; de richtingen moesten eensgezind optrekken. Bij de uiteindelijke hervor-
mingspogingen voor de Tweede Wereldoorlog bleek dit onhaalbaar te zijn.

Binnen de ncsv werd vanaf de jaren twintig ook het werk van een nieuwe theo-
loog gelezen, de Zwitserse theoloog Karl Barth. Hoewel niet van alle doorbrekers 
gold dat ze de barthiaanse theologie gebruikten in hun visie op kerk en samenle-
ving, was dit voor veel doorbrekers bij uitstek de theologische toerusting om te 
kunnen doorbreken. Barth actualiseerde met duidelijke teksten, was minder mys-
tiek dan Gunning en was meer gericht op de tekst van de Bijbel. De stevige Barth-
taal hield in dat er geen persoonlijke genade mogelijk was, maar alleen genade van 
God. Dit bleek het meest geschikte instrument om de samenlevingsvormen van 
het interbellum te kunnen bekritiseren. De Nederlandse barthianen pasten Barths 
gedachtegoed toe op de Nederlandse context. Voor hen gold zowel in de samen-
leving als de Nederlandse Hervormde Kerk dat de scheidingen en schotjes kunst-
matig waren en weg moesten.

Als er op theologische gronden meer openheid en bescheidenheid bij christe-
nen in kerk en maatschappij kwam, zou het mogelijk worden meer eenheid en sa-
menwerking te tot stand te brengen. De doorbrekers werkten met de erfenis van 
vooraanstaande theologen en combineerden dat vaak met Barths actualiserende 
theologie. Ze kozen voor eenheid en lieten in al hun overwegingen zien dat de 
theologische lading van die eenheid erg belangrijk was. Voor de doorbrekers be-
stond er geen Doorbraak zonder theologie. Niet dat overal even intensief en con-
sequent de theologie van Karl Barth werd gebruikt, maar waar dat niet gebeur-
de werden weer andere theologische accenten naar de voorgrond geschoven. De 
maatschappelijke hervorming die de doorbrekers voorstonden was geënt op de 
wens kerkelijke hervorming in gang te zetten. Beide bewegingen waren gemoti-
veerd door theologische standpunten.

Omdat de theoretische overwegingen achter de Doorbraak en de ontwikkeling 
van de studentenbeweging voornamelijk beperkt bleven tot de intellectuele elite, 
is het de vraag of de doorbrekers ook pogingen deden om hun boodschap onder 
bredere lagen van de bevolking te verspreiden. Daarom bekijk ik in het volgende 
hoofdstuk de Doorbraak in het licht van publieke uitingen van de doorbrekers.
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Het publieke domein in Nederland in de jaren twintig van de twintigste eeuw 
kenmerkte zich door een grote verscheidenheid. Er kwamen in deze periode voor 
elke groep meer mogelijkheden om zichzelf in de media te uiten over onder meer 
kerk, staat en samenleving. De richtingbladen en amusementsbladen beleefden al 
vóór de jaren twintig een grote groei,1 maar het kerkelijk weekblad en de radio2 
waren in de jaren twintig echt in opkomst. Het kerkelijk weekblad was een veel 
voorkomende verschijningsvorm van een ‘richtingblad’, Dat is een blad dat spe-
cifiek voor een achterban van een bepaalde richting was geschreven.3 Om een be-
ter beeld te krijgen van het fenomeen Doorbraak, is het waardevol om een aantal 
van deze weekbladen te onderzoeken. De vraag die de weekbladen kunnen beant-
woorden is hoe het gedachtegoed van de Doorbraakbeweging werd doorvertaald 
naar de gewone kerkelijke lezer. 

De media die in het interbellum in Nederland een steeds groter publiek bedien-
den, zorgden ervoor dat mensen in de jaren tussen 1918 en 1940 zich bewuster 
werden van de morele of sociaal-economische crisis waarin landen en volkeren 
zich bevonden. De media vergrootten hun wereld, nationale zaken werden ge-
spiegeld aan internationale zaken. Kortom, er voltrok zich een vorm van globa-
lisering.4 Deze openbaarheid en de publieke afwikkeling van maatschappelijke 
en kerkelijke zaken geven een goed beeld van de verwarrende tijden waarin deze 
mensen leefden. Het nauw aan het Hersteld Verband gerelateerde Woord en Geest 
en het hervormd-ethische blad Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur 
zullen in dit hoofdstuk de meeste aandacht krijgen. Er zijn twee argumenten om 
deze weekbladen te kiezen. De eerste en belangrijkste is dat beide bladen redac-
teuren hadden die tot de doorbrekers gerekend mogen worden. Nog belangrijker 
is dat beide bladen expliciet in hun missie hebben verwoord dat zij veel aandacht 
wilden geven aan zowel ontwikkelingen in de kerk (Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland) als in de samenleving. De lees-
sleutel voor deze bladen is in hoeverre de verdeeldheid in de samenleving en in 
de kerk alsmede de thema’s eenheid en eenheidsbeweging aan de orde komen. 

Om een eventuele ontwikkeling in de publieke representatie van het gedachte-
goed van de doorbrekers op het spoor te komen heb ik gekozen voor een chrono-

1  J. Bardoel en J. Bierhoff (red.), Media: Feiten, structuren (Groningen: Wolters-Noordhoff, 19917), 97.
2  De radio-omroepen volgden elkaar in oprichting snel op: ncrv (1924), kro en vara (1925) en de 

v.p.r.o. (1926). De zendtijdverdeling in 1930 zorgde voor 4 grote blokken van deze omroepen. De 
omroepen waren op levensbeschouwelijke basis geschoeid en representeerden dus de grootste bevol-
kingsgroepen; protestanten, katholieken, socialisten en liberalen of vrijzinnigen.

3  Harinck beschreef het protestantse periodiekenlandschap in: De Reformatie, 38-40.
4  R. Overy, The Inter-War Crisis 1919-1939 (Harlow: Pearson, 20072), 4.
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logische beschrijving van de weekbladen. Het beginpunt is gezet op het jaar 1925 
omdat dit het eerste verschijningsjaar was van Woord en Geest. Het Algemeen 
Weekblad voor Christendom en Cultuur verscheen vanaf 1924. Het eindpunt is 
het begin van de Duitse bezetting in Nederland. Verder onderscheid ik een peri-
ode van 1925 tot en met 1929, een periode van 1930 tot en met 1934 en tot slot een 
periode van 1935 tot de start van de Duitse bezetting in mei 1940. Ik hoop de le-
zer hierdoor zowel een beeld te geven van de publieke inhoud van de Doorbraak 
als van de veranderingen die dat publieke gedachtegoed ondergingen in de perio-
de 1925-1940. Maar voorafgaand aan deze chronologische beschrijving is het be-
langrijk om iets te zeggen over het karakter en de organisatie van de twee gekozen 
weekbladen.

4.1 Woord en Geest en Algemeen Weekblad

Het aantal weekbladen dat vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw bestond, was 
groot. De opkomst van een massacultuur was in deze periode goed te zien aan de 
populariteit van boek, krant en tijdschrift.5 Het eerste weekblad heet in volledige 
formulering Woord en Geest. Gereformeerd Weekblad. Opvallend is dat het zich-
zelf dus ‘gereformeerd’ noemde, terwijl het weekblad ontstond in 1925, midden 
in de kerkelijke strijd in de Gereformeerde Kerken in Nederland rondom de Am-
sterdamse predikant J.G. Geelkerken. De naam ‘gereformeerd’ vertolkte dan ook 
vooral de wens om uiteindelijk weer terug te kunnen keren naar de moederkerk – 
nadat deze een hervorming zou hebben doorgaan. 

Het blad leek in eerste instantie te zijn bedoeld als tegenwicht tegen neocalvi-
nistische weekbladen als De Heraut en De Reformatie. Het tegenwicht bestond 
volgens de redactie hierin, dat het weekblad een open houding aannam tegenover 
de moderne maatschappij, met het evangelie als basis en toetssteen. Gereformeer-
de oprichters waren de Bloemendaalse predikant J.C. Brussaard, de Amsterdam-
se predikant J.G. Geelkerken en de Groningse hoogleraar biologie en fysiologie 
F.J.J. Buytendijk. Zij waren eerst intensief betrokken geweest bij de oprichting 
van het blad De Reformatie maar uiteindelijk teleurgesteld geraakt in de koers 
van de redactie. Redacteurs waren niet geoorloofd tegelijkertijd lid te zijn van de 
ncsv, er was weinig sprake van liturgische vernieuwing en er kon al helemaal niet 
gesproken worden over herziening van de belijdenis.6 Geelkerken, Brussaard en 
Buytendijk wilden aandacht besteden aan deze zaken. Dit vormde hun motivatie 
om een nieuw blad op te richten. Woord en Geest werd de naam van het blad dat 
de jongeren beter zou kunnen tegemoetkomen.7 Vooral de menselijkheid van de 
belijdenisgeschriften maar ook van het evangelie moest weer zichtbaar worden 
gemaakt. Meer nadruk op de geestelijke inspiratie van die teksten kon daarvoor 

5  W.P. Beekers en R.E. van der Woude, Niet bij steen alleen. Patrimonium Amsterdam: van sociale ver-
eniging tot sociale onderneming, 1876-2003 (Hilversum: Verloren, 2008), 131.

6  Harinck, De Reformatie, 49.
7  De jongerenbeweging werd gezien als een beweging van mensen die (los van leeftijd) de moderne tijd 

in gesprek wilden laten treden met het gereformeerde geloof. Voor een verdere uitwerking hiervan 
zie Harinck, De Reformatie, 25-38; Aalders, Een handjevol verkenners?, 15-33.
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zorgen. De slogan van het blad behoeft dan ook geen uitleg: ‘Calvinisten die geen 
mensen vrezen, durven Woord en Geest te lezen’.

Buitenstaanders zagen Woord en Geest vanaf 1926 echter vooral als een kerke-
lijk blaadje van de bezwaarden in de kwestie Geelkerken8 en later als kerkblad van 
de als gevolg van die kwestie ontstane Hersteld Verband. Deze kerkelijke groep 
had volgens eigen ramingen een gestaag groeiend ledental. Dat aantal was echter 
nog steeds niet aanzienlijk te noemen. In de onderzochte periode komen ze vol-
gens eigen ramingen nauwelijks boven de 6500 gemeenteleden uit.9 M. Aalders, 
die een geschiedenis schreef van de Hersteld Verbanders, liet echter in zijn tabel 
zien dat het ledenaantal bleef stijgen tot uiteindelijk 7110 in 1940 (met als toppunt 
in 1941 tijdens de oorlog 7187 leden).10 In 1925 werd Woord en Geest gedrukt 
door Bosch & Keuning, dat was een drukker die ook veel persoonlijke publicaties 
van Buskes drukte. Een inhoudelijke band met de drukker lag voor de hand. Toen 
het goed ging met het blad voelde de redactie zich gedwongen verder te profes-
sionaliseren. In 1931 gaf de ‘Stichting Woord en Geest’ alle financiële administra-
tie uit handen en werd een contract gesloten met een nieuwe drukker, ‘N.V. Arn-
hemsche Drukkerij’. Deze drukker had minder duidelijk een inhoudelijke binding 
met de redacteurs, maar was financieel aantrekkelijker dan Bosch & Keuning.11 
Woord en Geest leek niet alleen bij de eigen kleine kerkelijke groep te worden ge-
lezen want het had aanvankelijk een sterk groeiend aantal abonnees. Op het hoog-
tepunt in 1932 telde het blad zelfs meer abonnees dan De Heraut en het had verge-
lijkbare aantallen als enkele toonaangevende weekbladen. Alleen De Wachter en 
De Reformatie staken daar duidelijk boven uit.12 

In 1932 werd het grootste aantal abonnees gehaald (1315, Bijlage i), begon een 
dalende lijn. Volgens Aalders waren het er waarschijnlijk voor die tijd meer (Aal-
ders, 2012, 110). Maar het einde aan het kerkelijk conflict tussen Geelkerken met 
de schorsing van Geelkerken door de gereformeerde synode in 1926, en de steeds 
duidelijker gevolgen van de economische crisis, zorgden voor een afname van het 
aantal abonnees.13 Er werden daarop pogingen ondernomen om te peilen of het 
blad nog wel leefde bij de achterban: ‘… de Redactie blijft waakzaam om het Blad 
voor de jongere intellectueelen aantrekkelijk te doen zijn.’14 Volgens het verslag 
van de bestuursraad over het jaar 1937-1938 begon het afnemende aantal abon-

8  Getuige een artikel in het Algemeen Dagblad van 7 mei 1926 (avondeditie): ‘Tegen Woord en Geest’.
De kerkeraad van de Geref. Kerk van Hilversum heeft volgens ‘De St.’ zijn scriba opgedragen geen 
predikanten te verzoeken, die ‘als redactie-leden of medewerkers van ‘Woord en Geest’ bekend zijn, 
zoolang dit blad zich leent om het orgaan te wezen van de oppositie tegen de besluiten der Synode.’

9  Redactie Woord en Geest, 2 april 1937: ‘Het aantal gemeenten bedraagt vierentwintig, het aantal pre-
dikanten achttien, het totaal aantal gemeenteleden ongeveer 6500, waarvan ongeveer 3500 belijdende 
leden. Wie deze getallen vergelijkt met die uit het eerste jaarboek (1928) bespeurt over het geheel een 
geleidelijken groei; immers het getal gemeenten bedroeg in 1928 negentien, dat der predikanten der-
tien, het totaal aantal leden ongeveer 5500, waarvan ongeveer 2700 belijdende leden. Deze geleidelijke 
groei zette zich ook in het afgeloopen jaar voort’

10  Aalders, Een handjevol verkenners?, 309.
11  Het weekblad Woord en Geest verscheen gewoonlijk elke vrijdag en in de zomermaanden tweewe-

kelijks. Een jaarabonnement kostte vijf gulden, een half jaar twee gulden en vijftig cent, en voor een 
los nummer betaalde men tien cent.

12  Harinck, De Reformatie, 443. Van veel andere bladen is de oplage niet te achterhalen.
13  Aalders, Een handjevol verkenners, 110.
14  Notulen jaarvergadering 2 juni 1936, in: Archief Geelkerken, hdc, inv.nr. 85.
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nees nu echt ‘… onrustbarende afmetingen aan te nemen’.15 Er vielen nog slechts 
714 abonnementen te noteren.16 

De drukker werd geconsulteerd in de problematiek. De volgende constructie 
kwam uit deze vergadering: De heer Tamminga (directeur van N.V. Arnhemsche 
drukkerij) ging meer geld uitkeren aan Woord en Geest, naarmate er meer nieuwe 
abonnementen werden afgesloten. Maar gezien de gestage daling van het aantal 
abonnementen, lijkt dit een zeer optimistisch idee te zijn geweest.17 Toen ook de in-
komsten uit giften terugliepen begon het dagelijks bestuur van de stichting kritisch 
naar de rol van de drukker te kijken. Het bestuur concludeerde dat de prijzen van 
de drukker misschien wel toeschietelijk waren, maar dat de interesse van de druk-
ker voor de inhoud van Woord en Geest leek te ontbreken.18 De bestuurders van 
Woord en Geest waren ondanks de daling in het abonnementenaantallen nog wel 
te spreken over de inhoud van het blad. Het leek er volgens hen op dat het blad ‘…
in vele kringen meer toegang vindt dan eenige jaren tevoren.’19 Wellicht werd dan 
gedacht aan de jonge intellectuelen, die eerder als belangrijke doelgroep waren ge-
noemd maar die zich zeker niet in groten getale op Woord en Geest hadden geabon-
neerd.

Als het gaat om lezersaantallen en de reikwijdte van het blad, dan dient er ook 
rekening te worden gehouden met de rol van leesportefeuilles in gereformeer-
de kring. Deze portefeuilles bevatten een selectie aan bladen die door een grotere 
groep werden gelezen.20 Ook Woord en Geest werd daar na verloop van tijd bij ge-
stopt, naast gereformeerde bladen als De Reformatie en De Heraut. Volgens Wou-
ter Beekers (2008, 131) zou de afwezigheid van De Heraut vanaf 1932 en de blijven-
de aanwezigheid van jongerenbladen er op wijzen dat de lezer meer geïnteresseerd 
was in geloof en tijdsgeest, meer in de geest dan in de letter. Het verband tussen ge-
loof en tijdsgeest werd door ieder blad op een andere manier gelegd.

De groep rondom hoofdredacteur Geelkerken was een zeer divers gezelschap. En 
tegen de tijd dat het blad zich duidelijker begon uit te spreken voor meer eenheid 
in de samenleving (1935-1940) was het aantal abonnees reeds zeer klein geworden. 
De voornaamste reden om juist dit blad bij het onderzoek te betrekken, was dat de 
groep rond Geelkerken en ook het blad erg veranderingsgezind en oecumenisch ge-
oriënteerd was. Dat waren thema’s die van grote invloed zijn geweest op de Door-
braak. Het is voor mijn onderzoek belangrijk om te zien hoe deze gedachten zich 
ontwikkelden en welk punt die ontwikkeling had bereikt toen de Tweede Wereld-
oorlog begon. 

Het Hersteld Verband werd gevormd met de bedoeling om uiteindelijk in een 

15  Verslag bestuursraad ‘stichting Woord en Geest’ 1937-1938, in: Archief Geelkerken, hdc, inv.nr. 85. 
16  Notulen vergaderingen bestuursraad ‘stichting Woord en Geest’ 1932-1939, in: Archief Geelkerken, 

hdc, inv.nr. 85.
17  Notulen dagelijks bestuur 21 juni 1939, in: Archief Geelkerken, hdc, inv.nr. 85: Een verlaging van de 

tarieven van de drukkerij van 70 gulden per week bij een druk van 960 exemplaren zou een besparing 
van 200 gulden per jaargang opleveren.

18  Notulen jaarvergadering 8 juni 1939, in: Archief Geelkerken, hdc, inv.nr. 85: ‘wenschelijker acht men 
het om te zien naar een uitgever, die zich meer voor het blad zou interesseren, dan de tegenwoordige 
Drukkerij.’

19  Notulen jaarvergadering 21 juni 1938, in: Archief Geelkerken, hdc, inv.nr. 85.
20  Beekers en Van der Woude, Niet bij steen alleen, 129.
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groter verband opgenomen te worden. Aanvankelijk hoopten de Hersteld Verban-
ders dat dit de Gereformeerde Kerken in Nederland zouden zijn maar in later jaren 
verschoof de aandacht naar de Nederlandse Hervormde Kerk.21 Pas in de oorlogs-
jaren zouden concrete stappen worden genomen tot aansluiting bij deze kerk. De 
oorlog bracht een extra beweegreden daartoe. Sommige Hersteld-Verbanders wa-
ren bang dat de Duitsers een ‘gelijkgeschakelde’ kerk wilden in Nederland en wilden 
met hun stem in de Nederlandse Hervormde Kerk ertoe bijdragen dat er een krach-
tig tegengeluid werd gehoord.22 Zo ver was het echter nog niet in de onderzochte 
periode. De Hersteld-Verbanders opereerden als zelfstandige kerken met welis-
waar grote aandacht voor de ontwikkelingen in de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Drijvende kracht achter het blad waren latere doorbrekers als de theologen Bus-
kes en Miskotte en de rechtsgeleerde G.H. Slotemaker de Bruïne. De invloed van 
deze personen strekte door hun vele andere publicaties verder dan het blad en de 
eigen kring. Mij gaat het erom hun publieke activiteit in kaart te brengen en tegelij-
kertijd te zien of ze in eigen kring veel medestanders of juist tegenspraak vonden. 

Het andere blad is het Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur. Eind 
1924 ging het van start, maar in feite was het een gevestigd blad onder een nieuwe 
naam, een voortzetting van het blad Bergopwaarts dat al sinds 1917 wekelijks ver-
scheen als orgaan van de Ethische Vereeniging. Met de nieuwe naam werd ook de 
nieuwe invalshoek duidelijk gemaakt. Ontwikkelingen binnen kerk en christen-
dom werden nauwlettend gevolgd en in verband gebracht met de moderne maat-
schappelijke en culturele ontwikkelingen. Net als Woord en Geest wilde het Al-
gemeen Weekblad een verbinding tussen christendom en tijdgeest. Het ideaal was 
om de lezer de moderne wereld beter te leren begrijpen vanuit het evangelie. De 
toonaangevende gereformeerde theologen zagen deze sterke interesse voor cul-
tuur als een bekende opvatting van de ethische theologie. Het blad werd dan ook 
gezien als een orgaan van de ethische theologie.23 Door de uiteenlopende achter-
gronden van de redacteurs was dat echter in de praktijk niet zo. 

Het samenbrengen van christendom en cultuur was niet bedoeld als een statische 
balans tussen twee grootheden, maar als een voortdurende wisselwerking. Dat im-
pliceerde ook dat het kerkelijk leven dynamischer werd bekeken. Toen het blad in 
1939 een tweede naamsverandering onderging, naar Algemeen Weekblad voor Kerk 
en Christendom, wees dat op een verplaatsing van het zwaartepunt van de aandacht. 
De verwachtingen rondom de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk 
waren hooggespannen en de redacteuren hadden waarschijnlijk goede hoop dat er 
binnen afzienbare tijd, na jaren van twist, eindelijk iets van hervormingen terecht 
zou kunnen komen. De oorlog die tijdens deze jaargang uitbrak, in mei 1940, zou 
het weekblad verhinderen om veel aandacht te geven aan deze kerkelijke ontwik-
kelingen. De naamsverandering resulteerde dan ook nog niet in een waarneembare 
inhoudelijke verandering.

Het Algemeen Weekblad had een groter abonnementspotentieel dan Woord en 
Geest omdat het in het periodiekenlandschap als gevestigde naam de gematigde 
stem van ethische theologen een podium gaf naast confessionelen en de uitersten 

21  Aalders, Een handjevol verkenners?, 205-207.
22  Idem, 207.
23  Harinck, De Reformatie, 29.
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van vrijzinnigen en orthodoxen. Het blad was voor een grote middengroep uit de 
Nederlandse Hervormde Kerk en geïnteresseerden daarbuiten (waaronder ook de 
lezers van Woord en Geest) dé plek om de ontwikkelingen van deze kerk te volgen 
en de meningen van de verschillende schrijvers daarover. Het blad kende in tegen-
stelling tot Woord en Geest vele medewerkers, veelal van zeer verschillende achter-
grond. Het gevolg hiervan was dat de scribenten het hartgrondig met elkaar oneens 
konden. Dit dwong de redactie om in het redactioneel commentaar een genuan-
ceerder geluid te laten horen dan de meeste andere bladen. Het blad kwam daarbij 
ook sterk op voor nuance in het publieke debat. De scherpte van beide uitersten 
(vrijzinnig en rechtzinnig) in het publieke debat werd regelmatig kritisch onder de 
loep genomen. De verschillen tussen deze groepen, maar ook tussen andere groe-
pen, werden in de polemiek volgens de schrijvers van dit blad vaak oneigenlijk 
groot gemaakt. 

Bekende wetenschappers en theologen als Haitjema, Obbink, M. van Rhijn, 
I.N.Th. Diepenhorst, Van der Leeuw en anderen schreven in dit blad wat garant 
moet hebben gestaan voor een bepaald bereik in de universitaire, theologische en 
kerkelijke kringen. Het vermoeden is daarom gerechtvaardigd dat het blad een 
veelvoud van het aantal abonnees van Woord en Geest kende. Oplagecijfers of 
verslagen van redactievergaderingen heb ik echter niet kunnen vinden. Uit de her-
komst van de ingezonden stukken kan in ieder geval afgeleid worden dat het in 
grote delen van het land gelezen werd.

4.2 De kerk en de moderniserende samenleving (1925-1929)

Voor de redactie van Woord en Geest was het in de beginperiode lastig om aandacht 
te schenken aan de ontwikkelingen in de samenleving. Dit kwam vooral doordat 
het blad van vele kanten aangevallen werd op haar bestaansrecht, gekoppeld aan 
het bestaansrecht van het Hersteld Verband. Zij meende daar op te moeten reage-
ren. Het blad bevond zich ten tijde van haar ontstaan midden in de kerkelijke strijd 
rondom de kwestie-Geelkerken en werd daarom in deze periode grotendeels gete-
kend door de polemiek die het voerde. Dit in tegenstelling tot het Algemeen Week-
blad. Dit weekblad koppelde zelfs haar ontstaansreden aan het in kaart brengen van 
de stromingen des tijds, om die te ontmaskeren of juist te waarderen op goede ele-
menten: ‘Het algemeen weekblad voor christendom en cultuur treedt op met de 
pretentie van eenige leiding te willen geven te midden van de verwarring der gees-
ten die kenmerkend is voor onzen tijd.’24 De redactie signaleerde een noodzaak 
om de moderne wereld vanuit het geloof te leren begrijpen; er was nu veel gees-
telijke nood bij mensen die de vanzelfsprekendheid van hun geloof ondermijnd 
zagen worden in de moderne tijd. ‘Uit dezen nood rijzen die vele en vaak zon-
derling verwarde geestelijke bewegingen op, zich groeperend om een of anderen 
Leeraar of Meester met half goddelijk karakter, die diepe, geopenbaarde wijsheid 
verkondigt’.25 

24  Redactie, ‘Raison d’être: onze plannen’, in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 7 
november 1924.

25  Ibidem.
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De late jaren twintig kenmerkten zich onder meer door belangrijke ontwikke-
lingen op het gebied van de oecumene en zending. Op het gebied van de oecume-
ne ontstonden bewegingen voor meer kerkelijk eenheid door een gezamenlijke 
beleving van het christendom. Life and Work, ontstaan op de Universele Confe-
rentie voor Praktisch Christendom te Stockholm in 1925, wilde meer nadruk op 
het leven leggen dan op de leer. Dit sloeg minder aan dan de in 1927 op de gelijk-
namige conferentie ontstane beweging Faith and Order. Deze deed meer recht 
aan verschillen tussen kerken en probeerde op grond daarvan tot samenwerking 
te komen.26 

In Nederland waren de reacties op de oecumene verdeeld. De zendingsmensen 
fungeerden als katalysator voor het oecumenisch besef in de Nederlandse samen-
le ving.27 Vrijwel alle betrokken personen bij deze beweging zaten eerder bij de 
ncsv. Deze vereniging gaf in die tijd, zoals gezegd, richting aan vele gereformeer-
de en hervormde jongeren. Het gaf hun studie de verdieping die zij wensten.28 De 
ncsv had nauwe banden met de ymca, een internationale organisatie voor jonge 
man nen (de Young Men’s Christian Association) die was gericht op zending en 
oecu mene. Zo werden Hendrik Kraemer (godsdienstwetenschapper en taalkundi-
ge, 1888-1965) en Willem Visser ’t Hooft (theoloog en rechtsgeleerde, 1900-1985) 
onder invloed van de internationale studentenbeweging en de zending al vroeg in 
hun theologische carrière tot de oecumenische beweging aangetrokken. Beiden le-
ver den zo nu en dan artikelen aan voor het Algemeen Weekblad maar waren voor-
al een belangrijke bron van informatie betreffende de internationale oecumeni-
sche ontwikkelingen. 

Visser ’t Hooft was bij de Life and Work-conferentie als lid van een delegatie van 
de ymca aanwezig. Deze beweging kon rekenen op veel sympathie van met name 
hervormde zijde. Gereformeerden waren bij voorbaat overwegend negatief over 
deze ontwikkelingen. Er werd dan ook geen afgevaardigde van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland naar de conferentie gestuurd. De gereformeerde hoogleraar 
en hoofdredacteur van De Reformatie V. Hepp gaf commentaar in een artikel in 
de Reformatie van 28 augustus 1925, genaamd Stockholm en Nicea. Hij verwacht-
te dat de deelnemers bij deze conferentie de leerinhoud zouden inwisselen voor 
meer eenheid. Die eenheid omschreef hij zelf als niet beter dan ‘humanisme’.29 

De oecumenische beweging bestond volgens J.A. Zeilstra (1995) voor een groot 
deel uit jongeren die teleurgesteld waren in de rol van hun nationale kerken in de 
internationale samenleving. Hij doelt hier op de grootste nationale kerken voor 
ogen die tijdens de Eerste Wereldoorlog te weinig kritiek op de overheid hadden 
gehad.30 Voor hervormde jongeren was er een extra reden om enthousiast te wor-

26  Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 781.
27  H.C. van den Brink, ‘De oecumenische beweging der kerken (Dr. A. Keller)’, in: Woord en Geest, 

5 en 12 juli 1929 maar ook J.J. Buskes, ‘De zending en de eenheid der kerk’, in: Woord en Geest, 23 
november 1928. 

28  Zo schrijft ook Visser ’t Hooft in zijn memoires dat hij meer theologische scholing ontving bij de 
ncsv dan op de theologische faculteit: W.A. Visser ’t Hooft, Memoires. Een leven in de oecumene 
(Kampen: Kok, 1971), 15.

29  V. Hepp, ‘Stockholm en Nicea’ , in: De Reformatie, 28 augustus 1925.
30  J.A. Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking, 1937-1948 (Zoetermeer: Boekencentrum, 

1995), 11.
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den over de oecumene. Zij zagen in de oecumene een mogelijke oplossing voor de 
voortdurende interne kerkelijke verdeeldheid in hun kerk. Zo viel in een tweede-
lig artikel in 1925 in het Algemeen Weekblad te lezen:

dat het met het isolement der afzonderlijke landskerken gedaan was, die willen zij niet aan 
kracht en beteekenis voor het eigen volk verliezen, mede moeten, echter niet als willooze 
objecten, medegesleurd in een richting, niet zelve gekozen, en met een vaart, niet zelve ge-
regeld, maar als welbewuste leden van het groote geheel, met blijdschap medegaande in den 
algemeenen gang, begeerig om ook het hare bij te dragen tot versterking van het licht, dat 
Christus’gemeente moet laten schijnen in de wereld.31 

Niet alleen de landsgrenzen zouden de kerk niet mogen tegenhouden om aan de 
oecumenische gedachte mee te doen, maar ook de kerkelijke verschillen mochten 
niet in de weg staan: 

Wanneer zal men eens in ons land met die onderlinge kerkelijke twisten ophouden, die van 
zooveel kleinzieligheid en van zoo weinig geloof getuigen en het oog openen voor de taak, 
die ook onze kerken, naar de duidelijke aanwijzing Gods, in gemeenschap met andere ker-
ken te vervullen hebben?32

De oecumenische conferentie te Stockholm in 1925 bedoelde een aanzet en rich-
ting te geven voor samenwerkingsverbanden tussen kerken, vooral op het gebied 
van life and work, zoals ook de daaruit voortvloeiende beweging werd genoemd. 
De conferentie zorgde voor enig optimisme binnen de Nederlandse Hervormde 
Kerk: ‘Er is een zwakke hoop, dat tengevolge van dezen steeds duidelijker zicht-
baar wordenden staat van zaken, sommiger oogen eindelijk eens open zullen gaan 
voor den onhoudbaren toestand in verband met de richtingen in de Hervormde 
Kerk’.33 Immers, als kerken uit zo verschillende hoeken van de wereld tot een 
vruchtbare conferentie konden komen, moesten de verschillen in deze kerk zelf 
ook wel binnen afzienbare tijd op te lossen zijn. Na enkele jaren moest dat opti-
misme echter wat getemperd worden, want van de idealen van Stockholm was in 
1928 en 1929 in de kerkelijke en maatschappelijke praktijk in Nederland nog wei-
nig te merken. Integendeel, de emancipatie van de verschillende volksdelen naar 
Kuyperiaans model was volop gaande. Iedereen begon zijn eigen organisatie vorm 
te geven met krant, vakbond, omroep, school, etcetera. Verdere verdeeldheid van 
Nederland was het gevolg. 

Vrijwel iedereen deed mee aan deze ontwikkeling, hoewel er ook kanttekenin-
gen werden geplaatst.34 Deze moderne vorm van organiseren kon volgens haar cri-
tici namelijk gevaarlijke (soms nog verborgen) consequenties hebben. Zo kwam 
het Algemeen Weekblad bij haar analyse van de tijdgeest tot overwegend nega-
tieve conclusies: het individualisme van de nieuwe tijd zorgde ervoor dat men-
sen van elkaar werden geïsoleerd, een isolement dat voortkwam uit het principe 

31  J.A. Cramer, ‘De conferentie van Stockholm van 19-30 Aug. 1925’, i en ii, in: Algemeen Weekblad 
voor Christendom en Cultuur, 25 september en 2 oktober 1925.

32  Ibidem.
33  G. van der Leeuw, ‘Kerkelijke minderheden’, in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cul-

tuur,21 november 1924.
34  J. Kok en J. van Bavel (red.), De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de 

Lage Landen tijdens het Interbellum (Leuven: Universitaire Pers, 2010), 19.
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van gelijkheid. In de theorie van het individualisme was iedereen gelijk en had 
dus iedereen evenveel recht op zelfontplooiing. Een van de schrijvers in het Alge-
meen Weekblad was de jurist Jan Carel Baak. Hij was lid van de wereldbond voor 
vriendschap tussen de kerken en daarmee voorstander van de oecumene. Op 30 
augustus 1929 legde hij de problemen en gevolgen van individuele menselijke vrij-
heid en gelijkheid in het Algemeen Weekblad uit. ‘Deze gelijkheid was niet meer 
op een specifieke kwaliteit gebaseerd, zooals in het Christendom, dat de zonde 
als de groote gelijkmaker beschouwt, maar op het simpele mensch-zijn’.35 Wan-
neer individualisme aanvaard zou worden als algemeen geldend principe, had ie-
dereen het recht zijn individuele doel na te streven. Het aanzien van een persoon 
werd daarmee gebaseerd op de individuele prestatie, minder op de collectieve. 
‘Zoo spoedig de menschen geen innerlijken band hebben, die hen samenvoegt, 
wordt het geld de eenige waardemeter.’36 Baak waarschuwde dat het dan een Dar-
winistische strijd om het bestaan zou kunnen worden. Om de waarschuwing ex-
tra nadruk te geven zei hij daarnaast dat ook het ‘Bolchewisme’37 zou profiteren 
van deze situatie. 

Met de individualisering was het evenwicht ‘op vreeselijke wijze verbroken’.38 
Baak doelde hier op het vreedzaam samenleven van mensen en overheden. Hij 
drong erop aan dat de kerk hierin een beslissende rol zou spelen en een tegenwicht 
zou bieden tegen de gevaarlijke maatschappelijke stromingen die juist inspeelden 
op de onrust van de tijd. De woorden van Baak klinken als een aanklacht tegen de 
mo derne tijd, het kapitalisme en de individualisering. In Woord en Geest klonk in 
de zelfde periode teleurstelling over de resultaten van Stockholm. Er waren toen 
al meer dan twee jaren verstreken sinds de Stockholm-conferentie en nog steeds 
had den de Nederlandse kerken zich niet officieel uitgesproken voor hervorming 
en meer eenheid. Als er al iets gebeurde, dan voltrok dat zich buiten de muren van 
de kerken in de vorm van gezamenlijke conferenties in Barchem of samenwer-
king op ander terrein dan het kerkelijke. Maar ook dat was minimaal en volgens 
sommi ge redacteuren van Woord en Geest nauwelijks in de geest van Stockholm.39 

De stromingen waar Baak op doelde werden voor het grote publiek inderdaad 
in de periode tussen 1920 en 1930 steeds zichtbaarder. Sommige waren nieuwe, 
sommige bestonden al. Naast het communisme, fascisme en nationalisme die we-
reldwijd op het politieke toneel kwamen,40 deden aan de kerkelijk-progressieve 
kant de Oxford-groep, Kerk en Vrede en de Woodbrookers/Barchem-beweging 
van zich spreken. Ook in het politieke landschap veranderde er veel. In 1926 ont-
stond de Christelijk Democratische Unie, een partij die een christelijke signatuur  
‘met sociaal-democratische idealen verbond en daarnaast uitgesproken antimili-

35  J.C. Baak, ‘Emancipatie en vooruitgang’, in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 30 
augustus 1929.

36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  Ibidem.
39  H.C. van den Brink, Stockholm en de kerken in Nederland, in: Woord en Geest, 21 december 1928: 
  ‘Zoo zullen ook de idealen van ‘Stockholm’ niet verloren gaan, maar hun invloed laten gelden in hart 

en leven van millioenen christenen. Maar dit is het verdrietige, dat de kerken onbewogen blijven, dat 
het alles buiten de kerken omgaat’.

40  Overy, The Inter-War Crisis, 16 e.v. en 67 e.v.
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taristisch was. Deze partij probeerde een federatieve functie te hebben door alle 
kleine christelijke splinterpartijen die zich losmaakten van de grote machtsblok-
ken van de arp en chu, te verenigen.41 Al eerder, in 1918, had ook de bevinde-
lijke richting uit de Nederlandse Hervormde Kerk zich in politiek opzicht geor-
ganiseerd, uit onvrede over de bestaande protestants-christelijke partijen (arp en 
chu). De Staats-Gereformeerde Partij (sgp) ontstond op 24 april 1918. Het chris-
telijk-politieke palet werd in 1926 uitgebreid met de Rooms-Katholieke Staats 
Partij. 

De maatschappij was dus zichtbaar in ontwikkeling en de kerk moest zich op-
nieuw naar een dominante positie in de samenleving manoeuvreren, wilde zij niet 
onderhevig zijn aan grote leegloop of nog erger, vervallen tot nietszeggendheid 
doordat maatschappelijke organisaties haar werk hadden overgenomen.42 Daar 
slaagde ze onvoldoende in, vooral als gevolg van de interne verdeeldheid. De Ne-
derlandse Hervormde Kerk had de naam een ‘hotelkerk’ te zijn omdat de verschil-
lende richtingen die ze onderdak bood te weinig een gemeenschap vormden.43 Het 
was daardoor voor de kerk moeilijk om te reageren op de verschillende stromin-
gen in de maatschappij. Als de kerk principieel stromingen afwees, zou ze daar-
mee wellicht een deel van haar leden de deur wijzen. Maar als de kerk echter geen 
stelling nam, vreesden sommigen dat de inhoudelijke vervlechting met de samen-
leving te groot zou worden. In lijn met deze vrees volgden de bladen vooral de 
theologische flirt met de Oxford-groep en de maatschappelijke flirt met de  sociaal-
democratie (bij de religieus-socialisten in de Barchem-beweging) nauwgezet.44 

Terwijl er binnen de kerk geen verandering te bespeuren was, was er buiten de 
kerk juist een grote religieuze activiteit te bemerken. Een voorbeeld van een orga-
ni satie die in het interbellum geboren werd was de vredesbeweging. Kerk en Vre-
de ontstond in 1924 en had als belangrijkste aanjagers J.B.Th. Hugenholtz en G.J. 
Heering.45 De vredesbeweging nam wel het evangelie als basis, maar niet het ker-
ke lijk instituut. Het Algemeen Weekblad vond de beweging aanvankelijk te on-
grijp baar om er een oordeel over te hebben. Vooral omdat het vredesvraagstuk 
vol gens haar pas net aangeroerd was, deed het blad er nog geen principiële uitspra-
ken over. Toen het boek De zondeval van het Christendom van G.J. Heering in 
1928 verscheen en uitgroeide tot een standaardwerk voor de vredesbeweging,46 
voer de de Zandvoortse predikant H.C. van den Brink in Woord en Geest een 
discus sie met J.J. Buskes, die grotendeels meeging met Heering in diens veroorde-

41  Langeveld, Protestants en progressief, 2-27.
42  G. van der Leeuw, ‘Kerk of Christelijke vereeniging’ in: Algemeen Weekblad voor Christendom en 

Cultuur, 18 juli 1930.
43  Van der Wal, Een aanvechtbare en onzekere situatie, 32.
44  Zie bijv. over de sociaal-democratie: Algemeen Weekblad 23 oktober 1925: ‘Overal worden 

altaren opgericht voor ‘den onbekenden God’.’ Dit is een overwinning op het materialisme, waar 
o.a. de sociaal-democratie uit voortkwam, ‘die alle economische verhoudingen, ja de gansche 
menschheidsgeschiedenis uitsluitend wilde verklaren uit stoffelijke factoren’.

45  H. van den Berg en T. Coppes, ‘Dominees in het geweer. Het christen-antimilitarisme van Kerk en 
Vrede 1924-1950’, in: Cahier 22-23 van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, maart 1982, 25.

46  G.J. Heering, De zondeval van het christendom (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1928). Het boek 
kreeg voor de Tweede Wereldoorlog nog twee herdrukken met daarin ook onderdelen die ingingen 
op de discussie die het boek had losgemaakt. Na de oorlog verschenen ook nog herdrukken van De 
zondeval van het christendom bij Bijleveld (19534 en 19815)
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ling van de kerk. De vredesbeweging werd in Woord en Geest over het algemeen 
posi tief benaderd, maar het enthousiasme was zeker niet onverdeeld. Bij het Alge-
meen Weekblad werd de oorlog veroordeeld, maar werd tegelijkertijd het pacifis-
me een teken des tijds genoemd. Uit de artikelen in dit blad sprak de overtuiging 
dat het pacifisme een nieuw symbool had opgericht, waar mensen in konden gelo-
ven in plaats van God.

De kerk diende volgens de bladen eveneens te reageren op alle zogenaamde lei-
derschapsbewegingen.47 Dat betekende niet dat de predikant een politieke preek 
mocht houden op de kansel, maar wel dat de zwaktes van de zogenaamde ‘aardse 
messiassen’48 getoond moesten worden. Woord en Geest zag een rol voor de kerk 
als beoordelaar van het maatschappelijk leven vanuit het perspectief van het evan-
gelie. De kerk moest zich verhouden tot de wereld, maar geen stemadviezen uit-
delen. In deze periode klonk regelmatig het devies ‘In de wereld, niet van de we-
reld’: de kerk moest wel in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn. Beide 
weekbladen zagen echter dat dit principe in de praktijk door veel predikanten en 
theologische leidsmannen werd geloochend.49 Vooralsnog hielden beide bladen 
zich op de vlakte over groeperingen als de Barchembeweging50 of Oxford-groep.51 
De urgentie leek te ontbreken om iets te melden over deze buitenkerkelijke reli-
gieuze groeperingen. 

Twee gebeurtenissen zetten hun stempel op de volgende periode. Ten eerste de 
beurskrach in New York en de wereldwijde economische crisis die daar op volg-
de; ten tweede de volkstelling in Nederland van 1930, waarbij ook naar kerkelijke 
gezindte werd gevraagd. 

47  Met leiderschapsbewegingen worden de stromingen bedoeld waarin kritiek op maatschappelijke of 
kerkelijke structuren samengaat met de roep om een sterker gezag. Zie W. ten Have, De Nederlandse 
Unie, 48-49. Bij nationaal-socialisme en communisme werd dat politiek (en gedeeltelijk religieus) 
ingekleurd; de Oxford-groep richtte zich op de religieuze leiders.

48  H.Th. Obbink, ‘De aardsche messias’, in: Algemeen Weekblad, 12 juli 1929: ‘De zuiver nationale 
Messias treedt op als dictator (Mussolini) en in de overal losbrekende dictatorschappen (Turkije, 
Rusland, Spanje, Polen, enz.), die steeds meer de parlementen verdringen, kan ik niet anders zien 
dan een nieuw ontwaken van een nationaal ‘Messias’ – geloof, geboren uit de oerinstincten van het 
volksbesef.’ De aardse messiassen zijn dichtbij en daarom aantrekkelijk. ‘Hier ligt ook de reden 
waarom een Christen deze ‘messiassen’ nooit als ‘echt’ kan erkennen: ze negeeren de vreeselijke 
werkelijkheid der zonde’.

49  H.C. van den Brink, ‘Kerk en politiek’, in: Woord en Geest, 12 juli 1929. ‘Zij mag geen voorkeur 
geven aan een bepaalde, politieke partij. Zij mag niet de dienstmaagd worden eener bepaalde, politieke 
partij. Zij mag geen partij kiezen in den onderlingen strijd der Christelijke partijen. Maar zij moet 
staan boven de partijen en door haar woord, gesproken op den kansel of in persorganen, alleen het 
Woord laten spreken, dat Woord binden op de consciëntie en erop aandringen, dat ieder bij het licht 
van het Woord Gods, biddend om de leiding des Heiligen Geestes, voor zichzelf uitmaken, bij welke 
Chr. Partij, de antirevolutionaire, de christelijk-historische, de christen-democratische – om slechts 
dit drietal te noemen – hij zich heeft te voegen.’ Volgens Van den Brink gaven echter veel kerkelijke 
mensen juist wel stemadviezen.

50  Een beweging die al sinds 1908 in opbouw was in Barchem, een plaatsje in de Achterhoek. Conferenties 
en cursussen werden hier gegeven ter wederzijds begrip en interesse: J. Lindeboom, Geschiedenis van 
de Barchem-beweging, 17-19.

51  De Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel, 44. In de jaren twintig had Buchman ingang gevonden 
bij het Nederlandse koninklijk huis. Wilhelmina was erg te spreken over zijn maatschappelijke en 
religieuze vernieuwingsideeën. Pas later werd de beweging massaler. In de jaren dertig begonnen 
de spanningen binnen Europa te groeien en werd ‘Morele herbewapening’ de strijdkreet van de tot 
dan toe als Oxford-groep bekend staande beweging. ‘In Nederland sluit de rij in 1937 met de grote 
campagne die de titel draagt: ‘Nieuw Nederland loopt van stapel’.’
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4.3 Kerk en samenleving in zwaar weer (1930-1935)

De Nederlandse samenleving was in de jaren twintig en dertig sterk in beweging 
en ontwikkelde zich tussen 1913 en 1929 ondanks (of dankzij, hierover zijn de 
meningen verdeeld) de maatschappelijke ideologische verdeeldheid zeer constant 
en op economisch efficiënte wijze.52 De economische crisis van 1929 was in dat 
opzicht een grote verrassing. De grote beurskrach in de Verenigde Staten zorgde 
voor een wereldwijde ineenstorting van economische kredietsystemen. Tot 1936 
was de Nederlandsche Bank een belangrijke (zo niet de belangrijkste) beleidsbe-
paler op economisch gebied en op de tweede plaats kwam de meer uitvoerende 
kant van economisch beleid.53 De reactie van de Nederlandsche Bank op de cri-
sis in Nederland was dat deze logisch volgde uit de krach in de Verenigde Staten 
omdat Nederland zoveel internationale handelsbetrekkingen had. Veel mensen 
dachten hetzelfde. Nederland kon er niets tegen doen, omdat het een importcrisis 
was vanuit de Verenigde Staten. Er bleef daarom lange tijd een focus op de externe 
oorzaak van de crisis. Dat veroorzaakte gevoelens van hulpeloosheid en onschuld. 
Jonge economen als J. Tinbergen (1903-1994) en F.A.G. Keesing (1913-1972) we-
zen echter juist op het overheidsbeleid als belangrijkste belemmering voor econo-
mische groei. Zij vonden dat deze groei de uitweg was uit de economische crisis.54

Het beleid van het kabinet-Colijn om de crisis te bezweren was behoudend. Co-
lijn werd gezien als de man boven de partijen die Nederland nodig had in crisis-
tijd.55 Hierdoor kreeg hij in vijf kabinetten in de jaren dertig de kans zijn stempel 
op de Nederlandse samenleving te drukken.56 Hij wilde koste wat het kost de gul-
den niet in waarde laten afnemen, en oplossingen zocht hij alleen in de vorm van 
bezuinigingen. Uiteindelijk was een devaluatie van de gulden onontkoombaar. De 
werkloosheid steeg in Nederland meer dan in het buitenland en het herstel van de 
crisis verliep bovendien ook langzamer dan in andere landen. De structurele ge-
volgen van de crisis werden echter pas enkele jaren later zichtbaar. Het werd toen 
ook duidelijk dat de crisis niet slechts van sociaal-economische aard was. Ook in 
de Nederlandse Hervormde Kerk werden de problemen publiekelijk zichtbaar. 

Het oordeel over de Nederlandse Hervormde Kerk in de beide bladen werd 
har der, nadat de resultaten van de volkstelling gepubliceerd werden in 1931 en 
de jon ge onderzoeker J.P. Kruijt in 1933 zijn licht liet schijnen over de hierin 
zichtbaar geworden secularisering. We zagen eerder dat Kruijt het verlies gro-
tendeels aan de buitenkerkelijke organisatiedrang weet. Het verlies en de reden 
daarvan vroe gen ook om een reactie van de pers.57 De vraag aan de bladen was 

52  H.A.M. Klemann, ‘Ontwikkeling door isolement. De Nederlandse economie 1914-1918’, in: M. 
Kraaijestein en P. Schulten (red.), Wankel evenwicht (Soesterberg: Aspekt 2007), 299.

53  A.M. Mulder, Denken over beleid. De Nederlandse economische politiek in het interbellum (Delft: 
Eburon, 1994), 39-75.

54  K. Davids, J. Lucassen en J. Luiten van Zanden, De Nederlandse geschiedenis als afwijking van het 
algemeen menselijk patroon. Een aanzet tot een programma van samenwerking (Amsterdam: iisg, 
1988), 4.

55  Harinck, Kuiper en Bak, De Antirevolutionaire partij, 196. 
56  H.J. Langeveld, Hendricus Colijn 1869-1944, Deel 1: ‘Dit leven van krachtig handelen’ (Amsterdam: 

Balans, 1998), 7.
57  J.W. Becker en R. Vink, Secularisatie in Nederland, 1966-1991. De veranderingen van opvattingen 

en enkele gedragingen (Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994), 46.
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waarom de secu larisatie een zo negatieve invloed op het ledental van de Neder-
landse Hervorm de Kerk had en waarom andere kerken er relatief minder slecht 
van af kwamen. Het Algemeen Weekblad zocht de oorzaak eerst bij de socialisten. 
Als volkskerk had je daar meer mee te stellen dan de andere kerken. De conclusie 
luid de dat de socialisten wellicht effectiever waren geweest in hun boodschap van 
soli da riteit en socialisme dan de grootste protestantse kerk in haar boodschap van 
naas tenliefde. Hieruit volgde voor het blad dat dit het belangrijkste uitgangspunt 
moest zijn voor de kerkelijke boodschap voor de toekomst.58

Bij Woord en Geest was de reactie op Kruijts bevindingen over de volkstelling 
primair defensief. Geelkerken verwees bij zijn interpretatie van de gegevens van 
de volkstelling naar het proefschrift van Kruijt, die als een van de ersten probeerde 
de gegevens van de volkstelling en dus ook het ledenverlies van de kerk (waar hij 
bovenmatig in was geïnteresseerd) sociologisch te verklaren. Geelkerken verweet 
Kruijt dat hij volledig aan de werking van de Heilige Geest voorbijging. Het vol-
stond volgens hem niet om slechts de industrialisatie en het socialisme te noemen 
als oorzaken van het dalend ledental van de Nederlandse Hervormde Kerk en an-
dere kerken. Geelkerken twijfelde er niet aan dat de wetenschappelijke resultaten 
van de nieuwe sociologische wetenschap die Kruijt bedreef dienstbaar konden 
zijn aan het begrijpen van de kerkelijke werkelijkheid, maar benadrukte dat Gods 
gang met de mensen onnavolgbaar bleef.59 Daarmee werd volgens de bladen een 
periode van crisis geduid. De kerk kon hier onmogelijk duidelijke handvatten aan 
ontlenen, want de dagbladen waren te algemeen of voorzichtig in hun uitspraken.

Er waren blijkbaar verschillende mogelijkheden om te reageren op de kerke-
lijke en maatschappelijke crisis. Het eerste jaar na het uitbreken van de sociaal-
economische crisis werd er vooral gereageerd met hoopvol gestemde berichten. 
Het onderwerp stond nog niet echt in het centrum van de aandacht. Na enkele 
jaren werd de maatschappelijke crisis als eerste pijnlijk duidelijk en informeerden 
beide bladen over de verschrikkelijke economische ellende die over ons land was 
gekomen. Omdat beide weekbladen de christelijke hoop omarmden als redmid-
del, bleef de toon positief. De misère moest gedragen worden met vertrouwen in 
God. Dat mocht niet beperkt blijven tot de ‘goede tijden’, maar moest juist ver-
sterkt worden in ‘slechte tijden’, hoe moeilijk dat ook was. De volgende tekst is 
hier exemplarisch voor. De mensen

… hebben geleerd het alles in Gods hand te geven, en hun oogen zijn, bij het ontdekken van 
eigen onmacht, geopend geworden voor de grootte van Gods gaven in het leven. Een alge-
meenen geestelijken omkeer heeft de crisis nog niet te weeg gebracht, maar hetgeen wij zien 
gebeuren in het leven van den enkeling, die het zwaarst getroffen is, wijst er op, dat het niet 
onwaarschijnlijk is, dat wij staan voor een verandering in de waardering van het leven, voor 
een loslaten van het materieele welvaartsideaal en een terugvinden van het hoogste goed.’60

58  M.J. Leendertse, ‘Toekomst der kerk’, in: Algemeen Weekblad, 24 maart 1933. ‘De politieke en 
economische vraagstukken van tegenwoordig zijn sterk sociaal gericht. Helaas is de liefdeleer van 
Christus op de arbeiders en de armen vaak niet toegepast, zijn sociale misstanden lang niet altijd 
streng genoeg gegispt en bestreden, zijn de rijken, die het loon der werkers verkortten, veelszins 
ontzien, in plaats dat hun ’t oordeel werd aangezegd. Ook dat heeft duizenden bij duizenden van de 
kerken vervreemd. … Thans is het haar taak voor te gaan in het brengen van een offer ter wille van 
de getroffenen en verarmden in haar midden.’

59  J.G. Geelkerken, ‘De onkerkelijkheid in Nederland’, in: Woord en Geest, 12 mei 1933.
60  A. van Deth, ‘De economische crisis en haar geestelijke weerslag’, in: Woord en Geest, 30 oktober 
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Bleef wel de vraag of het bij deze ernstige problematiek geoorloofd was om alleen 
te vertrouwen op Gods leiding in de wereld. Over het geheel kozen de weekbla-
den geen standpunten die aanstoot gaven. Bij de invulling van het kerk-zijn in de 
wereld bleek echter dat ook de kerkelijke crisis iets te weeg had gebracht. De ker-
kelijke en de sociaal-economische crisis werden aan elkaar verbonden. Bij Woord 
en Geest probeerde de redactie vooral de houding van de kerk ten opzichte van 
sociaal onrecht en werkeloosheid te formuleren.61 De redacteuren namen in die 
periode het standpunt in dat de geestelijke en de materiële nood fundamenteel 
met elkaar te maken hadden, hoezeer de kerk ze ook liever gescheiden zou zien. 
‘De Kerk heeft groot belang bij alle pogingen ter bestrijding der werkloosheid en 
moet de aandacht der Christelijke openbare opinie daarop vestigen.’62 Als de ma-
teriële nood succesvol bestreden werd en de kerk daar een rol in had, dan zouden 
mensen de noodzakelijkheid van lidmaatschap van de kerk weer erkennen, zo was 
de gedachte. Welke rol de kerk dan zou moeten spelen, bleef in het midden. Het 
leek niet verder te gaan dan de overheid op haar verantwoordelijkheden te wijzen.

Concreter was de analyse bij het Algemeen Weekblad. Daar werd de wereldwij-
de sociaal-economische crisis door de redactie als casus voor het nadenken over de 
publieke rol van de kerk gezien. Een voorbeeld daarvan was Ph.A. Kohnstamm, 
hoogleraar Pedagogiek. Hij schreef in het Algemeen Weekblad dat er in reactie op 
de wereldwijde crisis veel autarkische neigingen waarneembaar waren in Europa 
en Amerika.63 De vraag was volgens hem of dat wenselijk was, en wat je hier zou 
kunnen bereiken met beïnvloeding van de publieke opinie. Hij constateerde dat 
veel landen aanstuurden op een bescherming van het eigen grondgebied en de ei-
gen economie, desnoods door gebruik van geweld. De oorlog was volgens Kohn-
stamm ironisch genoeg altijd een hele goede werkgever geweest. Met de oorlog als 
vreselijk alternatief in gedachten, zou de kerk een oplossing moeten bieden voor 
de crisis. Volgens Kohnstamm zat de oplossing in de christelijke solidariteitsge-
dachte. Een boodschap die afkomst, groeps- en/of landsgrens oversteeg. Er werd 
in deze gedachte niet alleen gevraagd om in tijden van nood solidair te zijn met 
christenen die buiten de grenzen in nood waren (dat was het onderwerp van veel 
artikelen, onder meer over het christendom in Duitsland en Rusland), maar even-
eens om binnenslands en binnen de kerk voor elkaar op te komen als de overheid 
de christenen onvoldoende bescherming bood.

Uit de artikelen in deze periode64 kan worden afgeleid dat de oorzaken van de 
crisis veelal werden gezocht in gebrek aan eenheid, binnen en buiten de kerk. 

1931.
61  J.J. Buskes, ‘Kerkopbouw’, in: Woord en Geest, 9 oktober 1931: ‘De kerk moet als kerk Jezus Christus 

belijden midden in de wereld van onzen tijd, dat wil onder meer ook zeggen met het oog op het 
oorlogsvraagstuk en dat van de werkloosheid. De arbeid van de kerk in deze richting mag inderdaad 
als kerkopbouw gewaardeerd worden, wanneer deze arbeid wil zijn een belijden van Hem, die het 
hoofd der kerk is.’

62  L. Nieuwpoort, in: Woord en Geest, 9 juni 1932.
63  Prof.Dr. Ph. Kohnstamm, ‘De kerken en de crisis’, in: Algemeen Weekblad 17 juni 1932.
64  Bijvoorbeeld: J.J. Buskes, ‘Naar kerkelijke eenheid’, in: Woord en Geest, 2 januari 1932; J.G. Geel-

kerken, ‘De kring heeft altijd gelijk’, in: Woord en Geest 9 januari 1932; H.C. v.d. Brink, ‘Kerkelijke 
een heid’, in: Woord en Geest, 7 juli 1933, etc.

  H.Th. Obbink, ‘Kerkelijke eenheid’, in: Algemeen Weekblad, 13 mei 1933; J.A. Vor der Hake, 
‘Splijtings-wee’, in: Algemeen Weekblad, 1 juli 1933, etc.
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Kerkelijke eenheid werd hier expliciet gekoppeld aan maatschappelijke eenheid. 
Naast de kerkelijke verdeeldheid waren er andere zaken die de maatschappelijke 
eenheid in de weg zaten. Zo vond in 1930 de verdeling van de radiozendtijd plaats. 
Hierbij werd een stuk van de omroeptijd gereserveerd voor iedere richting in de 
samenleving die dat claimde. De radio-omroepen maakten het verschil tussen de 
verschillende Nederlandse groeperingen op een nieuwe manier zichtbaar, of in dit 
geval hoorbaar. Voor iedereen was het duidelijk dat participatie in de samenleving 
via de eigen organisaties geschiedde. In die zin was deze zendtijdverdeling een ka-
talysator voor een groter gevoel van verdeeldheid in de Nederlandse samenleving. 

Voor de lezers van het Algemeen Weekblad was de onvrede van het blad over 
deze situatie merkbaar. Van der Leeuw schreef een aantal artikelen naar aanleiding 
van de verdeling van de radiozendtijd. Hij zag niet alleen buiten de Nederlandse 
Hervormde Kerk de verdeeldheid, ook daarbinnen; confessionelen, bonders, vrij-
zinnigen en ethischen waren allen in een apart verband georganiseerd. De vraag 
wat voor zin het had om kerk te heten als je apart van elkaar leefde en er verschil-
lende opvattingen op nahield, werd geprojecteerd op de samenleving: welke zin 
had het om te werken aan herstel van de maatschappij, als je in de maatschappij uit 
elkaar was gegroeid? Van der Leeuw schreef op 13 juni 1930 over wat er volgens 
hem was overgebleven van het Nederlandse volk:

Wij hebben eigenlijk vier volken in administratief verband: het roomsche, het ‘christelijke’, 
het socialistische en de rest. Die rest,dat zijn degenen, die of te lauw zijn om zich religieus 
of politiek warm te maken, of meenen, dat zij vóór alles Nederlanders zijn. Maar het gekke 
van het geval is, dat het bestaan van de laatste categorie door de andere eenvoudig wordt 
geloochend: zij zijn ‘liberaal’. Alles wat algemeen is, is goed, zoolang het de administratie 
raakt en ‘neutraal’ is. Maar zoodra het iets meer wil, is het liberaal. Wij doen hoe langer hoe 
meer alles in eigen kring af. En wie zich, uit beginselloosheid of uit beginselvastheid, aan de 
grenzen van die kringen niet stoort, die is liberaal.65

De Nederlandse samenleving moest volgens van der Leeuw weer richting krijgen 
en minder ‘richtingen’.

Zijn statement lokte een stroom van artikelen uit. Het Algemeen weekblad en 
Woord en Geest riepen in deze tijd iedereen op om mee te strijden voor kerkelij-
ke eenheid. Van der Leeuw benadrukte in een tweede artikel dat ook binnen de 
kerk hard gewerkt moest worden, dat zij ook niet als een vereniging of een partij 
gezien mocht worden. De redactie van het Algemeen Weekblad voegde aan deze 
discussie toe door op 8 september 1933 te verwijzen naar de koningin als gemene 
deler van het Nederlandse volk. Het volk moest het waard zijn om te leven onder 
dezelfde koningin:

Over ’t algemeen is ons nationale eenheidsgevoel heel zwak. Daarvoor zijn wij te veel ver-
deeld op politiek en kerkelijk gebied. Nog gelden de woorden van Nic. Beets: 
Ik zie partijen in partijen
Gedeeld, gesplitst; 

65  G. v.d. Leeuw, ‘Is er nog een Nederlandsch Volk? Een niet-politieke beschouwing in Algemeen 
Weekblad’, in: Algemeen Weekblad, 20 juni 1930; dit krijgt een vervolg in het artikel ‘Kerk of 
Christelijke vereeniging?’, in: Algemeen Weekblad, 25 juli 1930.
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En elke poging tot hereening
Door nietig onderscheid van meening
Haar doel gemist.

’k Zie zooveel hoofden, zooveel zinnen
In woord en schrift;
Miskenning, misverstand, verdenking,
Verwijt, verbittering, scherpe krenking,
Kwaad bloed en drift.

Tegen dat ontbindingsproces, tegen dat steeds groeiende partijwezen moet worden front 
gemaakt. Wij moeten het dienzelfden volksdichter kunnen zeggen:

Partijman wezen wil ik niet,
’k Wil aan geheel mijn volk behooren.
Wij mogen ons niet beperken tot de eigen groep of klasse. Wij moeten een breeden blik 
hebben. Wij moeten oog krijgen voor ’t volksgeheel, dat door de historie is saamgevoegd. 
Voor dat geheel moeten wij onze krachten inspannen, ieder op zijn gebied.
Die nationale éénheid – nog eens – is voor ons gepersonifiëerd in de gestalte van onze Ko-
ningin’ … ‘Laat ons ééndrachtig arbeiden in het belang van ons geheele volk, bekampen al-
les wat onze volkskracht kan ondermijnen en verteren. Wij moeten manmoedig dragen de 
lasten, die deze tijd ons te dragen geeft. Wij moeten bereid zijn tot het brengen van offers, 
desnoods van zware offers, zoo ze van ons gevraagd worden.66

Het Algemeen Weekblad riep iedereen op zich in te zetten voor het herstel van 
Nederland. Een begin kon worden gemaakt door zoveel mogelijk scheidingswan-
den waardoor mensen elkaar niet meer begrepen weg te nemen. De taalkundige 
J.A. Vor der Hake schreef in het Algemeen Weekblad dat er gebouwd kon wor-
den aan een nieuw Nederland, maar dat de Nederlanders eerst moesten ontdek-
ken welke eigenschappen ze gemeenschappelijk hadden met elkaar:

En zo moet het zijn in ons nationaal besef. Eén taal spreken wij, één volk zijn wij, één land 
is er, waarvan wij houden, omdat wij er in geboren zijn en dat ene land, dat wij ongedeeld 
willen houden, willen we allen dienen, naar de mate van de ons gegeven krachten, naar het 
inzicht, ons gegeven. Dan echter moeten de schotjes weg.67

Ook Paul Scholten schreef in het Algemeen Weekblad. Pas als de kerk één was, 
kon zij het signaal geven aan de samenleving, dat deze ook diende te streven naar 
eenheid. Scholten zag echter ook dan de problemen snel opdoemen. De Neder-
landse Hervormde Kerk was tot in elk bestuursonderdeel verdeeld. Echte veran-
dering moest dus van onderaf langzaam opgebouwd worden. Iedereen moest mee 
in deze hervorming, maar deze gedachte leefde nog niet genoeg onder de mensen. 
De echte eenheid werd volgens Scholten gevonden door ‘het Nederlandsche te 
zoeken in alle volkslagen, in alle deelen van ons volk, het is dure plicht. Dit ge-
zamenlijk handhaven kan ons binden.’68 De basis voor deze Nederlandse eenheid 
werd door Scholten gezocht in het christelijke karakter van het Nederlandse volk: 

66  Redactie, ‘Regeeringsjubileum onzer koningin’, in: Algemeen Weekblad, 1 juli 1933.
67  Vor der Hake, ‘Splijtings-wee’.
68  P. Scholten, ‘Volkseenheid en haar grondslag’, in: Algemeen Weekblad, 25 oktober 1935.
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‘Voor ons is een dergelijk werk alleen mogelijk uit ons Christelijk besef, gelijk het 
door de Christelijke Kerk der eeuwen en niet in de laatste plaats door de Reforma-
tie is gevormd’.69 Hij leek hier te opteren voor de traditionele volkskerkgedachte 
van een sturende kerk voor het gehele Nederlandse volk, zoals die eerder werd ge-
propageerd door Hoedemaker. Deze was zoals we zagen uitgesproken voorstan-
der van een ‘nationale kerk in een christelijke staat’.70 

Er zijn meerdere redenen aan te voeren waarom het programma van Hoede-
maker later in het interbellum aan invloed won tegenover het Kuyperiaanse pro-
gramma. Eén van die redenen, genoemd door Knippenberg (1992), is de ontker-
kelijking die openbaar werd in de volkstellingen.71 De interne verdeeldheid van 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de opkomst van de buitenkerkelijke orga-
nisaties in de jaren twintig en dertig waren belangrijke redenen waarom mensen 
niet meer de kerk als belangrijkste levensbeschouwelijke richtingwijzer zagen. De 
hoop van veel hervormden was dat een krachtige vereende kerk, zoals in het kerk-
beeld van Hoedemaker, deze beweging tot stilstand zou kunnen brengen.

Toch is het opvallend dat juist Scholten een vertolker was van het gedachte-
goed van Hoedemaker. Scholten was een aanhanger van de dialectische theologie 
van Karl Barth, hoewel hij er zijn eigen invulling aan gaf.72 Het evangelie moest 
bij deze theologie zelf spreken, zonder menselijke hulp. De kerk kon van zich-
zelf geen heil verwachten, omdat ze menselijk was. Bij Hoedemaker was het ker-
kelijk instituut belangrijk voor het zielenheil van de Nederlandse bevolking, de 
kerk was immers verbonden aan het volk sinds de onafhankelijkheidsoorlog te-
gen de Spaanse koning. Hoedemaker had het terugbrengen naar de moederkerk 
dus wel als doel. Scholten zag een maatschappijkritische rol voor de kerk wegge-
legd en ging er niet van uit dat iedereen per definitie terug zou moeten keren naar 
de hervormde moederkerk om het christelijke karakter van het Nederlandse volk 
te kunnen waarborgen. 

De oplossing lag volgens Scholten ook niet in het zoeken van een neutrale hou-
ding, of een liberale houding. De liberale opvatting was namelijk al lange tijd dat 
alle verschillen overbrugd moesten worden. Scholten wilde met zijn betoog dui-
delijk maken dat hij hier niet op voortborduurde: 

Het is nu wel gebleken, dat het liberalisme gefaald heeft toen het meende, dat wie zelf geen 
kleur heeft, de anderen van verschillende kleur het beste begrijpt. Integendeel: Roomsch-
Katholiek en Protestant zijn elkaar nader – ook in begrijpen  – dan een van beide aan de 
neutraliteit van het agnosticisme. Juist als zij elkaar bestrijden, zijn zij misschien het naast.73 

Scholten pleitte er voor dat mensen zochten naar parallellen en eenheid vanuit hun 
eigen achtergrond in plaats van die verschillen in achtergrond te negeren. Volks-

69  Ibidem.
70  Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 692.
71  H. Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de 

godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen: Van Gorcum, 1992), 227.
72  W.M. Peletier, ‘Scholten, Paulus (1875-1946)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2, 

536: ‘Scholten kenmerkte zich veel meer door een doorleefde rechtsfilosofie, hij besefte dat er geen 
perfect systeem was voor recht of theologie en dat het rechtsbesef net als het theologisch besef altijd 
moest blijven groeien.’ 

73  Scholten, ‘Volkseenheid en haar Grondslag’.
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eenheid bestond zijns inziens niet als iedereen simpelweg alle verschillen liet val-
len. Integendeel, de verschillen dienden volgens Scholten te worden geaccepteerd 
als uitgangspunt voor het aangaan van verbintenissen tussen volksdelen. Deze in-
steek is cruciaal geweest voor de Doorbraak. De doorbrekers moesten zich im-
mers altijd verdedigen tegen de neocalvinistische kritiek dat zij op zoek waren 
naar eenheid boven confessioneel verschil. Het uitgangspunt werd daarom door 
de doorbrekers altijd gekozen bij het eigen geloof om vervolgens te bekijken wel-
ke elementen daarin bindend konden werken.

Religieuze eenheid viel er te beleven bij de Oxford-groep en bij de Barchem-be-
weging, en politieke eenheid bij het communisme of de in Duitsland opgekomen 
‘Hitler-beweging’. De Barchem-beweging was een voortzetting van de religieus-
socialistische Woodbrooker-beweging in het conferentie-oord Barchem. De Ox-
ford-groep had invloed in belangrijke kringen, onder meer het koningshuis en de 
politieke elite, en een boodschap met grote actualiteitswaarde. Deze ‘groepsbewe-
ging’ – want ook de Oxford-groep werd al snel zo genoemd – had bovendien zo-
als we eerder zagen een duidelijke persoonsgerichte morele agenda.74 Deze bewe-
gingen hadden één belangrijke overeenkomst, namelijk de grote waarde die er aan 
leiderschap werd gehecht. Zoals we eerder zagen bij uitspraken van ncsv-secre-
taris H.C. Rutgers, werden ncsv-leden opgeleid om de nieuwe leiders te worden 
van Nederland.75 Alle leden en oud-leden waren erg alert op deze nieuwe leider-
schapsbewegingen en waren of pertinent tegen, óf fanatiek voorstander. 

Waar de Oxford-groep aanvankelijk in Woord en Geest nog op sympathie kon 
rekenen, werden de geluiden in de jaren dertig steeds kritischer over de stro-
ming.76 Eén van de redacteurs van het eerste uur, jurist en Eerste-Kamer-lid P.A. 
Diepenhorst, vond vooral dat het algemene, niet specifiek ingevulde karakter van 
de Oxford-groep een gevaar was.77 Hij was bang dat als je eenmaal lid was, het 
met deze beweging alle kanten op kon gaan. Eenzelfde benadering kozen de au-
teurs van Woord en Geest ten opzichte van het nationaal-socialisme. Deze be-
weging centreerde zich om één leider en haalde de band tussen kerk en staat aan. 
Vervolgens kon de staat met een staatskerk doen wat zij zou willen. Het was on-
duidelijk of dat positief zou uitpakken. Diepenhorst benadrukte dat iedereen al 
wist dat het communisme op foute grondslagen berustte. Die beweging had im-
mers ieder geloof principieel buitengesloten. Het socialisme was daar volgens hem 
een afgeleide van, want het was gebaseerd op dezelfde marxistische principes. Bij 
de Barchem-beweging trachtten ze religie met socialisme te verbinden, maar zo 
lang ze daar niet nadrukkelijk afstand deden van het marxisme als ideologie, kon 
het christendom het socialisme niet nader komen. Toch heeft de Barchem-bewe-
ging ontegenzeggelijk veel invloed gehad op het contact tussen belangrijke perso-
nen van verschillende herkomst. Zo staan op de onderstaande deelnemerslijst van 

74  De Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel, 44. ‘Het motto werd morele herbewapening, omdat 
mensen na de Eerste Wereldoorlog volgens Buchman met name geestelijke en morele wapens nodig 
hadden om de samenleving weer leefbaar te maken.’

75  H.C. Rutgers, ‘Jaarverslag ncsv (1924-1925)’, in: Eltheto, december 1925.
76  Aalders, Een handjevol verkenners, 191-193.
77  P.A. Diepenhorst, ‘De Oxford Groep Beweging’, in: Woord en Geest, 19 mei 1933.
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een herfstconferentie van de Barchem-beweging te Bentveld de namen van latere 
 PvdA’ers Kraemer, G.H. Slotemaker de Bruïne en Van Walsum.

Het Algemeen Weekblad oordeelde duidelijk milder, soms zelfs enthousiast 
over de relatief nieuwe stromingen. Het blad erkende de mogelijkheid dat de stro-
mingen konden bijdragen aan een herwaardering van kerk en samenleving. Bij 
de Barchem-beweging zat de meerwaarde volgens het Algemeen Weekblad met 
name in het gegeven dat mensen die elkaar in hun gewone maatschappelijke situ-
atie niet of nauwelijks konden ontmoeten, in Barchem wel met elkaar in aanra-
king kwamen. Mensen wisselden in Barchem theologische en maatschappelijke 
perspectieven uit, met oog voor overeenkomst en zonder voorbij te gaan aan de 
verschillen. Het Algemeen Weekblad zag daarom het belang van deze perspectief-
wisseling wel in: ‘Wij kunnen niet anders dan den vrijzinnigen dankbaar zijn, on-
danks principieel godsdienstig verschil, voor het initiatief dat zij in deze genomen 
hebben en slechts hopen dat ook andere Christelijke richtingen het belang hiervan 
zullen gaan inzien.’78

Ook de Oxford-groep werd door het Algemeen Weekblad als een welkome ver-
rijking van de Nederlandse samenleving gezien. Als je bij deze ‘beweging’ betrok-
ken werd, moest je de persoonlijke verhouding van mens tot God herstellen. Dat 
hield ook in dat mensen het denkwerk niet meer aan partij, kerk en vereniging 
konden overlaten. Het theologisch systeem van de Oxford-groep berustte op in-
dividuele bekering. Dat werd als een positieve ontwikkeling ervaren.79 Het Alge-
meen Weekblad reageerde verder op de verklaring die Anton Mussert als leider 
van de nsb had uitgesproken bij haar oprichtingsvergadering in december 1931. 
Mussert speelde hierbij in op het anti-verdeeldheidssentiment. Als iedereen zijn 
nationaal-socialistische beweging zou volgen, zou Nederland volgens Mussert 
weldra herrijzen. Het Algemeen Weekblad diende hem van repliek door te zeggen 
dat hij contraproductief werkte door zelf een partij op te richten. De toon van dat 
artikel liet vooral zien dat Mussert en de nsb als eenheidsbeweging minder serieus 
werden genomen dan de Barchem- of Oxfordgroep-beweging.80

78  C.H. van Rijn, ‘Barchem-conferenties’, in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 24 
juli 1931.

79  H.B. v.d. Elst, ‘De volkenbond en de Oxford-groepbeweging’, in: Algemeen Weekblad, 20 oktober 
1933.

80  J.A. Schröder, ‘Ontbinding en Binding’, in: Algemeen Weekblad, 26 augustus 1932: ‘Het is werkelijk 
zoo volkomen wáár wat de heer Ir. A.A. Mussert verklaart. En zoo heerlijk naïef. Te meenen namelijk, 
dat het oprichten van de zoveelste politieke partij in Nederland, ja zelfs de zooveelste Nederlandsche 
fascistische partij, met hoofdkwartier Utrecht, een middel tegen verdeeldheid en schotjesgeest wezen zou. 

   Het is inderdaad schrikbarend wat wij aan groepsgewurm ons heen kunnen zien. … en zooals prof. 
Slotemaker de Bruine onlangs schertsend in een redevoering over de crisis heeft gezegd: een halve 
diagnose moet een halve geneeswijs en ten slotte een halve genezing geven. Het laatste was stellig nog 
optimistisch gedacht. …

  Er komt bij, dat in elke partij, zij het soms onmerkbaar en gering, wel eenige ontbindende krachten 
werken: die zijn zeker alleen in de partij te bestrijden, en in geen geval door wie een nieuwe groep 
opricht en daarmede boven de andere tracht te gaan staan. … De ontbinding zal zeker erger worden 
gemaakt als deze kennis niet aanwezig is bij de participanten van een beweging.’
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4.4 De hervorming van de kerk en de samenleving (1935-1940)

In de jaren 1935-1940 kwam de Barth-receptie bij Nederlandse theologen goed 
op gang.81 Barths populariteit werd mede aangewakkerd door de lezingen die hij 
in Utrecht gaf in 1935. Een jaar later werd hem daar zelfs een eredoctoraat toege-
kend.82 De dialectische theologie inspireerde veel doorbrekers tot een maatschap-
pijkritische houding. 

Barth had niet alleen een nieuw theologisch denkkader geboden. In de strijd 
van de Bekennende Kirche werden de maatschappelijke consequenties van de di-
alectische theologie zichtbaar. In Nederland waren het met name de barthianen 
die in deze periode de strijd tussen de Deutsche Christen en de Bekennende Kir-
che aandachtig volgden. De Deutsche Christen waren een groep nationaal-soci-
alistische kerken en dominees, die als staatskerk functioneerde vanaf Hitlers be-
wind in 1933. Barth hielp mee met het oprichten van de niet-gelijkgeschakelde 
Bekennende Kirche en schreef als voornaamste auteur mee aan de Barmer The-
sen in 1934. 

Met de sympathie die er in Nederland bestond voor de Bekennende Kirche in 
haar tamelijk uitzichtloze strijd, won ook Karl Barth aan sympathie en aandacht 
in Nederland. Waar het verzet van Schilder tegen nationaal-socialisme vooral 
overkwam als een eenmansactie, was Barth de vertegenwoordiger van een bewe-
ging. De intellectuelen die deze strijd hadden gevolgd, publiceerden in deze peri-
ode dan ook vooral over onderwerpen die door het veranderde wereldtoneel een 
andere lading hadden gekregen: kerk en politiek, christen en politiek, christen 
en maatschappij. Ook verscheen in deze periode misschien wel het belangrijkste 
werk van Miskotte, Edda en Thora (1938), waarin hij het moderne heidendom 
ontmaskerde. Exemplarisch voor het gedachtegoed van de Nederlandse barthia-
nen zijn de twee publicaties die in 1937 verschenen van de hand van Gerard Slote-
maker de Bruïne. Hij schreef Is christelijke politiek mogelijk en Christelijk Idea-
lisme. Met hun aanval op de christelijke politiek zijn deze boekjes illustratief voor 
het gedachtegoed van veel Nederlandse barthianen. Ze zijn ook een voorbeeld 
van de consequente doordenking van de kernpunten uit de dialectische theologie 
(en dan vooral het kernverschil tussen God en mens) voor de Nederlandse kerk 
en samenleving.

Verder intensiveerde in deze periode het debat over de reorganisatie in de Ne-
derlandse Hervormde Kerk. De twee commissies, Kerkherstel en Kerkopbouw, 
hadden zeer uiteenlopende uitgangspunten. In deze periode werd het ene na het 
andere voorstel van zowel Kerkopbouw als Kerkherstel besproken in de weekbla-
den. Kerkopbouw wilde geen herstel maar een wederopbouw die recht deed aan 
de moderne inzichten, met meer bescheidenheid ten opzichte van de belijdenis.83 

81  Hennecke, Karl Barth in den Niederlanden i, 205.
82  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 190.
83  A.M. Brouwer, ‘Openingswoord’, in: Kerkopbouw. Toespraken, gehouden op de stichtingsvergadering 

der vereeniging op 16 febr. 1931, in: Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk 
en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel 2 (Kampen: Kok, 1960), 405.
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Ook Noordmans werd zeer invloedrijk bij deze beweging.84 Deze commissie had 
een sterk ethisch stempel en dacht na over een reorganisatieontwerp voor de Ne-
derlandse Hervormde Kerk. Daarbij werd niet de belijdenis maar de boodschap 
van het evangelie als uitgangspunt genomen voor de rol van deze kerk in de ver-
anderde samenleving. 

Hoe langer het duurde, hoe meer het gevoel groeide dat het urgent werd voor 
de kerk om de hervorming in gang te zetten. Er moest iets gebeuren: het gezonde 
voortbestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk stond op het spel. Toch ble-
ven de commissies er tegen aan lopen dat classes en synodes niet dezelfde urgentie 
leken te voelen voor kerkhervorming. Alle voorstellen werden verworpen. Lang-
zaamaan begon voorzichtig optimisme plaats te maken voor cynisme. Er was nog 
maar weinig geloof in de bestuursorganen van deze Kerk.

In deze periode was de dreiging vanuit het buitenland groeiende. Door de blij-
vende aandacht voor deDuitse kerkstrijd werd er meer duidelijk over de politieke 
situatie in Hitler-Duitsland. Verschillende landen stortten zich in een wapenwed-
loop en Nederland leek daar in achter te blijven. Er werd daarom door Gerefor-
meerden veel en vaak verwijtend gekeken naar de vredesbeweging, die daar de 
oorzaak van zou zijn. De vredesbeweging zou volgens haar critici verantwoorde-
lijk zijn voor een verkeerd passief klimaat in Nederland, als het om landsveilig-
heid ging. De pacifisten waren daarmee volgens sommigen een bedreiging voor 
het land. Dat de kerk een vredesboodschap zou moeten hebben in deze periode, 
werd openlijk betwijfeld. In 1936 nam de Synode van Amsterdam van de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland stelling tegen de nsb en cdu door elke betrokken-
heid bij deze twee organisaties voor Gereformeerden verboden te stellen op straf-
fe van ontzegging van het Avondmaal.85 Van de Nederlandse Hervormde Kerk 
viel daarentegen vooral op dat ze geen positie koos in het publieke debat en bleef 
worstelen met de stroeve onderhandelingen over kerkhervorming.

De Bekennende Kirche moest in de loop van de jaren dertig steeds verliezen 
slikken. In 1935 moest Barth uitwijken naar Zwitserland nadat hij geweigerd had 
trouw te zweren aan Hitler. Vanaf dat moment bekleedde Barth een professoraat 
in Bazel. Later, in 1937 werd van dezelfde kerk de predikant Martin Niemöller 
gevangen gezet in kamp Sachsenhausen vanwege zijn opvattingen, die tegen het 
nationaal-socialisme waren gericht. Dit alles maakte veel indruk op de kerkstrijd-
volgers in Nederland. 

De dialectische theologie ging hierdoor meer leven in Nederland. Vooral onder 
hen die streefden naar meer eenheid in kerk en samenleving was Barth een groot 
voorbeeld. Voor hen was de dialectische theologie van Barth, een wapen in de 
theologische strijd met de neocalvinisten. Barth was een groot voorstander van 
eenheid en zag de veelheid van kerken niet als een natuurlijk gegeven.86 Barth ver-

84  Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 759.
85  Acta Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amsterdam van 25 

Augustus tot 2 Oktober 1936, artikel 272, http://pkn-acta.digibron.nl/overview.
86  Zie K. Barth, Die Kirche und die Kirchen (München: Kaiser, 1935). Dat Barth betrokken raakte bij 

de discussie over de oecumene is voor een groot deel te danken aan de Nederlandse theoloog Willem 
Visser ’t Hooft: T. Herwig, Karl Barth und die ökumenische Bewegung. Das Gespräch zwischen Karl 
Barth und Willem Adolf Visser ’t Hooft auf der Grundlage ihres Briefwechsels 1930-1968 (Neukirchen: 
Neukirchener Verlag, 1998), 21.
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weerde zich tegen hen die de veelheid der kerken verklaarden als een noodzakelijk 
kenteken van de zichtbare empirische kerk in tegenstelling tot 

de onzichtbare, ideale, wezenlijke kerk – want dat is vreemd aan het n.t. – verder, tegen 
hen, die deze vraag [naar het bestaansrecht van de veelheid van kerken] tot zwijgen bren-
gen door te verwijzen naar de eenheid van de onzichtbare of wezenlijke kerk en tenslotte 
tegen hen, die beweren dat de veelheid door God gewild is als normale ontvouwing van de 
rijkdom van Christus’ genade.87

Niet alleen kon er aan de dialectische theologie een streven naar eenheid worden 
ontleend; ze relativeerde eveneens de rol van de overheid door te wijzen op de 
theologische invulling van de begrippen kerk en staat. Alle macht die de overheid 
van haar bevolking kreeg, was afgeleide macht. De overheid moest beoordeeld 
worden op het uitvoeren van het ‘gebod Gods’. Op het moment dat de overheid 
hier van afweek, mochten christenen dus ongehoorzaam zijn aan hun overheid.88 
Deze theologie bood mogelijkheden om vanuit het evangelie de staat bekritise-
ren, zeker als deze zichzelf ‘op de plek van God stelde’.89 Soms werd dat zelfs 
plicht. Bij de Bekennende Kirche was deze situatie ontstaan. Barth waarschuwde 
dat wat in Duitsland gebeurde, in nabije landen als Zwitserland en Nederland ook 
zou kunnen gebeuren. De boodschap was dat er proactief moest worden opgetre-
den. De overheid moest worden beoordeeld vanuit het evangelie. Daarvoor moest 
ook eerst de kerk aan introspectie doen. De kerk moest hervormen zodat zij weer 
daadkracht kon tonen en met één mond kon spreken. 

De boodschap van Barth werd onder meer door Van der Leeuw in het Alge-
meen Weekblad toegepast op de Nederlandse situatie. Er moest nu een keuze ge-
maakt worden door de Kerk, zo meende hij: ‘het besef van het grootsche van de-
zen strijd, het besef, dat het daarin gaat om wereld (ook de onze!) en geloof (ook 
het onze!), is bij ons nog wel heel weinig doorgedrongen’.90 

Met de vele vertolkers van Barths boodschap voor de Nederlandse situatie 
openbaarde zich ook de diversiteit onder Nederlandse barthianen. H. Barger, re-
dacteur van het Algemeen Weekblad, nam hier een tweedeling in waar91 tussen de 
consequente barthiaan en de inconsequente barthiaan. Over de eerste stroming: 

Een typeerend voorbeeld daarvan biedt het referaat van Dr. J. Eijkman, dat men in één der 
laatste nummers van Eltheto vindt: ‘Geen andere goden voor zijn aangezicht.’ Het antwoord 
Gods, geen andere antwoorden voor Zijn aangezicht, geen programma’s, geen richtlijnen, 
het gaat van weide tot weide, de Heer zal het voorzien. Geen enkele zekere koers dan de 
Zijne zal voor Zijn aangezicht bestaan.92 

87  G.J. van der Poll, ‘Denkt Barth oecumenisch?’, in: Algemeen Weekblad, 11 oktober 1935.
88  R. Houwink, ‘De christen en het gezag’ in: Algemeen Weekblad, 27 maart 1936
89  Ibidem.
90  G. v.d. Leeuw, ‘Het Christendom en de Staat’, in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur 

8 mei 1936.
91  H.H. Barger, ‘Boekbespreking’ in: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, 11 maart 

1938. Barger ontleende deze tweedeling aan een brochure van Mr. G.E. Van Walsum, Het Isolement 
van het Christelijk Volksdeel (’s Gravenhage: C. Blommendaal, 1938), 15-16.

92  Ibidem.
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De inconsequente stroming zou volgens de auteur vertegenwoordigd worden 
door mensen als Scholten en S. Rozemond. Zij verwierpen niet de mogelijkheid 
om tot regels voor het christelijk handelen te komen

in het persoonlijke en gemeenschapsleven, mits men zich maar bewust blijft van de be-
trekkelijke waarde van die regels en mits men dus bereid blijft deze te allen tijde te toetsen 
en op grond daarvan te wijzigen of zelfs prijs te geven. Zij hebben dit van Barth geleerd, 
dat die regels menschelijke regels blijven en daarom nimmer met Goddelijk gezag mogen 
worden bekleed.93 

Een andere grote tweedeling in de groep Nederlandse barthianen ontstond toen 
Barth niet zo principieel antimilitaristisch bleek te zijn als zijn Nederlandse an-
timilitaristische volgers dachten. Op 19 september 1938 schreef hij een brief aan 
zijn Tsjechische collega Hromadka waarin hij protesteerde tegen het optreden 
van Hitler-Duitsland in Tsjechische gebieden. Volgens Barth was strijden tegen 
de on recht matige bezetter daar voor een christen plicht geworden, juist om het 
evange lie te beschermen. Vooral één zin veroorzaakte een schokreactie en ver-
deeldheid bij Kerk en Vrede: ‘Iedere Tsjechische soldaat die dan strijdt en lijdt, zal 
dat ook voor ons en, ik zeg het vandaag zonder voorbehoud: ook voor de kerk van 
Jezus Christus doen’.94 Vanuit Kerk en Vrede maar ook vanuit de cdu kwamen 
verschillende reacties. Het officiële geluid vanuit het bestuur van Kerk en Vrede 
was afkeurend. Ook de cdu was verdeeld, maarbleef uiteindelijk bij haar antimi-
litaristische uitgangspunt.95 Oorlog was nog steeds zonde en het stond niet gelijk 
met het ‘lijden en strijden voor de kerk van Christus’.96 Woord en Geest en het Al-
gemeen Weekblad probeerden een genuanceerd beeld te geven van de discussie, 
maar neigden er toch toe het uitgangspunt van de vredesbeweging het beste chris-
telijke uitgangspunt te vinden. Oorlog was altijd zonde, en De zondeval van het 
christendom, het boek van Heering uit 1928, bleef daarom dienen als belangrijkste 
onderbouwing van het antimilitarisme. 

Vooral de ontwapeningskwestie en de onrechtmatigheid van de oorlog en het 
kapitalisme bleven thema’s op de vergaderingen van de cdu. Mensen die wilden 
luisteren naar Barth stuitten op onbegrip bij hun voormannen. Zo ontstond er een 
situatie waarin de besturen van de twee organisaties met een verdeelde achterban 
de oude standpunten vasthielden. Enkele trouwe leden van Kerk en Vrede en van 
de cdu waren teleurgesteld over de reactie van hun bestuur op de brief van Barth. 
Ze hadden het gevoel dat Barths en hun eigen bezwaren tegen het strikte vredes-
standpunt niet serieus werden genomen en besloten het lidmaatschap op te zeg-
gen.97 Dit zorgde voor veel twijfel en verwarring binnen de cdu en Kerk en Vrede.

Enkele publicaties in deze periode gaven een goed beeld van de consequente 
maatschappijkritische doordenking van het Barth-gedachtegoed, zoals dat bij de 
Nederlandse barthianen plaatsvond. De rode draad (zeker als in de latere jaren 

93  Ibidem.
94  ‘De meening van Karl Barth’, ‘fakkeltje’, in: Woord en Geest, 7 oktober 1938. De volledige brief is te 

vinden in Bijlage ii.
95  E.D.J. de Jongh, Buskes. Dominee van het volk (Kampen: Kok, 1998), 178-180, en Langeveld, 

Protestants en progressief, 163-178.
96  Idem, 170.
97  De Jongh, Buskes, 180.
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dertig de situatie in Duitsland schrijnender wordt) in veel van deze publicaties 
was dat kerk en wereld niet te veel met elkaar mochten worden verbonden. Als 
het christendom geen reserve kende tegenover bijvoorbeeld de staat, kon dat tot 
vreselijke consequenties leiden. De kerk moest de overheid en het volk nu kritisch 
bijsturen, anders kon ook in Nederland een situatie ontstaan zoals die van de kerk 
in de Duitse kerkstrijd.98

De publicaties over christelijke politiek en de waarschuwingen die daarin door-
klonken leidden niet tot geschokte reacties in Woord en Geest of het Algemeen 
Weekblad. In zekere zin was de weg al bereid voor het uitspreken van deze woor-
den, in ieder geval in de lezerskringen van deze twee weekbladen. In het Alge-
meen Weekblad werd de zeer kritische opstellenbundel Christen en Burger, met 
Paul Scholten en Gerard Slotemaker als co-auteurs, zelfs hartelijk ter lezing aan-
bevolen.99

Het cynisme over de situatie van de Nederlandse Hervormde Kerk nam in deze 
periode een hoge vlucht. De verschillende kerkbesturen stonden volgens de week-
bladen te ver weg van het gewone kerkelijke leven en namen daardoor verkeerde 
besluiten over de toekomst van de kerk. Toch stond er wel wat op het spel. De 
grootste protestantse kerk in Nederland moest leiding geven aan het volk, zo kon 
men ook lezen in het niet-hervormde Woord en Geest. Als deze kerk verdeeld 
was, hoe kon het volk zich dan verenigen?100 

Hieruit blijkt dat niet alleen binnen deze kerk maar ook daar buiten werd ge-
pleit voor een belangrijke maatschappelijke rol voor deze kerk. Het compromis 
over de tucht en de belijdenis zoals opgenomen in het gezamenlijke voorstel van 
Kerkherstel en Kerkopbouw werd door Barger in het Algemeen Weekblad als on-
mogelijk beschouwd. 

Ditmaal echter verwachten velen, dat het zal worden aangenomen, wijl het, zooals men zegt, 
een compromis bevat tusschen de beide groote vereenigingen Kerkopbouw en Kerkherstel, 
die verklaren dat zij tot overeenstemming gekomen zijn. Maar dit laatste is onmogelijk, 
omdat zij, ieder van een ander beginsel uitgaande, het nooit volkomen eens kunnen zijn.101 

Zoals we eerder zagen werd het voorstel tot grote teleurstelling van beide par-
tijen, in 1938 verworpen door de algemene synode.102 Zo leek de kerkelijke reor-
ganisatie voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in een impasse te zijn 
geraakt.103

98  Slotemaker de Bruïne, ‘Christelijk Idealisme’, 107.
99  C. Gruys, ‘Boekbespreking’, in: Algemeen Weekblad, 2 april 1937. Gruys stelde dat men lering kon 

trekken uit de teksten van deze erudiete personen.
100 J.G. Geelkerken, ‘De positie der Ned. Herv. Kerk’, in: Woord en Geest, 11 mei 1934: 
  Hoe dringend noodzakelijk wordt het, niet het minst in dezen tijd, voor heel het leven van volk en 

christenheid hier te lande, dat juist de Ned. Herv. Kerk toch ontwake tot het besef van haar roeping 
als kerk van Christus. En hoe weten wij ons den tolk van vele, vele geloovigen buiten haar, wanneer 
wij haar leiders en leden vragen, ja smeeken, om toch die roeping met kracht aan te vatten, heel de 
kerk en heel ons volk ten heil.’

101  H.H. Barger, ‘Het reorganisatievoorstel der synode’, in: Algemeen Weekblad, 19 november 1937.
102  Van der Wal, Een aanvechtbare en onzekere situatie, 34-35.
103  W. Balke en H. Oostenbrink-Evers, De commissie voor de werkorde, 1942-1944 (Zoetermeer: Boe-

kencentrum, 1995), xii. 
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4.5 Conclusie

De eerste periode (1925-1930) bij het Algemeen Weekblad en Woord en Geest 
kenmerkte zich grofweg door het voorzichtig beschrijven van bestaande verhou-
dingen in kerk en samenleving een positiebepaling daar in. Er werd gepleit voor 
meer profilering van de kerk en meer binnenkerkelijke eenheid. De internationa-
le oecumenische ontwikkelingen in die periode stimuleerden het nadenken daar-
over. Er sprak uit de artikelen een gevoel van noodzaak dat de eenheid in kerk en 
samenleving te herstellen of tot stand te brengen waar die nooit was geweest. De 
resultaten bleven achter bij de idealen, waardoor de toon in de weekbladen na ver-
loop van tijd somberder werd. Een belangrijk profileringspunt voor de kerk was 
volgens beide weekbladen de sociaal-economische crisis. De kerk moest werk ma-
ken van nieuwtestamentische gerechtigheid en rechtvaardigheid, zoals in een eer-
der stadium de socialisten al ernst hadden gemaakt met die twee begrippen. 

De tweede periode (1930-1935) kenmerkte zich door een zelfbewustere toon 
van de artikelen die betrekking hadden op kerk en samenleving. De crisis toon-
de voor een grote groep medewerkers van deze bladen aan dat de verdeeldheid in 
de kerk en samenleving daadwerkelijk een funeste uitwerking had op het maat-
schappelijke en het kerkelijke welbevinden. Meer eenheid in de kerk had de kerk 
in staat kunnen stellen beter te reageren op de kerkelijke crisis. Meer eenheid in de 
samenleving had eenzelfde betere uitwerking gehad dan de situatie waarin iedere 
richting het voor zichzelf op moest zien te lossen. Bovendien werden de resultaten 
van de volkstelling in 1930 en vooral ook de publicatie van Kruijt in 1933 bekend 
voor een groter publiek. Daaruit bleek dat de Nederlandse Hervormde Kerk flin-
ke verliezen leed. Vooral deze kerk diende dus te hervormen. Binnenkerkelijke 
eenheid, hervorming en oecumene werden daarom in deze periode van crisis grote 
thema’s. Er moest intern samengewerkt worden om uit de kerkelijke crisis te ko-
men, zo luidde het oordeel. Zo kon de kerk uiteindelijk weer een belangrijke pu-
blieke rol spelen en ook in de maatschappelijke crisis een rol van betekenis spelen. 
Twee richtingen voor kerkhervorming tekenden zich afin het Verbond tot Kerk-
herstel en de Vereniging Kerkopbouw. De voorstellen die zij tot 1935 indienden 
bij de synode werden alle afgewezen.

De derde en laatste periode van deze weekbladen (1935-1940) werd voor een 
groot deel beheerst door het uitkristalliseren van de plaats en mogelijkheden van 
de dialectische theologie. Belangrijke vraagstukken die aan de hand van deze theo-
logie bekeken werden, waren het vredesvraagstuk en de verhouding tussen kerk 
en politiek. Ook buiten de twee bladen om werden er brochures en opstellen ge-
publiceerd, bedoeld om een breder publiek met dezelfde thema’s te engageren. De 
barthiaanse theologie bleek hier ook scheidend te kunnen werken, gelet op het feit 
dat de vredesbeweging door uitlatingen van Karl Barth te maken kreeg met een 
grote uitstroom van leden.

Als er één duidelijke wens onvervuld bleef in de jaren van 1925-1940, dan was 
het de wens van binnenkerkelijke eenheid. Dit thema van de latere Doorbraak 
werd door de weekbladen Woord en Geest alsmede het Algemeen Weekblad in 
de periode 1925 tot 1940 verwoord als voorwaarde voor maatschappelijke een-
heid. De bladen gaven een duidelijk verlangen naar kerkelijke eenheid en leiding 
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te kennen, maar deze ging ondanks veel initiatieven nooit in vervulling. De week-
bladen wezen erop dat als de kerk verdeeld zou blijven, er weinig leiding van haar 
kon uitgaan. De Nederlandse Hervormde Kerk leek vleugellam te zijn in een tijd 
waarin er juist veel van haar werd gevraagd. Een veelheid aan kerkelijke richtingen 
werd even onwenselijk geacht als een veelheid aan levensbeschouwelijke organi-
saties. Deze kritiek op de bestaande kerkelijke en maatschappelijke verdeeldheid 
ging gepaard met veel aandacht voor nieuwe maatschappelijke stromingen met 
een eenheidsideaal voor kerk of politiek. Hierop reageerden de beide weekbladen 
met wisselend enthousiasme. Woord en Geest was in deze discussie gereserveerder 
dan het Algemeen Weekblad.

Beide weekbladen laten een duidelijke ontwikkeling zien van een periode van 
profilering tijdens de ontstaansperiode van de bladen tot een op barthiaanse leest 
geschoeide kritische houding tegenover kerk en samenleving. De doorvertaling 
van het gedachtegoed van de groep barthianen naar de gewone kerkelijke lezer 
was zichtbaar in de grote aandacht die werd geschonken aan kerkelijke hervor-
mingen, maatschappelijke en kerkelijke eenheidsgroeperingen. In het voorbeeld 
van Paul Scholten zagen we dat de Doorbraak geen eenheid boven geloofsver-
schillen accepteerde. De eenheid moest altijd gepaard gaan met behoud van eigen 
identiteit. Daarnaast vond er een voorlichting plaats over de plaats die de dialec-
tische theologie kon innemen in de Nederlandse kerk en samenleving. Het bleef 
echter lastig om daar een standpunt over in te nemen. Er waren aanzienlijke ver-
schillen waarneembaar bij de interpretaties van Barth. Doorbraak was vooralsnog 
dus vooral mondigheid bevorderen, het besef aanwakkeren van de noodzaak van 
hervormingen in de kerk en van een kritische houding tegenover stromingen en 
mensen die al pretendeerden de waarheid al te hebben gevonden of vastgelegd in 
vereniging, partij of belijdenis. 
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Ik heb liever een onrustige, bekommerde socialist dan een vredig dommelende kerkelijke 
‘man van rechts.’ Ik heb liever een onrustige bekommerde vrijdenker dan een al te rustige 
orthodox. Maar ook heb ik liever de bekrompenste, doch om zijn zonden verontruste ker-
kelijke partijganger, dan de rustige rust van de verlichte, die de h.b.s. heeft afgelopen en nu 
meent, dat God noch mensen hem veel meer maken kunnen (Gerardus van der Leeuw, De 
onrust der mensheid, 1928).

De hierboven geciteerde woorden van Van der Leeuw schetsen de kern van de 
Doorbraak-gedachte. De doorbrekers voelden de urgentie en noodzaak tot ver-
andering van de kerk en de samenleving. Ze hadden het gevoel van een ontwrich-
te samenleving deel uit te maken. Gelatenheid over deze situatie was voor hun de 
grootste vijand van vooruitgang. Door volledige betrokkenheid bij het werken 
aan eenheid en door dit initiatief volledig christelijk te laten zijn, was een Door-
braak mogelijk. Alle maatschappelijke en kerkelijke beweging die gescheidenheid 
in de hand werkten, moesten daarbij worden achtergelaten. Hun streven stond 
daarmee voor een christelijk alternatief voor de samenleving zoals deze toen was: 
geen veelheid van kerken, richtingen, partijen en verenigingen, maar een kerk die 
in staat was het Woord te laten spreken tot de wereld en een wereld die daar ont-
vankelijk voor zou zijn. Dat is waar zij in de late jaren dertig de naam Doorbraak 
aan gaven.

In zijn herinneringen over die tijd schreef Willem Banning dat mensen het in 
1958 (toen hij zijn herinneringen schreef) onvoorstelbaar vonden dat mensen van 
verschillende richtingen in het interbellum niet konden samen komen, laat staan 
inhoudelijk konden discussiëren over de toekomst van de Nederlandse samenle-
ving. Na de oorlog was dit vanzelfsprekend geworden. Banning typeerde dit als 
één van de bevochten vrijheden van de Doorbraak. De belangrijkste stap voor 
deze Doorbraak was volgens hem in het interbellum gezet.1 

Toch laat de Doorbraak zich in dit tijdsgewricht niet eenvoudig traceren. In de 
voorgaande hoofdstukken is telkens het publieke perspectief op de Doorbraak ge-
kozen. De doorbrekers zaten gezamenlijk in redacties of schreven gezamenlijke 
boeken. Verder traden ze echter nauwelijks collectief naar buiten, want ze werden 
door hun principes geremd om hun eigen groep te organiseren. Dat zou immers 
nog meer verdeeldheid in de samenleving brengen dan er al was. Het is derhalve 

1  W. Banning, Terugblik. Op leven en strijd van althans een deel der generatie die idealistisch-jong was 
aan het begin der twintigste eeuw toegelicht aan de ontwikkelingsgang van één hunner (Amsterdam: 
Arbeiderspers, 1958), 26. 

  In 1972 verscheen een herdruk met bijdragen van anderen over zijn leven en werk: A. van Biemen e.a., 
Terugblik en perspectief. Bannings ‘Terugblik’ (Baarn: Bosch & Keuning, 1972).
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lastig om vast te stellen welk onderdeel van de latere Doorbraak door iedereen 
werd gesteund. Werd dit gedachtegoed ergens vastgelegd? De Doorbraak was in 
de jaren twintig en dertig echter veelal een zaak van persoonlijke keuzes en levens-
wandel. In dit hoofdstuk bestudeer ik de Doorbraak op dit niveau.

Het is geen eenvoudige opdracht te verantwoorden waarom sommige personen 
wel en andere personen niet worden beschreven in dit hoofdstuk. Het draait hier 
echter niet om de personen zelf maar om een duidelijk ontwikkelingsperspectief 
op de Doorbraak. Met het oog daarop die opdracht is een grote hoeveelheid gege-
vens verzameld over personen en ideeën die betrekking hadden op de kerkelijke 
kant van de Doorbraak. Er waren meer doorbrekers dan hier worden beschreven. 
Maar met de keuze voor een beperkt aantal personen wil ik het gevaar vermijden 
dat dit hoofdstuk eerder het karakter van een biografisch lexicon krijgt dan de 
kerkhistorische afbakening van een beweging. 

Naast de inhoudelijke puzzel van wie bij de doorbrekers hoort, is daar ook de 
hiërarchische keuze die gemaakt diende te worden. Het belangrijkste doel van 
deze studie is het in beeld krijgen van het vroege gedachtegoed van de Doorbraak. 
Daarom is er niet gekozen voor een uitgangspunt waarbij de belangrijkste perso-
nen met het grootste bereik en de meest doorslaggevende invloed bekeken wer-
den. De personen die in het onderzoek met hun levensverhaal en/of teksten het 
meest inzicht bleken te bieden in de thema’s die in de inleiding als Doorbraak-ge-
bieden werden bestempeld, treden in dit hoofdstuk voor het voetlicht. 

Soms zijn dat inderdaad personen van wie overduidelijk is, dat zij een grote in-
vloed uitoefenden op een groot volksdeel (Kraemer, Banning en Van der Leeuw), 
soms zijn het juist personen die intellectueel van groot belang waren voor de in-
houdelijke invulling de idealen van de Doorbraak (Miskotte, Koopmans en Bus-
kes) maar bij wie het valt te betwisten of zij daadwerkelijk een groot volksdeel 
wisten te bereiken met en te binden aan hun idealen. Velen werden bij de oprich-
ting van de Partij van de Arbeid in 1946 lid van deze partij of hadden al eerder hun 
maatschappelijke overtuigingen aan een lidmaatschap van de sdap verbonden. 
Voor allen gold dat zij voor de kerk een belangrijke rol in de Nederlandse samen-
leving zagen weggelegd en dat zij zowel kerk als samenleving graag vernieuwd za-
gen worden. De rol die de kerk op dat moment maatschappelijk speelde, was voor 
hen onvoldoende. 

Het doorbreken van de bestaande situatie in de kerk en de samenleving was 
van groot belang om beide opnieuw betekenis te geven. De doorbrekers moesten 
zich over allerlei teleurstellingen heen zetten. De grootste gemene deler van hun 
ideeën over de gewenste richting was het denkbeeld van een vernieuwde kerk, die 
de kracht bezat om (in de vooroorlogsesamenleving) de juiste richting te wijzen 
bij de verschillende binnenkerkelijke, oecumenische, politieke en sociaal-econo-
mische ontwikkelingen die in deze periode plaatsvonden. Het merendeel van de 
doorbrekers was betrokken bij de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Een belangrijke factor bij de Doorbraak was ook Barth. Die factor liet zich niet 
onderschatten, meende ook Buskes: 

De Doorbraak, zoals zij zich in de PvdA geconsolideerd heeft, heeft vele bronnen, maar 
voor protestantse kring is de theologie van Barth zeer zeker één van de voornaamste. Deze 
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bron geeft nog steeds een overvloed van helder en fris water, dat als een brede stroom zijn 
weg zoekt en het land vruchtbaar maakt.2 

Inderdaad is ondanks de verschillende interpretaties die de doorbrekers van Barth 
hadden, ‘het orakel uit Bazel’3 een belangrijke sleutel tot begrip van de Doorbraak.

Uit de correspondentie die deze personen met elkaar of met anderen voerden, 
is een visie te achterhalen op de (veranderende) rol van de kerk in de samenleving. 
Niet altijd was er voldoende archiefmateriaal beschikbaar om persoonlijke ver-
houdingen te belichten. Het is heel wel mogelijk dat veel doorbrekers al vóór de 
Duitse inval besloten een groot deel van hun archief te vernietigen. Zij waren door 
het volgen van de Duitse kerkstrijd immers al vroeg tegenstanders van het natio-
naal-socialisme geworden. Zij waren wellicht bang dat hun brieven door de Duit-
sers als belastend materiaal gebruikt kon worden. Naast de archieven gebruikte ik 
daarom ook de beschikbare publicaties en biografische gegevens van en over de 
gekozen personen. Ik was daarbij vooral geïnteresseerd in hun visie op de kerk en 
op het persoonlijke geloofsleven. Het politieke perspectief komt slechts aan bod 
wanneer het direct tot het kerkelijke en persoonlijke in betrekking staat. 

Vanwege de uitkomsten van het archiefonderzoek naar de betrokkenen en de 
grootste gemene deler van wat hen bezighield heb ik gekozen voor de uit de hui-
dige literatuur bekende aspecten van de Doorbraak, die ik eerder in de inleiding 
liet zien. Uiteraard is er veel overlap in thematiek zichtbaar en valt een dergelijke 
indeling daarmee eenvoudig te bekritiseren. Omwille van de leesbaarheid en de 
structuur in de gevonden onderzoeksresultaten weeg ik dit minder zwaar. Daar-
naast wordt er aan de hand van korte biografische schetsen een beeld gegeven van 
de rol van de Doorbraak in de verschillende levensontwikkelingen van de geko-
zen personen. De in de inleiding onderscheiden aspecten van Doorbraak vormen 
hiervan de basis.

Ten eerste is de Doorbraak een toenadering van christendom en socialisme (5.1). 
Zowel het leven van Banning als dat van Buskes was vervlochten met de vragen 
rond geloof en socialisme. Interessant bij deze personen is ook om te zien hoe het 
kwam dat Banning al aangesloten was bij de sociaal-democraten en Buskes deze 
stap (nog) niet nam. Wellicht zegt de aarzeling van Buskes iets over de het uitblij-
ven van de vooroorlogse politieke Doorbraak.

Ten tweede is de Doorbraak een theologische kritiek op christelijke organisa-
ties  en verwerping van de antithese  (5.2). Miskotte  en Koopmans  illustreerden 
welk theologisch fundament de kritiek van de doorbrekers had. Zij waren origi-
nele en toonaangevende theologen in de groep doorbrekers. Via deze twee komt 
vooral de theologische achtergrond van de Doorbraak in beeld. Deze studie sug-

2   Buskes, Hoera voor het leven, 81.
3   Barths teksten werden orakels genoemd omdat er hoge waarde aan werd gehecht, maar ook omdat 

het vaak wollige beeldspraak betrof waar de lezer zijn eigen weg in diende te vinden. Zie bijvoorbeeld: 
Th.L. Haitjema, ‘Karl Barth als openbaringsgetuige’, in: Onder eigen vaandel (Wageningen: Veen-
man, 1926), 65: ‘Soms hebben wij ’t gevoel, of hij met zijn beelden van vlakken en punten en snijlij-
nen en cirkels in orakels spreekt. Wij zouden het zoo heel graag wat simpeler en eenvoudiger willen 
hebben. Maar als wij dan op het punt staan, om Barth van zijn ingewikkelde en paradoxale volzinnen 
een verwijt te gaan maken, komt hij ons met zijn apologie voor zijn gecompliceerde zeggingswijze 
tegen, door ons de vraag voor te houden: of soms het heele leven in onzen tijd niet gecompliceerd is’.
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gereert dat de gedachte aan een Doorbraak primair uit theologische overwegin-
gen voortkwam. Kritiek op de antithese en christelijke organisatie waren belang-
rijke componenten van deze theologie die we het best terug zien bij Miskotte en 
Koopmans.

Ten derde is de Doorbraak het vinden van eenheid tussen richtingen in kerk en 
samenleving, zonder dat die ten koste gaat van de identiteit van de participanten; 
verschil in doorbrekers mocht er principieel dus zijn (5.3). In deze paragraaf komt 
een aantal maatschappelijk zeer verschillend betrokken personen voor het voet-
licht, die ieder op een eigen manier probeerden kerk en wereld in het interbellum 
met elkaar in gesprek te laten komen. Deze groep doorbrekers maakte vooral dui-
delijk dat de Doorbraak zich verzette tegen de kloof die er bestond tussen de rich-
tingen, omdat deze een inbreuk vormde op de door Christus gegeven eenheid en 
bovendien vergoddelijking van aardse strevingen in de hand werkte. 

Ten vierde, de Doorbraak is een religieus of beter gezegd christelijk ideaal voor 
de Nederlandse samenleving (5.4). In deze paragraaf wordt zichtbaar dat vanaf 
de jaren dertig de doorbrekers meer dan voorheen gezamenlijk op de voorgrond 
traden. Aan de hand van drie van deze initiatieven worden de motieven hiervoor 
blootgelegd, alsmede de aarzelingen waarmee dat gepaard ging.

5.1 Willem Banning en Jan Buskes jr.: 
Doorbraak als toenadering van  christendom en socialisme

5.1 Willem Banning en Jan Buskes jr. 
Toen Abraham Kuyper met zijn referaat ‘Wat nu?’ in 1918 de richting aangaf voor 
gereformeerde actie in de toekomst, waren de blikken gericht op de verhouding 
tussen kerk en socialisme. Was de kerk in staat om het socialisme de wind uit de 
zeilen te nemen en daarmee zelf aan overtuigingskracht te winnen? De kerk hoop-
te vooral het gewone volk weer aan te spreken en aan zich te binden. Onder dit 
‘gewone volk’ werd verstaan de arbeiders en andere mensen, die in het democrati-
seringsproces van de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw een belangrijke 
maatschappelijke en politieke kracht waren geworden. Het was vooral de gene-
ratie ná Kuyper (na 1920) die daar in de praktijk een werkbare situatie van moest 
zien te maken voor de kerk en het (verdeelde) christendom. Dit verhaal heeft twee 
lijnen: de lijn van de veelal buitenkerkelijk actieve religieus-socialisten, waar voor-
al Willem Banning bij betrokken was, en de kerkelijke lijn waarmee allereerst de 
naam van de gereformeerde predikant Jan Buskes verbonden is. 

5.1.1 Willem Banning (1888-1971)

Willem Banning werd in 1888 geboren in Makkum als zoon van een orthodox-
protestantse haringvisser. Banning werd onderwijzer. Hij werkte als gouverneur 
van een notariszoon in Hoorn alvorens een betrekking op de openbare school van 
Nieuwendam te bekleden van 1909 tot 1911. In 1909 raakte hij ook betrokken bij 
de groep socialistische predikanten rond het tijdschrift De Blijde Wereld. Hier 
konden zijn ideeën rijpen over de verbinding tussen religie en de wereld. Dit gaf 
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bij hem ook de aanzet om in Leiden theologie te gaan studeren. Hij ontwikkelde 
zich tot een vrijzinnige predikant onder invloed van de vrijzinnige theoloog K.H. 
Roessingh. Banning was aanvankelijk niet betrokken bij een politieke partij. Ge-
schokt over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, die hij in verband bracht 
met het kapitalistische kwaad, werd hij in 1914 lid van de sdap. Hij kreeg daar 
ruimte voor de ontwikkeling van zijn religieuze ideeën en kon tegelijkertijd poli-
tieke veranderingen bewerkstelligen.4 

In 1916 zag Banning het werk van de Woodbrookers Vereniging Holland met 
eigen ogen toen hij met zijn vrouw een cursus volgde te Barchem. Hij vond daar 
een groep gelijkgestemden die het socialisme waardeerden als een belangrijke en 
waardevolle kracht in het maatschappelijk leven. Er leefden ook dezelfde bezwa-
ren tegen de marxistische levensbeschouwing die Banning had. Hun socialisme 
was op een religieus gemotiveerde keus. In hun socialisme dachten zij God te die-
nen. In 1919 werd er vanuit de Woodbrookers een werkverband opgericht die de 
taak kreeg om religie en socialisme ‘wederzijds te doordringen’ van hun beider 
verbondenheid.5

Banning werd in 1920 medeoprichter van een socialistische predikantenvereni-
ging ‘ongeacht politieke partij’.6 Ook dit was een stap om stem te geven aan de 
mensen die de christelijke idealen terugzagen in het socialisme. Het religieus-so-
cialisme dat hier uit volgde, was een beweging die vanaf dat moment bijna te iden-
tificeren viel met zijn persoon. In het interbellum won deze groep aan invloed 
binnen de sdap. In 1917 nog schreef de orthodox-protestantse H.J. Nieman ech-
ter over het religieuze socialisme als een belangrijke beweging, die wellicht in de 
toekomst van groot belang zou zijn. Vooralsnog had het volgens hem ‘onder de 
christenen geen beduidenden aanhang’.7 Het was vanwege de potentiële aantrek-
kingskracht van het religieus-socialisme dat de stroming, ondanks haar geringe 
ledental, door de sdap uiterst serieus genomen werd. In 1931 werd Banning als 
hun leider in het partijbestuur gekozen.8 Bovendien waren de twee grote leiders in 
die jaren, Vorrink en Banning het er over eens dat het socialisme zich te veel be-
perkte tot economische en politieke zaken. ‘Er stond hun een samenleving voor 
ogen, waarin het socialisme net zo’n rol zou spelen als het katholieke geloof in de 
middeleeuwen’.9 Vorrink werd partijvoorzitter in 1933.10 De sdap zag religie ge-
leidelijk aan niet langer als een grote vijand. Anti-religieuze totalitaire bewegin-
gen werd ferm de deur gewezen. De partij riep in 1935 iedereen op ‘… onverschil-
lig tot welke maatschappelijke groep zij behoren, onverschillig geloof of politieke 
richting …’ zich te weren ‘… tegen de poging van de nsb om de strijd van allen 

4  Enkele biografische gegevens uit: R. Hartmans, ‘Willem Banning’, in: Biografisch Woordenboek voor 
het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland deel 6 (Amsterdam: iisg, 1995), 16-23. Ook di-
gitaal: http://hdl.handle.net/10622/594774F2-E5A7-4022-A1E8-C48B7A722903.

5  Hartmans, ‘Willem Banning’, 17.
6  Manifest ondertekend door K.F. Proost, G. Horreüs de Haas en W. Banning voor oprichting van een 

vereniging voor socialistische predikanten, godsdienstonderwijzer(e)s(sen), in: Archief Banning, iisg, 
inv.nr. 153.

7  H.J. Nieman, Het religieus-socialisme (Den Haag: A.J. Roebert jr., 1917), 8.
8  Hartmans, ‘Willem Banning’, 18.
9  M. Brinkman, M. de Keizer en M. van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland, 

1894-1994 (Amsterdam: Bert Bakker, 1994), 95.
10  Ibidem.

Kromdijk_binnenwerk.indb   111 24-01-17   13:48



112 5 Doorbraak: personen

tegen de crisis, die allen treft, te verzwakken door het zaaien van verdeeldheid’.11 
Banning was ook overtuigd antimilitarist. Hij geloofde dat het socialisme een 

internationale vredesopdracht had en was dus erg teleurgesteld in de verschillende 
socialistische partijen die tijdens de Eerste Wereldoorlog hun land trouw zwoe-
ren. Hij promoveerde in 1931 bij Heering en stond sterk onder diens invloed. Zo 
streed hij in de sdap voor het behoud van het ontwapeningsstandpunt. Die strijd 
werd midden jaren dertig nodig omdat dit standpunt onder druk kwam te staan in 
de partij. Hij moest het in menig debat opnemen en ondanks zijn grote achterban 
uiteindelijk afleggen tegen partijleider J.W. Albarda. De partij zou een stap dich-
ter bij meeregeren komen als het antimilitarisme werd verworpen, en dat was een 
van de dingen die de doorslag gaven. Het ontwapeningsstandpunt werd in 1937 
opgegeven. Banning was op het desbetreffende congres de woordvoerder van de 
minderheid die zich hiertegen verzette en zag de verwerping van het antimilita-
risme als een grote nederlaag.12

De grote waarde die hij hechtte aan contact met het volk en het overbruggen 
van verschillen tussen gelovigen en niet-gelovigen speelde een grote rol in zijn 
omarming van de Woodbrookersbeweging en Barchem als conferentieoord. In 
Barchem werden bijeenkomsten gehouden waarbij de deelnemers altijd wer-
den geprikkeld te zoeken naar mogelijkheden om elkaar ondanks de verschil-
len te begrijpen. Dit zou dan een bron voor samenwerking bieden. Banning gaf 
hier zelf met grote regelmaat cursussen. Hij zag zijn taak hier als volksopvoe-
der.13 Er moest weer contact komen tussen de verschillende richtingen in Ne-
derland, met als belangrijkste doel van elkaar te leren.14 Ook daartoe ontstonden 
de Barchembladen als tijdschrift van de vereniging van Woodbrookers (1925-
1935). De religieus-socialisten trachtten niet alleen de sdap van binnenuit te her-
vormen maar ook het begrip van gelovigen voor het socialisme te vergroten. Ban-
ning maakte voor dit hervormingswerk veel gebruik van periodieken. Hij werd 
eerst redacteur en later hoofdredacteur van de Barchembladen en van De Blijde 
Wereld (1902-1932, met vanaf 1926 Banning in de redactie), vanaf 1932 voortgezet 
als Tijd en Taak. Banning onderhield een belangrijk contact met Buskes, een spil 
in het netwerk van vernieuwingsgezinde gereformeerden. 

5.1.2 Johannes Jacob Buskes (1899-1980)

Buskes kwam naar eigen zeggen uit een wereld die volstrekt vreemd was aan die 
van Banning.15 Hij werd geboren in Utrecht en kwam uit een Doleantie-gezin. 
Dat hield in dat zijn ouders Kuyper waren gevolgd na zijn breuk met de Neder-
landse Hervormde Kerk in 1886. Zij werden lid van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Daarmee werd Buskes junior rechtzinnig opgevoed. Zijn vader was 

11  Verslag congres besturen sdap en nvv, 26 en 27 oktober 1935, Aan Utrecht’s burgerij!, in: Archief 
sdap, iisg, inv.nr. 103.

12  Brinkman e.a., Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland, 106-109.
13  Banning, Terugblik, 18.
14  Idem, 42.
15  Buskes, Vier vrienden (Apeldoorn: Semper Agendo, 1971), 128.
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meubelmaker en bracht hem een waardering voor de arbeid bij. Hij was echter in 
de tijd dat hij zijn studie theologie en predikantenopleiding aan de Vrije Univer-
siteit volgde, van 1917 tot 1924, betrokken bij en sterk gevormd door de ncsv.16 
Die vereniging werd in de gereformeerde wereld met argwaan bekeken omdat zij 
onder ethische invloed zou staan.17 Daarom sprak de Synode van Leeuwarden van 
1920 van de Gereformeerde Kerken in Nederland dat er ‘voor Gereformeerde stu-
denten aan het lidmaatschap groote bezwaren verbonden’ waren.18 Voor Buskes 
was het echter geruststellend dat de belangrijkste vu-theoloog prof. H. Bavinck en 
ook de bekende Bloemendaalse predikant J.C. Brussaard de ncsv niet veroordeel-
den. Zij waren van mening dat de ncsv veel goeds kon brengen aan de twijfelende 
en zoekende studenten die leiding behoefden.19 Buskes werd lid. Wellicht hebben 
de gereformeerden gelijk gekregen in hun argwaan. Buskes en veel andere door-
brekers zagen de ncsv als eerste stap naar een kritische beschouwing van kerk en 
samenleving. Ze leerden er ook vraagtekens zetten bij de daarin heersende gedach-
te van de antithese. Buskes leerde met name de ‘tolerantie en openheid ten op-
zichte van de wereld.’20 Voor gereformeerden was de ncsv een plek waar ze kon-
den ontsnappen aan het rationalistische klimaat van de gereformeerde wereld.21

De invloed van de ethische theologie op Buskes werd onder meer duidelijk in 
een uitvoerige correspondentie die hij eind jaren twintig voerde met J.H. Gunning 
J.Hzn., de zoon van de gelijkgenaamde ethische theoloog. De toon van de brieven 
was die van gelijkgestemden. Gelijk hun beider voorbeeld, Gunning Sr. bekend 
geworden als ‘J.H. Gunning Jr.’, zagen zij een toekomstige kerk voor zich die er 
was voor de hele wereld, niet slechts voor eigen gemeente of vereniging. Gunning 
JHzn. legde dit uit aan de hand van een anekdote: 

Ik heb zooeven een brief ontvangen van iemand uit Gouda, wier moeder daar vreemd is, 
maar ernstig ziek kwam te liggen, en die in haar bekommering naar een troostwoord ver-
langde. In de Herv. Kerk wist mijn hervormde vriendin niemand te bedenken, die dat kon!!! 
En toen vroeg ze den Chr. Geref. Ds. Croes, die dadelijk kwam en wel een uur bij de zie-
ke bleef, die ten slotte dankend uitriep: nu is de last van mij weggenomen, nu kan ik weer 
in mijn Heiland gelooven! Is dat niet heerlijk? Die Croes is blijkbaar óók een van de Una 
Sancta, gelijk gij en ik, en dan vallen toch alle kerkelijke scheidsmuren weg?22

Eveneens van groot belang was Buskes’ kennismaking met Barth en zijn dialec-
tische theologie. Net als veel tijdgenoten worstelde Buskes met de aanwezigheid 
van sociaal onrecht, de internationale onrust en de kerkelijke onmacht om deze 
zaken te adresseren. Buskes zag in Barth het antwoord op deze problemen en uit-
dagingen van de twintigste eeuw. Voor hem betekende de theologie van Barth een 
actualisatie van de ethische theologie van Gunning. Het gaf hem de nodige theo-
logische onderbouwing van zijn gedachten over het spreken van de kerk in de mo-
derne samenleving. 

16  De Jongh, Buskes, 52.
17  Aalders, Een handjevol verkenners?, 19-20.
18  Buskes, Hoera voor het leven, 62.
19  Idem, 60.
20  De Jongh, Buskes, 52.
21  Aalders, Een handjevol verkenners?, 22.
22  Brief JH. Gunning JHzn. aan Buskes, 8 april 1929, in: Archief Buskes, hdc Amsterdam, inv.nr. 30.
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Buskes koos in 1926 na de kwestie-Geelkerken voor aansluiting bij de Gerefor-
meerde Kerken in Hersteld Verband (1926). Zo raakte Buskes eveneens betrok-
ken bij Woord en Geest, waarin hij veel van zijn gedachten over kerk, internati-
onale vrede en samenleving kwijt kon. Als predikant in Amsterdam-Zuid raakte 
hij betrokken bij de arbeiders die zich van de kerk hadden afgewend. Hij ervoer 
dat de kloof tussen arbeider en kerk gedicht moest worden, niet door de arbei-
der maar door de kerk. De sociale thema’s die bij het grootste deel van de bevol-
king speelden had de kerk niet begrepen of niet willen begrijpen. Daardoor was 
een kloof ontstaan. Het thema dat het christendom de kloven moest dichten die 
ze eerst had geslagen bleef bij hem op de voorgrond staan. Zo schreef hij in 1936: 

Het heeft ons persoonlijk heel diep getroffen, hoe weinig wij christenen van het leven en 
de gedachten van deze menschen (anarchisten en communisten) weten. In mijn jonge jaren, 
toen ik nog nooit een ethische had ontmoet, was een ethische voor mij het inbegrip van al-
les wat slecht, hoogmoedig, oneerlijk en in den grond der zaak ongeloovig was. In de ncsv 
kwam ik voor het eerst met ethischen in aanraking en ik was stom verbaasd, toen ik tot de 
ontdekking kwam dat het menschen waren. Ik geloof, dat de meeste christenen socialisten 
en communisten beoordeelen op de wijze, waarop ik in mijn jeugd ethischen waardeerde. 
Zij weten nog niet eens, dat het menschen zijn.23

Veelal op persoonlijke titel besprak Buskes de problemen van zijn tijd. In een 
brievenserie gericht op jeugdige werklozen (In de Branding, 1937) verweet hij 
zichzelf maar ook de vorige generatie dat de situatie voor de huidige jongeren 
zo uitzichtloos was geworden: ‘Het leven na den oorlog beweegt zich langs een 
troosteloozen en uitzichtloozen weg. Ik weet nog goed, hoe wij na 1918 begon-
nen met groote verwachtingen. Een internationale wereldvrede werd ons beloofd 
… wij dachten een wereld vol van geluk te zullen bouwen en wij hebben gekre-
gen een wereld vol van werkloosheid.’24 Zijn verhandelingen in deze brievenserie 
kenmerkten zijn positionering. Hij bemiddelde tussen de kerk en het socialisme. 
Volgens hem hoefde er niet te worden gekozen tussen socialisme en kerkelijke or-
thodoxie. Het zou volgens hem lonen om minder te luisteren naar wat er aan de 
uitersten van dit spectrum werd beweerd: ‘Maakten de Dageraadsmenschen van 
den Bijbel een fabelenboek, vele orthodoxe menschen maakten er met de beste be-
doelingen een orakelboek van. Het is noch het één, noch het ander.’25

Buskes erkende dat zijn lezers behoefte hadden aan vaste grond in de onrustige 
tijden die ze beleefden. Die vaste grond moest de kerk zijn. Buskes bedoelde daar-
mee de kerk zoals Gunning die ooit bedoeld had: 

Voel je, wat Prof. Gunning bedoelt? Om in de verwarring van den tijd en te midden van 
de vele geestelijke bewegingen onzer dagen vasten grond onder de voeten te hebben en de 
zalige, rustige zekerheid te bezitten, hebben wij een kerk noodig, die op Gods gezag en in 
Zijn naam, door de dienaren die Hij stelt, ons vergeving der zonden verkondigt.26 

23  J.J. Buskes Jr., Het evangelie in de wereld van heden (Amsterdam: H.J. Paris, 1936), 161.
24  J.J. Buskes, In de branding. Brieven voor jonge menschen (Baarn: Bosch & Keuning, 1937), 5.
25  Idem, 22.
26  Idem, 71.
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De kerk moest volgens Buskes terug naar haar wortels. Zij kon dat alleen door 
het evangelie te verkondigen en weg te blijven van de menselijke voorstellingen 
daarvan. Dan zou de kerk weer vaste grond kunnen bieden, die nodig was om in 
onrustige tijden te blijven geloven in God. Als de kerk met iedere maatschappelij-
ke deining mee zou bewegen, zou zij die vaste grond niet bieden. Dit betoog van 
Buskes wees geen richting aan die de kerk zou moeten volgen. Het klonk vooral 
waarschuwend. De kerk moest op het rechte pad blijven. 

Buskes waarschuwde zijn jonge lezers ook voor de massabewegingen die in de 
jaren dertig meer dan voorheen op de voorgrond traden, en dan vooral voor hun 
leiders. De massabewegingen speelden in op de maatschappelijke benarde situatie 
van het volk en kregen daardoor veel aanhang. Buskes sloot niet uit dat er bij deze 
stromingen veel mensen waren die het beste met hun toehoorders voor hadden, 
maar daar stonden volgens Buskes velen tegenover die niet zouden schromen de 
leugen te hanteren wanneer dit haar succes bij de toehoorders groter maken zou.

Een belangrijk deel van zijn leven streed Buskes voor vrede en ontwapening. 
Hij werd in 1928 lid van Kerk en Vrede. Deze organisatie had vooral vrijzinnig-
protestantse leden en verstond de kerkelijke boodschap voor de moderne tijd als 
een aanklacht tegen oorlogsvoering. Toch waren ook niet-vrijzinnigen in de be-
ginperiode actief lid; de vredesboodschap leek een richting-overstijgende aangele-
genheid te zijn doordat Kerk en Vrede zich zonder enige theologische dogmatiek 
op antimilitaristisch standpunt stelde.27 De verschrikkingen van de Eerste We-
reldoorlog hadden hen bevestigd in het idee dat alle oorlog zonde was. Belang-
rijke leidsman was Heering. Zijn boek De zondeval van het christendom (1928) 
was jarenlang een standaardwerk in antimilitaristische kring. Het boek kreeg twee 
herdrukken in de vooroorlogse jaren en werd vertaald in vijf talen.28 Buskes waar-
deerde het boek van Heering vooral doordat het een theologie bood die op het le-
ven gebaseerd was.29 Buskes heeft later in het bestuur van Kerk en Vrede het of-
ficiële standpunt van de organisatie, het principieel christenpacifisme, veelvuldig 
moeten verdedigen. Hij moest dit soms ook tegen zijn vrienden en in veel opzich-
ten geestverwanten doen, die met het oog op de ontwikkelingen in Duitsland on-
der Hitler de standpunten rondom oorlog en vrede wensten te herzien.30 

Buskes bleef het antimilitarisme in zijn standpunten trouw. Alleen geestelijke 
weerbaarheid was geoorloofd, ook als er een kwaadaardige overheid zou zijn in 
Nederland. Zijn opvattingen waren geen typisch gereformeerde opvattingen. Hij 
viel op door zijn maatschappelijk engagement en contact met socialisten, vrijzin-
nigen en orthodoxen. Hij trok persoonlijk de consequenties uit zijn geloof. In die 
lijn moet ook zijn overstap in 1943 naar de Nederlandse Hervormde Kerk en zijn 
lidmaatschap van de sdap in 1945 worden gezien. Hij werd in zijn publieke rol al 

27  Buskes, Hoera voor het leven, 150: ‘In de allereerste plaats denk ik aan Prof. G.J. Heering, de 
Remonstrant, maar dan verder aan de Doopsgezinde Ds A.K. Kuiper, de Oud-Katholieke Prof. C. 
van Riel, de Hervormde Ds J.A. Wartena, Ds H.W. Briedé, Ds J. Sevenster (de vader van de beide 
professoren Sevenster), de Hervormde godsdienstonderwijzer Hilbrandt Boschma.’

28  J. Exalto, ‘ ‘Dit koninkrijk tartende oorlogsbedrijf’. Het christen-antimilitarisme van de rechts-
modernist G.J. Heering 1879-1955’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis 
na 1800, nr. 49, 1 december 1998, 23-43.

29  Buskes, Hoera voor het leven, 159-160.
30  De Jongh, Buskes, 156-157: onder hen Miskotte, Rutgers, maar ook Banning.
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jaren aangemoedigd door zijn omgeving, omdat zijn woorden een bemoediging 
waren voor anderen, die niet op de voorgrond durfden te treden.31 

Barth was voor Buskes een belangrijke inspiratiebron. Hij leerde van hem onder 
meer de openheid om iedereen, vrijzinnig of orthodox, op eenzelfde open manier 
te bejegenen. Het predikaat van de gelovige zei volgens Barth immers niets over 
de inhoud van zijn geloof.32 Deze openheid en kritische blik op de achterliggende 
gedachten en waarheden, wars van titulatuur, was essentieel voor Buskes’ publie-
ke en persoonlijke optreden. Veel van zijn persoonlijke leven stond daardoor in 
het teken van het strijden tegen de hem omringende maatschappelijke en kerke-
lijke kaders. In het boek Het evangelie in de wereld van heden (1936) omschreef 
hij dat als volgt:

… deze positie van Barth beteekent strijd naar links en naar rechts. 
Naar links. Een strijd tegen alle religieuze immanentie, waarbij de geschiedenis wordt op-
gevat als onthulling van het goddelijke, tegen alle identificatie van het goddelijke met onzen 
cultuurvooruitgang zoowel sociaal als wetenschappelijk, tegen alle ‘groeiende Koninkrijk 
Gods’ gedachte, tegen alle cultuuroptimisme, alle humanisme, alle naturalisme en alle mo-
dernisme, tegen de oeroude dwaling dat de religieuze mensch de bron en de maatstaf der 
waarheid in zichzelf heeft, in een idee of een beginsel, tegen de paradijszonde, de dwaling 
van den autonomen mensch. 
Naar rechts. Een strijd tegen alle orthodoxie en fundamentalisme, die van de openbaring 
Gods een gegeven maken, waarmede zij kunnen opereeren, dat zij voor verschillende doel-
einden kunnen hanteeren, waaruit zij eeuwige beginselen voor het leven van kerk, staat en 
maatschappij kunnen afleiden die zij tot een kunstig geheel samenvoegen, waarbij tenslotte 
aan God het woord ontnomen en de orthodoxe of gereformeerde mensch in het spreek-
gestoelte gezet wordt.33

5.1.3 Banning en Buskes

Buskes hoorde Banning naar eigen zeggen in 1920 voor het eerst preken ‘over het 
heilige en het ideaal, dat vlamt in ons hart’.34 Zij herkenden in elkaar het ideaal 
van een ‘van het christelijke doordrongen’ samenleving.35 Buskes had echter ook 
oog voor hun theologische verschillen. Volgens hem was dat ‘niet niets’.36 Hij ver-
schilde met Banning op het gebied van het dogma en de toekomstverwachting. 
Banning was tamelijk ondogmatisch ingesteld en vond vooral het persoonlijk ge-
loof in God en Christus belangrijk. Buskes bleef meerwaarde hechten aan traditie 
en belijdenis als bindende krachten in de kerk. Daarmee was Buskes meer geori-
enteerd op de kerk. Hij had daar grotere verwachtingen van dan Banning. Toch 

31  Zo schreef de hervormde predikant (en latere Bijbelvertaler) H.Th. Obbink al op 15 april 1926 
aan Buskes dat hij zich moest blijven uitspreken over belangrijke zaken ondanks het ‘juk van de 
broederlijke controle’; hij zei dat dit de reden was waarom Bavincks levensvreugde zo verpest was 
en hij wenste ditzelfde lot Buskes niet toe. In: Archief Buskes, hdc Amsterdam, inv.nr. 27.

32  Buskes, Vier vrienden, 135.
33  Buskes, Het evangelie in de wereld van heden, 111-112.
34  Buskes, Vier vrienden, 136.
35  De Jongh, Buskes, 103-104.
36  Buskes, Vier vrienden, 137.
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stond voor beiden vast dat ze ondanks hun verschillen een grote geloofsverwant-
schap en gedeelde politieke en sociale overtuiging hadden.37 

Banning en Buskes correspondeerden in de jaren twintig en dertig vooral over 
de verhouding tussen religie en socialisme. Buskes had reserves ten opzichte van 
het socialisme.38 Hij benadrukte bijvoorbeeld in Eltheto39 dat socialisme een ty-
pisch christelijke reactie op maatschappelijk onrecht kon zijn maar dat het marxis-
me als beweging concurrerend werkte met het christendom en daarom met voor-
zichtigheid diende te worden benaderd. Zelfs als mensen de stap hadden genomen 
om zichzelf religieus-socialist te noemen, vreesde hij dat ze in hun eigenlijke agen-
da het marxisme als nieuwe religie in plaats van het christendom stelden. Banning 
stelde in 1928 in een brief aan Buskes dat deze vrees ongegrond was. Het religieus-
socialisme leidde volgens hem geenszins tot banden met het marxisme. Het mar-
xisme met haar klassenstrijd was voor deze groep niet meer relevant. Banning stel-
de dat een gelovige bij deze groep uit religieuze overtuiging een sociale boodschap 
moest brengen. Deze boodschap was ‘los van klasse, maar vol van evangelie’.40 

In 1940, toen de Duitse bezetting begon, was Buskes nog geen lid van de sdap 
geworden. Hij had nog steeds een bezwaar. Volgens hem had deze partij toch al-
tijd nog een sterk anti-godsdienstig karakter. Buskes verklaarde het marxisme en 
godsdienst als tegenpolen,41 maar zag ook dat mensen naar het socialisme waren 
toegegroeid, niet als ideologie, maar door het sociale onrecht dat zij bij de kerk 
ondervonden.42 Hij trok hieruit echter niet de conclusie dat je lid moest worden 
van de sdap. Dit standpunt moest hij verdedigen, omdat socialisten enerzijds (in 
Het Volk) en orthodoxe christenen (in De Standaard) hem er naar eigen zeggen 
op aanvielen.43 Orthodoxe christenen vonden dat Buskes inconsequent was door 
alleen het partijpolitieke socialisme af te wijzen maar wel sterke sympathie voor 
het socialisme te koesteren. De antithetische gedachte was dat een keuze voor het 
socialisme de keuze voor christendom onmogelijk maakte. Socialisten wezen er 
juist op dat Buskes niet durfde te kiezen voor zijn principes (tegen christelijke po-
litiek) en daarom buiten de sdap bleef. Hiermee gaven beide zijden volgens Bus-
kes aan de derde mogelijkheid niet te kennen. Die mogelijkheid was om sociale 
politiek en theologie af te leiden uit persoonlijke christelijke overtuigingen. Dit 
gold voor Buskes. Vóór de Tweede Wereldoorlog weerhield het hem ervan om lid 
te worden van de sdap.

Buskes koos politiek gezien voor de cdu, naar eigen schatting rond 1928, twee 
jaar na oprichting.44 Ondanks veel kritiek volhardde hij in die keuze tot aan de 

37  Idem, 136 en 139.
38  De Jongh, Buskes, 114: ‘In de jaren twintig was de grote socialistische partij voor verreweg de meeste 

linkse christenen nog in het geheel niet aan de orde. De stap naar de sdap was te groot. In hun ogen 
was zij niet alleen een politieke partij maar ook een cultuurbeweging, een beweging gedragen door 
marxisme en humanisme. Dat was niet wat zij zochten.’ 

39  J.J. Buskes, ‘De beide Blumhardts’, in: Eltheto, oktober 1930, 2-25.
40  Brief Banning aan Buskes 6 november 1928, in: Archief Buskes, hdc Amsterdam, inv.nr. 29.
41  Buskes, Het evangelie in de wereld van heden, 7-8.
42  Idem, 13.
43  Zo beschreef Buskes dat in zijn brochure: J.J. Buskes, cdu en sdap (Baarn: Bosch en Keuning,1932), 

3-5. Banning aan Buskes 6 november 1928.
44  Zie hierover; H.J. Langeveld: Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-

1946 (Den Haag: sdu, 1988) en Buskes, cdu en sdap.
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oorlog. De cdu was volgens hem een partij die weliswaar klein was maar met een 
duidelijk getuigenis in het politieke spectrum opereerde: geen oorlog, en een op 
het christendom gefundeerd socialisme. In die jaren verdedigde Buskes zijn keuze 
voor de cdu tegen verwijten dat hij bij zo’n kleine partij niets zou bereiken terwijl 
hij in naoorlogse jaren juist bij de grotere partij (de PvdA) bleef omdat hij kleine 
partijen ondanks hun goede standpunten (lees: de PSP) verweet invloedarm en 
sectarisch te zijn. Blijkbaar was het principiële gehalte van een politieke partij bij 
Buskes na de oorlog minder doorslaggevend te zijn geworden voor de beslissing 
om lid te worden.45

Buskes publiceerde in 1932 als reactie op de kritiek op zijn keuze voor de cdu 
de brochure cdu en sdap. Hij benadrukte daarin dat het de geestelijke omgeving 
van de sdap was waarom christenen zoals hij zich er niet thuis konden voelen. Het 
socialisme was voor Buskes iets zakelijks, een sociaal-economische gevolgtrek-
king uit zijn christelijke overtuiging, weliswaar een waarin een heel belangrijke 
boodschap voor de kerk vervat lag. In de sdap proefde hij echter een sterke gees-
telijke concurrentie tussen socialisme en christendom.46 Buskes zag socialisme en 
christendom als wezenlijk andere grootheden. Socialisme hield zich met wereldse 
zaken bezig, het christendom moest gericht zijn op de onzichtbare wereld van het 
hemelse koninkrijk van God. 

Banning werd al vroeg lid van de sdap en doorzag het probleem van de kleine 
partijen kennelijk eerder, maar kende ook minder scrupules bij grote volksbe-
wegingen. Hij zag liever een grote christelijk-socialistische partij ontstaan, maar 
bleef in de tussentijd binnen de sdap als een soort ‘zuurdesem’ werken voor ‘een-
heid in God’.47 Buskes en Banning waren het erover eens dat het overstijgen van 
uiteenlopende godsdienstige overtuigingen een belangrijke stap voorwaarts was 
in de strijd tegen ‘het moderne kapitalisme’.48 Banning wist Buskes er wel toe over 
te halen dat hij toetrad tot de ‘Wetenschappelijke Werkgroep voor Religieuze So-
cialisten’. Deze werkgroep had tot doel de raakvlakken tussen socialisme en reli-
gie in de cultuur te laten zien.49

In 1934 liet Banning nadrukkelijk aan Buskes weten dat hij vanuit zijn sdap de 
band met het cdu wilde versterken. Dit was een van de redenen waarom hij de 
band met Buskes zo belangrijk vond. Uit zijn archief blijkt niets van enige andere 
ingang van Banning bij de cdu. Hij dacht met een band tussen sdap en cdu ook 
binnen eigen partij sterker te staan in zijn verkondiging van de ‘positieve waarde 
van het geloof in ons volksleven’.50 Die positionering was belangrijk, te meer daar 
hij vanaf 1936 als antimilitarist strijd voerde met Albarda om het partijstandpunt 
over de landsbewapening, terwijl de cdu natuurlijk nadrukkelijk vanuit het evan-
gelie een antimilitaristisch standpunt verkondigde.51 Als hij de cdu bij de sdap 

45  Buskes, Vier vrienden, 149.
46  Buskes, cdu en sdap, 13-15.
47  Banning aan Buskes, 6 november 1928.
48  Idem, en J.J. Buskes, cdu en sdap, 9.
49  Banning aan Buskes, 6 november 1928 en brief Banning aan Buskes, 11 oktober 1929, hdc Amsterdam, 

inv.nr. 102.
50  Banning aan Buskes 23 juli 1934, in: Archief Buskes, hdc Amsterdam, inv.nr.36.
51  Stukken betreffende de Militaire Commissie der sdap. 1935-1936, Archief Banning, iisg Am ster-

dam,inv.nr.327. Albarda heeft duidelijk tegenover Banning gestaan in de kwestie van ontwapening. 
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kon betrekken, of de banden kon versterken, zou dat niet alleen ideologisch maar 
ook om electorale redenen kunnen pleiten voor het antimilitaristisch beginsel in 
de sdap.

De sdap liet midden jaren dertig (1937) het antimilitaristische standpunt los 
(ondanks dreigementen van Banning dat hij in dat geval zou afsplitsen van de par-
tij met zijn religieus-socialisten, wat echter niet gebeurde.52 De partij kon waar-
schijnlijk mede daardoor in 1939 toetreden tot het laatste vooroorlogse kabinet.53 
Dat zorgde voor nog meer verwijdering tussen die partij en de antimilitaristische 
Buskes. Deze verweet de sdap vanwege deze keuze politiek opportunisme.54

Banning dacht met het religieus-socialisme niet alleen de verdeeldheid en het 
onbegrip tussen bevolkingsgroepen aan te pakken, maar eveneens een oplossing 
te bieden voor de onkerkelijkheid waar de Nederlandse Hervormde Kerk mee 
worstelde sinds de uitkomst van de volkstelling van 1930. Dit bleek ook in Ban-
nings briefwisseling met G. van Veen in februari 1935 die hij in Tijd en Taak we-
reldkundig maakte. Van Veen beweerde dat Banning een onrealistische doelstel-
ling had met het samenbrengen van de grootheden christendom en socialisme; bij 
een combinatie zouden beide niet gebaat zijn en aan kracht inboeten. Banning re-
ageerde optimistisch op Van Veen door te zeggen dat een christo-centrisch reli-
gieus-socialisme voor vernieuwing zou zorgen in de samenleving doordat ‘de an-
tithese modern en vrijzinnig overwonnen was en de christelijke grondgedachten 
zuiver naar voren’ zouden treden.55 Er lag volgens Banning een belangrijke rol 
voor de vrijzinnigen en modernen om de antithese die de samenleving beheerste, 
te doorbreken. 

Banning speelde op een ander bord dan Buskes. Bij Buskes hadden kerk en 
theologie een centrale plaats in zijn leven,terwijl Banning een grotere plaats gaf 
aan de politiek. Hij was al sinds 1914 lid van de sdap en sinds 1931 lid van het par-
tijbestuur. Daarnaast was hij als lid van de Herzieningscommissie (met het oog op 
de herziening van het partijprogramma) actief betrokken bij de discussies over de 
vernieuwing van de sociaal-democratie. Buskes was ook betrokken bij een politie-
ke partij, de cdu. Hij voelde zich daar als orthodox christen en eveneens als sociaal 
betrokken christen gewaardeerd.56 Toch was politiek altijd secundair bij Buskes. 
Hij vond het vooral belangrijk om zijn maatschappelijk handelen te laten aanslui-
ten bij zijn christelijke overtuiging. 

Het versterken van de band met christenen buiten de partij lukte Banning niet 
(althans niet op grote schaal en niet officieel).57 Desondanks speelde Banning een 

In februari en maart 1936 schreef Banning artikelen waarin hij dreigde met scheuring. Ontwapening 
werd desondanks weggestemd in deze commissie en in de gehele partij.

52  Ibidem: ‘Banning, de voornaamste opposant (van Albarda) dreigde met scheuring in het so cia-
lis me door zijn luid beapplaudiseerde slotwoorden: ‘De nu voorgestelde resolutie bedreigt de 
vredesboodschap van het socialisme en dat maak ik niet mee’.’ 

53  Brinkman e.a., Honderd jaar sociaal-democratie, 108.
54  Buskes, cdu en sdap, 25-26.
55  Banning reageert hier op G. van Veen, die in Tijd en Taak twee artikelen over de volkstelling had 

geschreven. Van Veen beweerde onder andere dat de onkerkelijkheid zo erg nog niet was: de ‘dooie 
bladeren, die vele waren, hebben laten vallen’, in: Archief Banning, iisg Amsterdam, inv.nr.1.

56  Buskes, Hoera voor het leven, 140.
57  Buskes, Vier vrienden, 128. Buskes geeft hier bijvoorbeeld aan dat een deel van zijn vrienden onder 

de invloed van Banning stond en een deel niet. Banning had dus wel degelijk invloed buiten de partij 
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voorname rol in de sdap, resulterend in een open houding naar gelovigen in het 
Plan van de Arbeid van 1935 en het nieuwe beginselprogramma van 1937.58 Deze 
openheid werd mede aangewakkerd door de verkiezingsnederlaag die de partij in 
1933 leed. De partij wilde van betekenis worden voor de gehele bevolking, ook 
het religieuze deel.59 Daarnaast was hij na de oorlog de belangrijkste Doorbraak-
ideoloog achter de oprichting van de Partij van de Arbeid.

Kerkelijk gezien kreeg Banning pas na de oorlog in de Commissie Gemeenteop-
bouw invloed op het hervormingsproces in de Nederlandse Hervormde Kerk.60 
Deze driekoppige commissie was al tijdens de oorlog ontstaan als voortzetting 
van het Kerkelijk Overleg (de commissie die bezig was met een vernieuwing en re-
organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk) en behalve Banning zaten hier-
in K.H. Gravemeijer, de voormalig secretaris van de synode en aanjager van het 
kerkelijk verzet in de oorlog en Hendrik Kraemer. Dit driemanschap kreeg grote 
bevoegdheden om de kerk te hervormen. De belangrijkste invloed van Banning in 
de periode die hier onderzocht werd, beperkte zich echter tot zijn publieke plei-
dooi voor openheid tussen religie en socialisme. Ook gebruikte hij zijn invloed in 
het dagelijks bestuur van de sdap vooral om ‘beginseldiscussies te entameren’,61 
gericht op een verbreding van de basis van de socialistische beweging zodat ook 
middengroepen en gelovigen zich konden aansluiten. 

Buskes werd regelmatig gevraagd om voor kerkelijke groepen over christen-
dom en socialisme te spreken. Hij poogde hierbij met name educatief te werken 
door via lezingen en cursussen de grootste vooroordelen over socialisme weg te 
nemen. Zo ook bij een cursus christendom en socialisme die hij in 1932 verzorgde 
voor leden van het Hersteld Verband. Buskes wees zijn toehoorders op de hoofd-
oorzaak voor de tot dan toe blijvende kloof tussen christenen en socialisten: ‘Er 
wordt in de sdap over godsdienst (kerk en geloof) gesproken en geschreven, maar 
op een wijze, die voor de meeste kerkelijken en geloovigen onaanvaardbaar is’.62 
Het onaanvaardbare zat er voor hem in, dat geloof tot het privédomein werd ge-
reduceerd; volgens Buskes was het geloof doorslaggevend voor menselijk hande-
len op ieder terrein van de samenleving. Buskes wilde een voorname rol voor een 
christendom dat zich niet beperkte tot individuele vroomheid. Banning kon voor 
een groot deel in deze redeneerwijze mee gaan. Beiden signaleerden echter ook, 
in 1934, dat er binnen het socialisme al langer een koppeling werd gemaakt met 
christelijke waarden als ‘naastenliefde’. Het was voor hen een teken dat het pure 
marxisme socialisten ideologisch niet bevredigde. Het bekendste voorbeeld daar-
van was de sdap-voorman Pieter Jelles Troelstra, die ‘kwistig uit de christelijk-

maar kon dit niet vertalen in een grote Doorbraak voor christenen en socialisten.
58  R. Hartmans, Banning en het goede leven. Rede van Rob Hartmans, historicus en publicist van onder 

andere ‘Vijandige broeders’, voor de najaarsbijeenkomst van de Banning Werkgemeenschap op 18 
november 2012 in Rode Hoed in Amsterdam. Online: http://www.zingeving.net/BWG/20121118_
robhartmans.pdf geraadpleegd op 14-4-2014.

59  Brinkman e.a., Honderd jaar sociaal-democratie, 92-93. 
60  Balke en Oostenbrink-Evers, De commissie voor de werkorde, 124, en Buskes, Hoera voor het leven, 

208-210.
61  Brinkman e.a., Honderd jaar sociaal-democratie, 94.
62  J.J. Buskes, Cursus Christendom en Socialisme, 22 november 1932, in: Archief Buskes, hdc 

Amsterdam, inv.nr. 312.
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socialistische’ geschriften citeerde en in zijn tijd Kuyper al ‘om de oren sloeg’ met 
Bijbelteksten.63 Hoe gescheiden moesten socialisme en christendom dan blijven, 
waren er dwarsverbanden mogelijk? Kon een christen bijvoorbeeld lid worden 
van een socialistische partij? Buskes beantwoordde deze vraag niet met een stellig 
ja of nee. Hij stelde slechts vast dat in de sdap vooralsnog te weinig christelijks te 
vinden was en dat Banning net als hij zijn hogere doel niet in het socialisme maar 
in het evangelie zag:

de notie van ‘de naaste liefhebben etc.’ staat niet in sdap program maar wel in dat van de 
cdu: Dr. Banning heeft in De Socialistische Gids van Januari zoo terloops een en ander over 
deze kwestie gezegd. Bij hem is er het begrijpen, waarom de christelijke arbeiders zoo afwij-
zend tegenover de sdap staan. Zij hebben z.i. gelijk, wanneer zij al het andere, dat noodig is 
voor het leven in de maatschappij, dienstbaar maken aan wat voor hen het hoogste goed is.64

Banning gaf met zijn lidmaatschap van de sdap echter al vroeg een signaal dat hij 
partijlidmaatschap van een andere dan een christelijke partij mogelijk achtte. On-
der vrijzinnigen was zo’n partijlidmaatschap beduidend minder controversieel 
dan in gereformeerde of ethisch- en confessioneel-hervormde kringen. Al vóór 
Banning maakten G.W. Melchers, J.T. Tenthof en andere vrijzinnige predikanten 
de overstap naar de sdap.65 Het leek er echter wel op dat Banning het socialisme 
als beweging niet als doel in zichzelf beschouwde. Uit fragmenten van overdruk-
ken van zijn lezingen uit de jaren dertig blijkt dat het socialisme bij hem vooral ‘de 
grote geestelijke beweging die een doorbraak’66 betekende uit de burgerlijke geest 
van die tijd. Hij wilde dus niet alleen openheid van christenen naar het socialisme, 
maar hij zag ook uit naar een vernieuwing van de sociaal-democratie.

5.1.4 Slot

Buskes zag het marxisme dat de voedingsbodem vormde van het georganiseerde 
socialisme, als een religieuze beweging die concurreerde met het christendom en 
andere godsdiensten. Illustratief voor de verschillen tussen Buskes en Banning is 
hun briefwisseling over ‘humanisme’ en ‘christendom’ in 1927. Banning meende 
dat deze twee grootheden raakvlakken hadden. Hetzelfde humanisme dat in het 
christendom werkte, ‘werkte ook door in het socialisme’.67 Buskes sprak dat te-
gen. De beide grootheden gecombineerd zouden volgens hem resulteren in een 
‘vlak ‘humanisme’’. Als christendom zou vervallen tot ‘humanisme’, zou het 

63  P. Hagen, Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra (Amsterdam: De Arbeiderspers, 
2010), 346.

64  Buskes, cdu en sdap, 15.
65  Gerrit Willem Melchers (1869-1952) was de eerste predikant die de overstap maakte. Hij deed dat 

al in 1896. Een dergelijke stap zorgde voor conflict in kerk en kerkbestuur; hij nam drie jaar na het 
sdap-lidmaatschap afscheid van zijn gemeente omdat de situatie niet langer houdbaar was gebleken. 
G.W.B. Borrie, ‘Gerrit Willem Melchers (1869-1952)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 
(1888-2000). http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/melchers laatst 
aangepast op 12-11-2013.

66  Lezingen jaren ’30, in: Archief Banning, iisg, inv.nr.241.
67  Brief Banning aan Buskes, 19 maart 1927 in: Archief Buskes, hdc Amsterdam, inv.nr. 28.
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evangelie overboord gaan en het christelijk geloof inhoudsloos worden. Hij zag 
het socialisme, mits losgekoppeld van het marxisme, daarom vooral als een zake-
lijke consequentie van het christen-zijn. Het mochten geen concurrerende ideo-
logieën zijn. Toch kon Buskes later niet genoeg benadrukken hoe waardevol zijn 
contact met Banning was geweest. Hij voelde zich altijd recht gedaan en serieus 
genomen door hem, hoewel hij dat als jongere (ze scheelden elf jaar) niet vanzelf-
sprekend vond. Buskes meende zelfs dat hij zijn uiteindelijke keuze voor het so-
cialisme aan Banning te danken had.68 

Bij alles wat hen scheidde, was er één belangrijke overeenkomst, die wellicht 
ook voor andere doorbrekers heeft gegolden: ‘Wij vonden elkaar in de overtui-
ging, dat individuele bekering zonder verandering van de maatschappelijke struc-
turen en verandering van de maatschappelijke structuren zonder innerlijke ver-
nieuwing van de enkele mens ontoereikend zijn.’69 Bij de eerdergenoemde cursus 
over socialisme en christendom gaf Buskes nog niet echt antwoord op de vraag of 
het geoorloofd was lid te worden van een socialistische partij. Wel liet hij Nico 
Stufkens, één van zijn belangrijkste leermeesters,70 antwoord geven op die vraag: 
‘Wij dragen de schuld, dat de kerk de socialistische beweging na haar wezen niet 
verstaan heeft, alleen met de daad, wanneer wij de gescheidenheid met al haar ge-
volgen doorbreken en ons stellen in de rijen der moderne arbeidersbeweging’.71 
Zo zou de schuld van de kerk weggenomen kunnen worden. De kerk moest dus 
volgens Stufkens luisteren naar de arbeidersbeweging zoals hij in de moderne tijd 
was. Daarna zou het voor christenen makkelijk zijn hun christelijke idealen te ver-
binden met lidmaatschap van bijvoorbeeld een niet-christelijke partij of vakbond. 
Tot deze daad was Buskes in tegenstelling tot Stufkens en Banning in de jaren der-
tig nog niet bereid. Na de Tweede Wereldoorlog trad hij wel toe tot de sdap en na 
haar oprichting in 1946 tot de PvdA. Hij gaf hier voor een gezamenlijke verklaring 
af met andere dominees in Wat bezielt ze?.72 

Banning en Buskes waren vooral bezig met de maatschappelijke vragen over de 
verhouding tussen kerk en socialisme. Waar had de kerk haar achterban verwaar-
loosd, waarom sprak zij geen duidelijk woord in het interbellum? Tegelijkertijd 
zagen beiden de tekortkomingen van het socialisme. Ze streefden dus niet naar 
het socialisme als systeem in zichzelf. Zeker Buskes wilde een christelijke herori-
entatie van de samenleving. Beiden zagen in de socialistische idealen veel goed en 
steunden deze waar mogelijk. De ware Doorbraak zat voor hen niet in de keuze 
voor een partij, maar in een vernieuwd volksbewustzijn. Zoals we zagen gebruikte 
Banning de beeldspraak van doorbraak al in zijn lezingen in de jaren dertig. Ook 
Buskes verwijst naar Stufkens die het werkwoord ‘doorbreken’ gebruikte. Dit is 
een voorzichtige bevestiging dat de vooroorlogse doorbrekers zichzelf daadwer-
kelijk met deze beeldspraak vereenzelvigden. 

Geïnspireerd door Barth waren er andere theologen, die de Doorbraak een 
theologisch fundament gaven en daarmee de nieuwe visie op kerk en samenleving 

68  Buskes, Vier Vrienden, 146-147.
69  Ibidem.
70  Buskes, Hoera voor het leven, 65.
71  Citaat Stufkens door Buskes tijdens eerder genoemde Cursus Christendom en Socialisme. 
72  Buskes e.a., Wat bezielt ze?, m.n. 3-4.
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verwoordden. Miskotte en Koopmans komen hieronder als selectie uit een grote-
re groep aan bod. Zij lieten hun eigen geluid horen over de inhoud van de dialecti-
sche theologie. Ze waren beiden toonaangevend in het theologische discours over 
deze stroming. Zowel Koopmans als Miskotte waren daarbij niet alleen beïnvloed 
door de theologie van Barth maar ook door die van Gunning. 

5.2 Kornelis Heiko Miskotte en Jan Koopmans: 
Doorbraak als theologische kritiek op christelijke organisaties en verwerping 

van de antithese 
5.2 Kornelis Heiko Miskotte en Jan Koopmans

Zowel Miskotte als Koopmans behoorden tot de eerste theologen in Nederland 
die interesse voor Karl Barth kregen en zich uitvoerig met hem bezighielden. 
Barths theologie was niet altijd makkelijk bruikbaar en leek niet minder bruikbaar 
voor de Nederlandse situatie dan de eerdere ethische theologen. Toch bleek de di-
alectische theologie bruikbaar gemaakt te kunnen worden voor de Nederlandse 
situatie. Het grote aantal Barth-volgers in de jaren twintig en dertig lijkt daar al-
thans van te getuigen. Niet lang na de eerste pogingen om de theologie van Barth 
voor het grote publiek te vertolken, werd zij eveneens publiekelijk bestreden. 
Klaas Schilder als redacteur van De Reformatie was een voorname criticus. Voor 
de moderne vleugel was het Ph.A. Kohnstamm die Barth bekritiseerde. De barthi-
aanse theologie zou volgens beiden leiden tot ‘nihilisme’, nietszeggendheid.73 

In het algemeen was de toon van de neocalvinisten in de jaren dertig en waar het 
ging om alles wat met Barth te maken had een stuk feller dan bij eerdere theologi-
sche polemieken. Zo fel zelfs dat Haitjema in 1936 sprak over een oorlogssituatie 
tussen de beide kampen.74 Haitjema zocht de motieven voor de felle aanval vooral 
in het ‘organisatorisch, kerkelijk en politiek prestige’75 dat verdedigd moest wor-
den. Al vanaf de waarschuwing die de Gereformeerde Kerken in Nederland over 
het lidmaatschap van de ncsv in 1920 afgaven, waren de kerkelijke spanningen 
voelbaar. Haitjema meende dat bij de kwestie Geelkerken parallel aan het proces 
tegen Geelkerken de verhouding met de barthianen op scherp was gezet. Dit was 
vooral omdat zich in de groep medestanders van Geelkerken ook barthianen be-
vonden, hoewel Geelkerken zelf er beslist geen was. Tijdens deze gespannen pe-
riode moesten Miskotte en Koopmans zichzelf en de Doorbraak een plek geven.

5.2.1 Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976)

Miskotte wordt gerekend tot de zogenaamde grote drie hervormde theologen van 
de twintigste eeuw (samen met Noordmans en Van Ruler).76 Hij studeerde theolo-

73  De barthianen voerden een strijd op twee fronten; zowel de modernen als de neocalvinisten gebruikten 
de term nihilisme in hun strijd tegen het barthianisme. 

74  Th.L. Haitjema, De strijd van het Nederlandsche nieuw-calvinisme tegen de theologie van Barth 
(Wageningen: Veenman, 1936), 3.

75  Idem, 6.
76  D. van Keulen, G. van den Brink en G. Harinck, Men moet telkens opnieuw een reuzenzwaai aan de 

rekstok maken. Verder met van Ruler (Zoetermeer: Boekencentrum 2009), 7.
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gie te Utrecht en werd in 1921 predikant. Hij was al vroeg als predikant betrokken 
bij sociale initiatieven die de gebruikelijke maatschappelijke scheidsmuren door-
braken. Zo beschreef zijn zwager, de barthiaanse predikant H.C. Touw, dat Mis-
kotte al in zijn jaren in Meppel (vanaf 1925) betrokken was bij de ‘strijd voor een 
algemene Volksuniversiteit (tegen een ‘christelijke volksuniversiteit’)’.77 Verder 
viel volgens Touw Miskottes bovengemiddelde interesse voor de sociale kwestie 
‘in zijn medewerking aan het [socialistische] Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling’ aan te wijzen.78 Ook zag Touw hoe de dialectische theologie van Barth er la-
ter in het leven van Miskotte voor zorgde dat hij 

… in een tijdgewricht, dat voor kerk en wereld in allerlei opzicht uitermate spannend was 
– in Nederland: een toenemende geestelijke en maatschappelijke crisis; opkomst der nieu-
were theologie; strijd voor een nieuwe kerkorde; in Duitsland: opkomst van het nationaal-
socialisme en antisemitisme – … in toenemende mate geestelijke leiding [heeft] gegeven, en 
op zeer bijzondere wijze bijgedragen tot de geestelijke vernieuwing der Kerk.79

Miskotte zag in zijn vroegere hoogleraar in Utrecht J.R. Slotemaker de Bruïne 
één van de voorlopers in de bewustmaking van christenen voor de sociale kwestie. 
Slotemakers zakelijke benadering van het socialisme als maatschappelijk begrip in 
tegenstelling tot maatschappelijk concurrent van de kerk schiep de volgens Mis-
kotte noodzakelijke ruimte voor het gesprek tussen socialisme en christendom. 
Het was daarbij in zijn ogen geen kwestie van elkaars idealen overnemen. Het so-
cialisme stelde de kerk vooral voor de taak om te kijken waar haar opdracht in de 
wereld precies lag. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat de kerk haar bood-
schap geweld aan deed om zichzelf in de markt te zetten en de leegloop te bestrij-
den. Zij diende vooral te leren van haar nalatigheden in het verleden en op grond 
daarvan tot daden te komen, met name in het strijden voor sociale gerechtigheid.

In ons land behoeven wij de namen van Heldring en Witteveen80 maar te noe-
men, in Duitschland Werners en Bodelschwingh,81 om aller hart met dank en eer-
bied te vervullen. En wat het doordénken betreft van de vragen, die hier rezen, 
zijn in lateren tijd namen als Talma en Slotemaker82 niet als de herinneringen aan 
trompetklanken die een nieuwe sociale ontroering in de kerk wakker riepen?83

Slotemaker de Bruïne ging echter volgens Miskotte ten onrechte voorbij aan de 
christensocialisten, zoals De Ligt en Banning. Deze waren immers in de jaren tien 
en twintig al op de voorgrond getreden. Slotemaker de Bruïne zag deze socialis-
tische christenen echter niet als een goed voorbeeld van hoe een christen in de sa-
menleving moest staan. Het christendom stond geen economische ordening voor, 

77  Manuscript (uit 1940? Datering onbekend) voor boek over Miskotte door H.C. Touw: Prof.Dr. 
K.H. Miskotte, zijn weg in Woord en Wereld, in: Archief Touw, opgenomen in Archief Miskotte, ub 
Leiden, inv.nr.55.

78  Ibidem.
79  Ibidem.
80  Negentiende-eeuwse theologen, veelal bezig met de interne zending. Zorg voor de nood van de 

arbeider was daar een belangrijk onderdeel van.
81  Werner was net als Bodelschwingh een van de pioniers van het diaconale werk in Duitsland. 
82  Talma was een sociaal bewust predikant die als minister van landbouw, nijverheid en handel (1908-

1913) één van de grondleggers was van een systeem van sociale zekerheid in Nederland.
83  K.H. Miskotte, De kerk en het socialisme, datum onbekend (wrs. Einde jaren ’20), (zonder 

paginanummering). in: Archief Miskotte, ub Leiden, inv.nr. 503.
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meende hij: dus ‘mocht noch het kapitalisme als in wezen onchristelijk, noch so-
cialisme als de zuiverste toepassing van christelijke ethiek’ beschouwd worden. 
Miskotte waardeerde het werk van de religieus-socialisten juist wel. Het religi-
eus-socialisme deed een dynamische poging om de tegenstrijdigheid tussen reli-
gieuze en culturele verlangens op te heffen, meende hij.84 Hij werd vanwege zijn 
opvattingen regelmatig gevraagd om te spreken bij bijeenkomsten over de sociale 
kwestie.85 

Miskotte heeft zich evenals Buskes op het gebied van de theologie altijd aan-
gesproken gevoeld door de grote ethische theoloog J.H. Gunning. Vooral enke-
le hoofdelementen uit zijn theologie spraken hem aan. De wedergeboorte van de 
mens, de ‘Christus in ons’, de ware humaniteit was het belangrijkst voor Gun-
ning. Alles wat daarvan afleidde moest door zelfverloochening worden gelouterd. 
De band met Christus was volgens Gunning niet in de eerste plaats een zaak van 
dogma’s en leerstellingen, maar een persoonlijke relatie. Het belangrijkste aan de 
kerk moest zijn dat zij tot zichtbare eenheid kwam door de naam van Christus 
boven alle richting en partijgeest uit te belijden en dat zij leefde uit de verwach-
ting van Christus’ wederkomst. De verschillende richtingen waren Gunning een 
doorn in het oog, omdat de kerk daardoor een verdeelde gemeenschap leek te zijn 
geworden. Gunning verwierp daarom ook Kuypers rechtvaardiging van de plu-
riformiteit der kerken. Deze stelde dat de volheid van Christus te groot zou zijn 
voor één kerk.86 

Zoals gezegd verscheen in 1929 van de hand van Miskotte een werk over Gun-
ning. Aan Gunning dankte Miskotte naar eigen zeggen zijn positionering in het 
Nederlandse theologische landschap. Hij was net als Gunning op zoek naar oor-
spronkelijke theologie, gericht op de oorsprong van de woorden van het evange-
lie. Die theologie liet zich niet door een bepaalde richting claimen. Onder voort-
durende aarzeling maar met grote belangstelling aanvaardde Miskotte ook veel 
inzichten van Barth. In de jaren dertig werd Miskotte één van de bekendste Ne-
derlandse barthianen. Hij omschreef in de bespreking van Barths collegevoor-
drachten te Utrecht (1935) Barth als dé leraar voor de kerk van zijn tijd: 

84  Miskotte, Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten, 71 en 134-135: dagboek, 17 februari en 5 
april 1919).

85  Niet alleen werd hij evenals Buskes door Banning betrokken bij Barchem, maar blijkens een brief 
van Berkelbach van den Sprenkel aan Miskotte op 7 april 1930 ook bij grote jeugdbijeenkomsten: ‘Ik 
kom tot je met een verzoek, dat ik buitengewoon graag ingewilligd zag. Den IIe Mei zijn wij voor 
een weekend op de Ernst Sillem hoeve in het Gooi met een 80 à 100 Rotterdamsche jeugdleiders van 
zeer verschillende richting en positie. Dit is een verbazend aardigen kring; wat je bij die menschen 
zaait, brengt in den winter zijn vrucht op 30, 60 en 100voud. Het zijn bijna allemaal menschen uit 
den handel voor ¾ in ondergeschikte positie, voor ¼ met een taak als leider.’ Dit was de derde keer 
dat de conferentie werd gehouden. ‘Zaterdagsavonds spreekt voor ons een bevoegd man over een 
sociaal onderwerp, meestal een hoogleeraar; zondagsmiddags spreekt voor ons één van de leidende 
figuren uit de Rotterdamsche handelswereld, zondagsavonds ook één, maar een veel jongere, die een 
plaats op den voorgrond schijnt te zullen gaan innemen. We hebben ’s zondagsmorgens een preek 
van zeker niet langer dan een uur, die rekening houdt met het milieu. De kring, die dit organiseert, is 
rechtzinnig, de lieden die er komen, van allerlei kleur, de laatste maal tot communisten toe.’ Miskotte 
was daarbij uitgenodigd. In: Archief Miskotte, ub Leiden, inv.nr. 1.

86  L.Mietus, gvw 2 (‘De opbouw der kerk op haar grondslag’, 1900), 603 e.v.
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gezien vanuit het zeer arme en verwarde heden: de leeraar der kerk, maar in ieder geval voor 
gànsch de kerk een leeraar, die zij moèt hooren; een laatste zakelijk-zuivere stem in de lan-
ge rij der orthodoxe vaders, tegelijk de eenige stem, die niet ondanks, maar in en door haar 
strakke rechtzinnigheid in edelsten zin actueel is.87 

Miskotte had een duidelijke eigen agenda in deze bespreking van de voordrach-
ten van Barth, namelijk te tonen wat de eigenlijke boodschap van Barth was aan 
de Nederlanders: 

Mij zweefde iets anders voor, namelijk: te ontwikkelen hoe de invloed van Barth in Ne-
derland dwars door alle richtingen is heengegaan en wat het, menschelijkerwijs gesproken, 
onherroepelijke daarin is. Ik zou dat in dezen trant niet kunnen doen zonder ingrijpende 
polemiek met de vigeerende richtingen en met leidende figuren in het theologisch leven 
ten onzent.88 

Miskotte wilde vooral laten zien dat Barth iets fundamenteels had duidelijk ge-
maakt. Hij meende dat dat een christendom was, waarin iedereen gebonden was 
aan Christus. De afkomst of maatschappelijke positie deed er niet toe. Christus 
oversteeg de verschillen.89 

Miskotte zag duidelijke parallellen tussen Barth en Gunning, met name dat bei-
den de claim van de richtingen op zekere Godskennis verwierpen. Hij miste bij 
Barth wel de aandacht voor de openbaring van God in de cultuur, die hij bij Gun-
ning vond. Miskotte publiceerde in achtereenvolgens Eltheto, Minerva (algemeen 
Nederlands studentenweekblad, tot 1923), Algemeen Weekblad voor Christen-
dom en Cultuur en in Woord en Geest. Landelijk kreeg Miskotte vooral bekend-
heid doordat hij vanaf de jaren dertig radiopreken hield voor de ncrv, waarbij hij 
vooral de dialectische theologie uitlegde aan een breed publiek. Miskotte had ge-
zag als kenner van de joodse religie en spreker over de verhouding tussen chris-
tendom, heidendom en jodendom. Hij publiceerde daarover veelvuldig, met als 
hoofdwerken zijn dissertatie Het wezen der Joodsche Religie (1932) en Edda en 
Thora (1939). Deze boeken waren een inspiratiebron voor de volgers van de Duit-
se kerkstrijd. Ze konden gebruikt worden om de misstanden te veroordelen, die 
begaan werden tegen joden in Duitsland.

Gedurende zijn hele leven bleef de sociale kwestie een belangrijk strijdpunt voor 
Miskotte. Volgens Miskotte konden mensen niet beweren ‘dat het  waardeloos’90 
zou zijn om opnieuw te pogen het socialisme en de kerk samen te brengen. 

Het gaat er hier alleen om, gelijk in allerlei christelijke kring geschiedt, (zie ook Stockholm) 
[conferentie in 1925 over ‘praktisch christendom’ van de oecumenische organisatie Life and 
Work] aangaande het verleden, de lijnen en de lessen van het verleden tot eenige klaarheid 
te komen, die sommigen (heel enkelen onder u, maar men kan de enkelen niet vinden als 
men zich niet tot de velen richt) helpen zal, als Gods uur slaat.91 

87  K. Barth, De apostolische geloofsbelijdenis. Voor Nederland bewerkt en van aanteekeningen voorzien 
door dr. K.H. Miskotte (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1935), 7.

88  Idem, ‘Woord vooraf’.
89  W. Nijenhuis, ‘Miskotte, Kornelis Heiko’, in: blgnp, deel 6 (Kampen: Kok, 2006), 193.
90  Miskotte, De kerk en het socialisme.
91  Ibidem.
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Miskotte wilde dat iedere christen een poging zou doen de christelijke cultuur op-
nieuw uit te vinden. Hij dacht daarbij niet aan de Kuyperiaanse manier: een her-
kerstening van de wereld vanuit de eigen gesloten kring en met gebruikmaking 
van de antithese. De relevantie van het christendom voor de Nederlandse cultuur 
en samenleving kon weer zichtbaar gemaakt worden in het gehele volksleven als 
de kerk een actieve rol kreeg in de sociale kwestie. Op die wijze zouden zowel 
kerk als samenleving toekomstbestendig worden en niet slechts een selecte groep 
uitverkorenen.92 De antithese van Kuyper had volgens Miskotte slechts gezorgd 
voor ‘valsche tegenstellingen’.93 De echte tegenstellingen konden wij pas weten 
door de onmiddellijke openbaring van God. Het was volgens hem kunstmatig om 
als mensen nu al scheidslijnen te trekken.94

5.2.2 Jan Koopmans (1905-1945)

Jan Koopmans was de jongste persoon die betrokken raakte bij de groep doorbre-
kers. Hij werd ook niet oud, want in maart 1945 kwam hij door een verdwaalde 
kogel om het leven. De uiteindelijke politieke Doorbraak, de oprichting van de 
PvdA, heeft hij dan ook niet meegemaakt. In het interbellum behoorde hij echter 
duidelijk tot de voorstanders van een Doorbraak uit de bestaande kerkelijke en 
maatschappelijke situatie. Zijn betrekkelijk jonge leeftijd verhinderde niet dat de 
andere doorbrekers groot respect hadden voor zijn authentieke theologische in-
zicht en zijn talent om dat bondig en duidelijk te verwoorden. Koopmans kwam 
uit een hervormd gezin en kreeg al tijdens zijn jeugd te maken met de denkbeelden 
van Gunning. Zijn vader was namelijk sterk onder de indruk geweest van Gun-
ning. Volgens de biografen van Koopmans hing een portret van Gunning op een 
belangrijke plek in de woonkamer.95 

Koopmans ging aanvankelijk leren voor onderwijzer, het beroep van zijn vader. 
Later koos Jan echter voor de studie theologie in Utrecht. Studiegenoten waren 
onder meer D. Tromp en H.C. Touw, die later allebei doorbrekers zouden wor-
den.96 Ook hoorde hij J.R. Slotemaker de Bruïne spreken in de collegezalen. Net 
als Miskotte en ook Buskes sprak hij waardering uit voor de door Slotemaker sr. 
aangesneden thema’s rond een betere verbinding tussen de leer en het leven. Dit 
hield vooral in dat de theologie van de kerk echt iets te zeggen moest hebben voor 
het leven van de gelovige. Niettemin was hij uitgesproken kritisch over Slotema-

92  Miskotte, Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten (Baarn: De Prom, 1994), 139: dagboek 11 
oktober 1931.

93  Ibidem.
94  Miskotte, Prof.Dr. Karl Barth, 12.
95  Biografische gegevens ontleend aan G.C. den Hertog en G.A. Neven, Jan Koopmans. Theoloog bij de 

tijd (Kampen: Kok, 2008) alsmede G.W. Marchal, Dienaar tot de oogst (Den Haag: Boekencentrum, 
1985). Primaire werken ontleend aan J. Koopmans, Onder het Woord. Verzamelde opstellen 
bijeengebracht en ingeleid door K.H. Kroon (Amsterdam: Uitgevers-maatschappij Holland, 1949).

96  Ook K.H. (Kleijs) Kroon was studiegenoot van Koopmans, hij was één van de uiteindelijke ‘rooie 
dominees’ die in 1945 overgingen tot de sdap. Door hem werd de in noot 462 genoemde bundel 
teksten samengesteld in 1949.
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kers inhoudelijke behandeling van deze thematiek.97 Slotemaker beperkte de rol 
van de kerk met zijn scheiding tussen de leer en het leven te veel. De leer moest 
volgen uit het leven van de geloofsgemeenschap. Koopmans schreef later twee 
boeken die duidelijk blijk geven van barthiaanse invloeden: de Kleine Postille 
(1938) en De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1939). In een postuum uitgegeven 
bundel opstellen van Koopmans, Onder het Woord, schreef K.H. Kroon (één van 
de latere Doorbraakpredikanten) een inleiding die treffend wordt verwoord waar 
Koopmans zijn inhoudelijke grenzen legde:

Al vroeg doorzag Koopmans valse tegenstellingen als tussen ‘leer’ en ‘leven’ zowel als tus-
sen ‘kerkelijk’ leven en ‘persoonlijk’ leven, terwijl hij toch reeds toen een open oog had en 
sindsdien behield voor de gevaren van ongeestelijke en voorbarige ‘confessionele’ proce-
dures. Boeiend is het te zien, hoe hij reeds in die jaren gaarne sprak en schreef voor de stu-
denten (Het leven als daad 1929) en voor de gemeente (De Kerk 1931). Karakteristiek voor 
zijn gehele persoon en denkwijze was het toen reeds, dat hij zeer beslist dankte voor de eer 
om de voor hem opengehouden voorzitterszetel der Christelijk Historische kiesvereniging 
in te nemen. Men was daar zeer verwonderd over, want het behoorde naar gangbaar ge-
voelen onlosmakelijk bij het Hervormde predikantsambt. Te zeer werd de jonge dominee 
Koopmans echter al vervuld door een nieuw vragen naar de ene ware Kerk, de reine leer en 
het leven in geloof, dan dat hij zich in de huidige wereld door een ‘christelijk beginselpro-
gram’ bevredigd kon gevoelen98

In de Kleine Postille (1938) stelde Koopmans eerst dat de probleemstellingen van 
de ethische theologen niet meer de actualiteitswaarde hadden die noodzakelijk 
was voor een theologie. Hij pleitte voor een soort heropvoeding van het Neder-
landse volk: ‘Hoe zal er ooit weer iets als een christelijke levensstijl kunnen ont-
staan, wanneer daar niet een christelijke leerstijl aan voorafgaat?’.99 Hier lag de 
taak van de kerk volgens Koopmans. De kerk diende de kerkelijke en niet-kerke-
lijke bevolking te leren over Christus’ lijdensgechiedenis. Vooral de openbaring 
die uit het opstandingsverhaal van Christus gelezen kan worden, moest daarvan 
de voornaamste inhoud vormen. De basis voor de christelijke traditie was voor 
Koopmans Gods genade. Het was God als enige actor in deze genade, die zorgde 
voor rechtvaardiging van al het menselijk handelen. De gelovige had dus een be-
scheiden houding nodig, zich dienstbaar aan God opstellen en accepteren dat hij 
geen beschikking had over zekere Godskennis.100 Dit was een rode draad door het 
boek: ‘Wanneer wij eens iets waarlijk goeds doen, dan zal het altijd allereerst ons-
zelf verrassen. Doet het dat niet, dan is het al niet meer goed. Het goede, dat wij 
doen, wordt door ons veelmeer ontvangen dan gedaan.’101

Ook in De Nederlandse Geloofsbelijdenis komen dergelijke barthiaanse redene-
ringen voor. Dit boek liet scherp de contouren zien van zijn opvattingen over de 
plek van de kerk in de samenleving; het bevat ook duidelijke Doorbraak-elemen-
ten. De kern van zijn betoog was dat de kerk nooit mocht vervallen tot de status 

97  Koopmans verweet Slotemaker een kunstmatig onderscheid te maken tussen leer en leven, hij 
waardeerde wel dat Slotemaker beide elementen benoemde: J. Koopmans, ‘leer en leven’ (1928, 
referaat ringvergadering Brouwershaven), in: Onder het Woord, 7.

98  Koopmans, Onder het Woord, inleiding door K.H. Kroon, x.
99  J. Koopmans, Kleine Postille (Nijkerk: Callenbach, 1938), 13.
100  Idem, 73 en 149.
101  Idem, 149.
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van een ‘partij’. Als dat wel gebeurde, zou dat op verschillende manieren kunnen 
leiden tot verkeerde dingen: 

De kerk is geen partij en een partij is geen kerk. De gevolgen kunnen alleen maar heilloos 
zijn, als een kerk tot een partij wordt, of wanneer een partij de allures van een kerk aan-
neemt. Naar oorzaak en aard kan de partijvorming in de kerk tweeërlei karakter dragen. 
De partijvorming kan van godsdienstigen en theologischen aard zijn; in dit geval spreken 
we van haeresie, ketterij. 
 Zij kan ook andere redenen hebben, die onmiddellijk leiden tot scheuring in de ker000k; 
dat is de secte in engeren zin, die ook wel hier in de Geloofsbelijdenis bedoeld is. Men kan 
echter deze beide niet goedvan elkander scheiden. De haeresie binnen de kerk heeft toch 
de neiging tot groepsvorming; men denke aan het richtingsprobleem in de Nederlandsche 
Hervormde Kerk. En de secte buiten de kerk kan meestal ook de christelijke waarheid, die 
zij ongeschonden uit de kerk dacht meegenomen te hebben, niet recht bewaren; de vele 
willekeurige buitenkerkelijke stroomingen zijn daarvan het bewijs. In beide gevallen staat 
de secte, de partij, tegenover de kerk. De kerk is een geestelijke grootheid. De secte is, on-
danks allen schijn van het tegendeel, ongeestelijk.102

De richtingenstrijd was dus in de krachtige bewoordingen van Koopmans een ‘he-
resie binnen de kerk’. Ook de van de Nederlandse Hervormde Kerk afgescheiden 
groepen (Afgescheidenen en Dolerenden) werden door Koopmans kritisch be-
keken. Hij vroeg zich af of de waarheid binnen deze groepen behouden kon zijn. 
Er was door de oecumenische beweging meer eenheid gekomen in de christelijke 
wereld, maar niet als het op ‘waarheid’ en ‘geloofsbelijdenis’ aankwam. Dit stelde 
Koopmans tijdens een referaat in 1929 alsmede in de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis uit 1939. Een sterke consistentie valt te constateren in zijn gedachte dat niet alle 
antwoorden voor de verdeelde kerk van de oecumenische beweging te verwach-
ten vielen. De oecumenische beweging had zich jarenlang vruchtbaar ingezet voor 
meer eenheid op het terrein van leven en werken (Life and Work), maar begaf zich 
nu op terreinen waar naar Koopmans’ verwachting de vruchten slechts in de vorm 
van conflicten zichtbaar zouden worden. De oecumenische beweging was name-
lijk bezig met geloof en belijdenis (Faith and order), een gebied waar Koopmans 
weinig profijt voor de protestantse kerken verwachtte. Volgens hem zou de dis-
cussie over de geloofsbelijdenis en kerkorde enkel zorgen voor meer conflict in 
de kerken, zoals dat in het verleden al bewezen was.103 Hij benadrukte daarbij dat 

102  J. Koopmans, De Nederlandse Geloofsbelijdenis (Amsterdam: Holland,1939), 141-142.
103  J. Koopmans, ‘De eenheid der kerk (Referaat Predikantenconvent Zierikzee 1929)’, in: Onder het 

Woord, 19-20: ‘Er is altijd moeite geweest met het verdeelde christendom vanuit het perspectief 
van de protestantse kerk. De breuk lijkt chronisch te zijn: En dat wordt weer dubbel merkbaar, nu 
alle Kerken tesamen een discussie aangaan over een eventuele vereniging. Het gevaar was nog niet 
zo heel groot, zolang het in deze eenheidsbeweging bleef bij Life and Work; d.w.z. bij de vraag: 
hoe kunnen wij in de praktijk ten opzichte van de wereld samenwerken? Toch heeft de conferentie 
te Stockholm in 1925, die daartoe bijeenkwam, ook wel degelijk haar pijnlijke en zelfs riskante 
ogenblikken gehad. Het was naar aanleiding van deze internationale kerkelijke ontmoeting, dat de 
bekende tegenstelling tussen de Duitse en de Engels-Amerikaanse opvatting van het ‘Koninkrijk 
Gods’ ter sprake kwam, waarover b.v. ten onzent Aalders gesproken en geschreven heeft.

  Gevaarlijker werd natuurlijk twee jaren later het samentreffen in Lausanne. Want daar zou 
men spreken over Faith and Order, Geloofsbelijdenis en Kerkordening; m.a.w. men ging zich 
terugtrekken op het eigenlijke eeuwenoude slagveld, waar de dogmatische en liturgische questies 
werden omtreden.’
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eenheid evenals richtingen een lastig begrip was. Beide begrippen kregen pas in-
houd in combinatie met het onzichtbare eindpunt waarvan de mensheid onzeker 
moest zijn tot dat eindpunt bereikt was:

De eenheid der richtingen ligt in het gemeenschappelijk snijpunt van hun verlengden; dat is 
meer een eindpunt, dan een uitgangspunt. Iedere richting begint ergens en eindigt ergens; en 
het is dat eindpunt, waarvan wij hopen, dat het gemeenschappelijk is; het woord ‘richting’ 
betekent pas iets, wanneer het wil zeggen: richting op een object. Dan wordt vanzelf de al 
vaker gesignaleerde onderscheiding tussen zichtbare en onzichtbare Kerk noodzakelijk: 
een zichtbare Kerk van belijdenden en een onzichtbare Kerk van gelovigen104

De kerk kon zich beter bezighouden met haar maatschappelijke functie, vond 
Koopmans. Er was sinds 1914 een duidelijke morele desoriëntatie en daarmee ge-
paard gaand negatief eindbeeld van de wereld. De apocalyptische  eindverwachting 
leek zich aan te kondigen door de ellende van de Eerste Wereldoorlog en de maat-
schappelijke ellende van de jaren dertig. De andere eindverwachtingsgedachte was 
juist de optimistische. De wereld zou spoedig een overheid krijgen die haar ambt 
verstaat en die bovendien het geloof begunstigt. Ook deze gedachte wees Koop-
mans af. De kerk diende een getuigende geloofsgemeenschap te vormen, die soms 
door haar boodschap kon contrasteren met de wereld. Verwijzend naar de Be-
kennende Kirche schreef Koopmans in 1939 in de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
dat geloof en belijdenis soms juist een kritische rol in staat en maatschappij moest 
vervullen. Het belangrijkste besef voor christenen moest zijn, in deze theorie van 
Koopmans, dat de menselijke realiteit op geen enkel onderdeel goddelijke status 
kon hebben. Geloof en belijdenis moesten daarom per definitie irreëel zijn.

De staat, zoowel de democratische als de totalitaire, zoowel de neutrale als de christelijke, is 
een abstractie, gevaarlijk omdat zij tot leven gekomen is. Het is bijbelsch en christelijk om 
niet van den staat maar van de overheid te spreken. Daarvoor kunnen wij bidden, wat we 
voor een abstractie niet kunnen. … En in dien zin is tenslotte ook de Bekennende Kirche 
in onzen tijd irreëel, als zij weigert een mythologie te aanvaarden, maar zich richt tot haar 
overheid op grond van het Evangelie. In dien zin behoort steeds en overal de christelijke 
kerk irreëel te zijn, door zich te distantiëeren, zoowel van de totale als van de democrati-
sche, zoowel van de christelijke als van de neutrale mythe, en door onder alle omstandig-
heden met haar overheid te willen staan in het licht van Gods gebod en van Zijn belofte.105

In later jaren, met name in zijn functie als bijbelstudiesecretaris bij de ncsv, kreeg 
Koopmans contact met Noordmans. Veelzeggend is dat hij Noordmans (en niet 
Barth) zijn geestelijk vader noemde. Hij voelde zich ‘echt gekend’106 door Noord-
mans en baseerde met name zijn pastorale invalshoek voor de dogmatiek op hem.

Net als Noordmans kan Koopmans betiteld worden als een kritisch volger van de 
theologie van Barth. Hij vertolkte de dialectische theologie op zijn eigen wijze. Dat 
wil zeggen dat hij Barth niet kopieerde, maar de belangrijkste elementen van diens 
theologie integreerde in zijn theologie.107 Noordmans leerde Koopmans dat de sa-

104  Koopmans, Onder het Woord, 28.
105  Koopmans, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, 186.
106  Den Hertog en Neven, Jan Koopmans, 17-25.
107  Idem, 71-72.
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menhang van de werking van de heilige geest verborgen bleef voor mensen, maar 
dat het onmiskenbaar was dat deze heilige geest in de geschiedenis had gewerkt. 
De christelijke gemeenschap werd volgens Noordmans samengevoegd door de 
fragmenten openbaring die van bovenaf versnipperd op de mensen neerdaalden.108

In het artikel ‘Politieke Godsdienst’ in Eltheto legde Koopmans in 1939 de pijn-
punten van de discussie tussen neocalvinisten en barthianen bloot.109 Hij zei dat 
elke neocalvinist op ieder terrein van het leven ‘al het mogelijke moet zien te be-
reiken’,110 en dat de barthianen daarom volgens hem vaak het verwijt kregen dat ze 
met hun ‘eschatologische prediking de politiek aan de saecularisatie prijsgaven’.111 
Dat verwijt pareerden de barthianen door te wijzen op ‘het epitheton ‘christelijk’, 
waarmee maar al te dikwijls profane zaken achteraf moeten worden gecanoni-
seerd. Zij vragen, waar het christelijke van onze christelijke regering toch wel in 
schuilt, en of wij hier in Nederland niet allang precies zover gesaeculariseerd zijn 
als de rest van Europa’.112 Koopmans was ook kritisch naar de barthianen. Zijn 
voornaamste kritiek betrof een punt wat we eerder als struikelpunt zagen: het 
gebrek aan eenstemmigheid over politieke zaken bij de barthianen. De brief van 
Barth aan Hromadka was daar een voorbeeld van. Het was onduidelijk welke po-
litieke consequenties de dialectische theologie had. Het mocht volgens Koopmans 
‘niet voldoende worden geacht, wanneer in een bestaande orde deze en gene pro-
beert zo christelijk mogelijk te denken, te leven en te handelen. De orde zelf moet 
‘ge-reformeerd’ worden, totdat en opdat zij de tekenen drage van haar oorsprong 
in het Nieuwe Testament.’113 Koopmans pleitte voor een letterlijke hervorming 
van de samenleving zoals deze de schrijvers van het Nieuwe Testament voor ogen 
stond. Vooral de rechtvaardigheid en naastenliefde waar het Nieuwe Testament 
van spreekt, dienden te worden nagestreefd. Daartoe was een eschatologische 
houding essentieel, omdat tot de komst van het verwachte Koninkrijk van God, 
de gelovigen in onzekerheid bleven over hoe dat Koninkrijk eruit zou zien.

Koopmans meende dat we buiten de Bijbel om geen kennis hebben over God. 
Kerkelijke uitspraken waren voor hem alleen gesanctionneerd door de Bijbel en 
niet door een kerkelijke vergadering als zodanig:

Ja een uitspraak mag eerst ‘kerkelijk’ heten, àls dit werkelijk gebeurt, àls werkelijk in het-
geen mensen zeggen God het woord neemt. Eigenlijk is dus kerkelijk hetzelfde als bijbels, 
omdat wij immers van het spreken Gods geen kennis hebben dan uit de Bijbel. Een stelling, 
die zich aan de Schrift verifiëren kan, is daarom en daarom alléén een kerkelijke uitspraak. 
Zij is dat dus niet, om dat een concilie, of een classicale vergadering, of de synode uit de Ja-
vastraat haar heeft geponeerd.114 

108  Den Hertog en Neven verwijzen hier naar O. Noordmans, Verzamelde Werken deel 8 (Kampen: 
Kok, 1990), 28-30.

109  Koopmans, Onder het Woord, 157-163.
110  Idem, 159.
111  Ibidem.
112  Ibidem.
113  Idem, 162.
114  Idem, 203: ‘Spreken van de kerk uit’.
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5.2.3 Slot

Tussen Koopmans en Miskotte bestaan interessante parallellen. Een briefwisse-
ling – die helaas niet voorhanden is – zou licht op de gemeenschappelijke zaak 
hebben kunnen werpen. Koopmans en Miskotte voelden dat veel verkeerde ge-
loofsopvattingen en meningsverschillen in de loop der tijd waren ontstaan door 
een verkeerde interpretatie van de Bijbelteksten. Deze interpretaties kwamen vaak 
voort uit uitspraken van het kerkelijk gezag, maar Koopmans en Miskotte meen-
den net als Barth dat de titulatuur van een persoon of instantie niets zei over de 
inhoud van zijn geloof. Personen en kerken waren woorden uit de Bijbel gaan 
vereenzelvigen met die verkeerde interpretaties en kwamen daardoor soms bij ge-
vaarlijke opvattingen. De kerk werd dan voor eigen doeleinden gebruikt. Deze 
doorbrekers vonden dat men God nooit als bevestiging voor het eigen standpunt 
mocht gebruiken door tijdelijke, aardse christelijk te noemen.115 

Miskotte was samen met Koopmans een kritisch volger van de Duitse kerkstrijd. 
Ook dit volgde uit hun gezamenlijke interesse voor Barths leer en leven, want de 
strijd van de Bekennende Kirche liet duidelijk zien wat de maatschappelijke ge-
volgen waren van zijn theologie. Wat hun beider theologie echter vooral liet zien 
was dat zij Barth wilden nuanceren. Daarom neigde Miskotte veel naar Gunnings 
theologie en was Koopmans een duidelijke leerling van Noordmans. Zij wens-
ten beiden dat de kerk zich baseerde op het evangelie, maar dan wel uitspraken 
deed over de samenleving van hun tijd. Als de kerk zich baseerde op de bijbelse 
beschrijvingen van rechtvaardigheid en naastenliefde, zou zij niet ontkomen aan 
een sociale opstelling. Hoe dichter mensen bij de Bijbel bleven en hoe verder van 
het menselijk georganiseerde, hoe groter de kans op godvruchtige hervormingen.

5.3 Hendrik Kraemer, Gerardus van der Leeuw, Jo Eijkman en Philip 
 Kohnstamm: 

Doorbraak als het vinden van eenheid en toenadering in kerk en samenleving
5.3 Hendrik Kraemer, Gerardus van der Leeuw, Jo Eijkman en Philip  Kohnstamm

Van Miskotte en Koopmans kan vooral worden gezegd dat zij een bijdrage heb-
ben geleverd aan de theologische verdieping van het gedachtegoed van de Door-
braak. Hierdoor wisten veel doorbrekers zich gesterkt in de opvatting dat de 
Doorbraak inderdaad gefundeerd kon worden op bijbelse gronden. Voor ande-
ren gold dat zij zich in het interbellum vooral maatschappelijkgeëngageerd waren. 
Deze doorbrekers lieten vooral in hun publieke activiteit en functies de Door-
braak zien. Van zending tot cultuur, van opvoeding tot oecumene – de hieronder 
beschreven doorbrekers laten een grote diversiteit aan maatschappelijke activi-
teit zien en waren daarmee voor velen een voorbeeld van hoe de Doorbraak in de 
praktijk gestalte kon krijgen.

115  K.H. Miskotte, ‘Opmerkingen over theologische exegese’, in: Berkelbach van der sprenkel e.a., De 
Openbaring der verborgenheid, 91.

Kromdijk_binnenwerk.indb   132 24-01-17   13:48



 5.3 Hendrik Kraemer, Gerardus van der Leeuw, Jo Eijkman en Philip  Kohnstamm  133

5.3.1 Hendrik Kraemer (1888-1965)

Hendrik Kraemer werd in Amsterdam geboren in een socialistisch-anarchistisch 
milieu. Op zesjarige leeftijd raakte hij zijn vader al kwijt. Zijn moeder kon niet 
voorzien in de behoeften van het gezin en overleed toen hij twaalf jaar was. Zo 
kwam Kraemer als twaalfjarige jongen in het Hervormde Diaconie-weeshuis in 
Amsterdam. Daar bloeide zijn theologische interesse op, en van 1905 tot 1909 be-
zocht hij de Nederlandse Zendingsschool. Uiteindelijk voltooide de getalenteer-
de Kraemer twee studies met behulp van het Nederlands Bijbelgenootschap: In-
donesische taal- en letterkunde en islamologie. Hij promoveerde in 1921 met een 
proefschrift over de Javaanse taal.116 Kraemer werd sterk beïnvloed door ethische 
theologen, maar ook door de ideeën van Pascal, Kierkegaard en J.C. en C. Blum-
hardt.117 

Kraemer was in de jaren tien en twintig samen met H.C. Rutgers de drijvende 
kracht achter de ncsv en voor veel studenten de verpersoonlijking van de visie van 
de ncsv.118 Buskes, die lid werd van de ncsv toen Kraemer daar bepalend was, om-
schreef letterlijk dat hij er ‘weg van’ was als Kraemer sprak.119 Vooral omdat Krae-
mers toespraken geen antithetisch element in zich hadden. Dat was iets wat in die 
tijd weinig in toespraken voorkwam. ‘Geestelijke stromingen bestuderen bete-
kende voor Kraemer niet alleen maar literatuurstudie, maar vooral ook persoon-
lijk contact met mensen en bewegingen. Zijn bijzondere gave daartoe deed hem 
het vertrouwen winnen van mensen van andere levensovertuiging’.120 Voor veel 
tijdgenoten was Kraemer een inspiratie vanwege zijn geletterdheid maar ook door 
zijn maatschappelijke bewogenheid, die hij rechtstreeks koppelde aan zijn geloof 
in Christus.121 Buskes omschreef Kraemers levenshouding als volgt: ‘Als weeshuis-
jongen besloot hij later óf christen óf socialist te worden. Hij werd beide, het eer-
ste door Gods genade, het tweede omdat hij christen was.’122 Ook Kraemer werd 
na de Tweede Wereldoorlog lid van de Doorbraakpartij, de Partij van de Arbeid.

De studentenvereniging ncsv had een uitgesproken missionair karakter, iets wat 
Kraemer kennelijk op het lijf geschreven stond. Hij raakte intensief betrokken bij 
het werk van deze vereniging en was voor velen een voorbeeld in de nieuwe be-
nadering van het zendingswerk. Vooral het internationale aan dat werk trok hem. 
Hij werd dan ook adviseur voor het zendingswerk in Nederlands-Indië. Het werk 
bood hem, en via hem ook anderen, een belangrijk perspectief voor de christelijke 
boodschap in de wereld. Hij was wars van de houding die de Nederlandse rege-
ring ten opzichte van die kolonie innam. Hij vond die te veel op de financiële kant 
gericht, en pleitte voor meer aandacht voor de geestelijke verhouding tot het In-
dische volk. Hij moest niets hebben van de bevoogdende houding en gedwongen 

116  H. Kraemer, Een Javaansche primbon uit de zestiende eeuw, proefschrift (Leiden: Trap, 1921).
117  Informatie voor biografische schets is o.a. ontleend aan E. Jansen Schoonhove, ‘Kraemer, Hendrik’ 

in blgnp, deel 1 (Kampen: Kok, 1978), 104-110.
118  B.J. Brouwer, E. Jansen Schoonhoven en S.C. Graaf van Randwijck, Uit de nalatenschap van dr. H. 

Kraemer (Kampen: Kok, 1970), 7-10.
119  J.J. Buskes, Mensen die je niet vergeet (Apeldoorn: Semper Agendo, 1969), 69.
120  E. Jansen Schoonhoven, ‘Kraemer, Hendrik’, 105.
121  Buskes, Mensen die je niet vergeet, 68.
122  Ibidem.
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beschaving, die gepaard gingen met bruut geweld. De Indiërs hadden volgens hem 
geestelijk weinig of niets in te brengen bij de kolonisatoren.123 Kritiek op de zen-
ding had Kraemer ook. De verschillen tussen de Nederlandse ‘richtingen werden 
op het zendingsveld voortgezet, maar hadden weinig of geen betekenis voor de 
plaatselijke bevolking. De zending zou volgens Kraemer aan relevantie en effect 
winnen als de verschillende christelijke stromingen niet in hun eigen zendingsiso-
lement bleven werken maar gezamenlijk zouden optreden in de zendingsgebie-
den. Zo leverde hij meteen kritiek op de maatschappelijke en kerkelijke verdeeld-
heid in Nederland. 

Tijdens een zendingsconferentie te Hemmen in april 1938124 die mede door 
Kraemer was georganiseerd omschreef Stufkens de zending als het praktijkvoor-
beeld voor de maatschappij. Stufkens wilde middels het doorbreken van het zen-
dingsisolement, ook het maatschappelijk isolement doorbreken. Het zending-
sisolement was het isolement dat werd gevoeld tussen de koloniale macht en de 
inheemse bevolking als het om geloofszaken ging.125 Kraemer pleitte niet voor één 
vage algemene religie die overal in de wereld beleden werd, maar juist voor accep-
tatie van verschillen en de daarvoor noodzakelijke bescheidenheid in verabsolute-
ring van eigen standpunten. 

Kraemer raakte geïnteresseerd in de theologie van Barth. Hij was getroffen door 
de overeenkomst tussen Barth en zijn eigen, door de ethische theologie geïnspi-
reerde opvattingen. Daarnaast las Kraemer in de dialectische theologie een moge-
lijkheid om kritisch te kijken naar de representatie van het christendom in de of-
ficiële christelijke organen.126 In de woorden van Kraemer: 

Een licht was verrezen, toen ik in 1925 Barths Römerbrief las. Het was, wat ik zelf altoos 
gewild had. Of beter: zoo las ik ’t er uit. … nu echte godsdienst, en zonder christologie! 
… Hij sprak niet over Christus, maar over God. Later heb ik begrepen dat hij ’t anders be-
doelde Maar zoo was ’t toch voor mij.127

In de latere jaren dertig voelde Kraemer in de samenleving een sterke teleurstelling 
groeien met betrekking tot de oecumenische beweging. De beweging had de ver-
wachtingen niet waargemaakt. Kerken waren zowel intern als extern nog steeds 
verdeeld en de toon tussen kerken was zo mogelijk nog scherper dan vóór alle 
oecumenische conferenties. Hij bleef echter optimistisch. De weg naar eenheid 
in geloof was een moeilijk begaanbare weg maar leverde volgens hem al genoeg 

123  Referaat met aantekeningen betreffende standpuntbepaling ten opzichte van de  Inlandse beweging, 
1923: ‘Het is meer dan ooit noodig in onzen tijd om door het masker van moorden en leugen, 
programma’s en beginselverklaringen te dringen. De sterke, schallende propaganda voor nobele en 
hooge beginselen, de verfijning van geweten en verzachting van gemoed, die zulk een invloed op de 
publieke opinie heeft dat ieder gaarne, en niet alleen uit hypocrisie, een zekere ‘hommage’ aan edele 
intenties brengt, hebben oude machten genoopt zich te vermommen in de nieuwe terminologie’, in: 
Archief Kraemer, Utrechts archief, inv.nr. 6846.

124  In het kasteel te Hemmen was sinds 1932 het bureau van ‘de Hemmensche Zendingsstichting’ 
gevestigd.

125  Het onderscheid tussen deze twee soorten isolementen maakte Stufkens tijdens een conferentie te 
Hemmen 20-22 april 1938. Verslag in: Archief Kraemer, Utrechts Archief, inv.nr. 6788.

126  Buskes, Mensen die je niet vergeet, 70. 
127  Brief van Kraemer aan Krekel (redacteur NV de courant het vaderland), 3 oktober 1938, in: Archief 

Kraemer, Utrechts Archief, inv.nr. 6750.
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vruchten op, zodat het perspectief niet uit het zicht verdween. De oecumenische 
gedachte deed veel mensen bijvoorbeeld inzien dat het uitwisselen van gedachten 
over kerkelijke arbeid en samen bidden niet onbetamelijk hoefde te zijn. Het pro-
bleem was volgens Kraemer vooral dat dit de kerken zelf nog niet raakte. Er was 
nog altijd veel kleinzieligheid en naar binnen gekeerde beweging zichtbaar in de 
kerken. ‘De tijd is dus blijkbaar nog niet rijp’,128 verzuchtte hij in een artikel over 
de vruchten van de oecumenische beweging in Woord en Wereld in 1938. Het 
moet een ontluisterende conclusie zijn geweest voor iemand die zo betrokken was 
bij de zending en oecumene. 

Internationaal en nationaal genoot Kraemer in die tijd al veel aanzien, vooral 
door zijn betrokkenheid bij de internationale zendingsraad en zijn boek Waarom 
Zending, juist nú? (1936).129 In dit boek probeerde hij duidelijk te maken dat zen-
ding nog steeds een functie had in de moderne wereld, maar dan moest deze zich 
wel uitdrukken in de taal van de moderne tijd. En wanneer de kerk de stem van de 
zending zou beluisteren zou zij meer aandacht krijgen voor de gebieden waar ver-
andering hoogst noodzakelijk was.130 In lijn met de eerder genoemde doorbrekers 
gaf ook Kraemer een specifieke interpretatie van het evangelie. Hij omschreef de 
kern van het evangelie als het lenigen van de nood van mensen en vroeg daarmee 
aandacht voor de sociale kwestie.

Kraemer had nog meer succes met zijn boek The Christian Message in a non-
Christian World (1938) dat internationaal een standaardwerk werd in de literatuur 
over de zending.131 Het boek diende als voorbereiding op de wereldconferentie 
voor de zending in Tambaram in 1938. Volgens Kraemer begon de kerk wakker 
te worden en antwoorden te geven op vragen van de tijd, getuige de oecumenische 
conferenties in Oxford en Edinburgh.132 Hij vond het daarvoor hoog tijd: religie, 
moraal, leefsystemen, standaarden, spirituele waarden, normatieve principes, so-
ciale structuren hadden allemaal hun voorheen vanzelfsprekende normatieve ka-
rakter of betekenis verloren. Samen met de internationale politieke crisis met zijn 
constante reële dreiging van oorlog en vernietiging, de economische crisis met zijn 
voortgaande verschrikkelijke werkeloosheid en instabiliteit van leven, wekte dit 
volgens Kraemer een geest van onzekerheid en onveiligheid onder de mensen. Het 
grootste probleem was echter het ontbreken van religieuze zekerheid in de leef-
wereld van de moderne mens.133 

128  H. Kraemer, ‘Tambaram’, in: Woord en Wereld, februari 1939, 82.
129  H. Kraemer, Waarom zending, juist nú? (’s Gravenhage: Boekencentrum NV,1936, 19382), 3 (voor-

woord): Kraemer is verheugd te zien dat het boekje ‘zo’n groot lezerspubliek heeft gevonden dat 
een tweede druk urgent is geworden’.

130  Idem, 6.
131  H. Kraemer, The Christian Message in a Non-Christian World (Londen: Edinburgh House Press, 

1938; 3e druk 1956; vertaald in het Duits: Zollikon-Zürich, 1940).
132  Idem, 1.
133  Idem, 6: ‘Idealen, begrippenwerelden, verwachtingen en verhoudingen, die tot het ijzeren bestand 

der moderne menschheid schenen te behooren, storten ineen als worden zij met Simsonskracht 
verbroken. Idealen, begrippenwerelden, verwachtingen en verhoudingen, die voor altijd begraven 
schenen, strijken als machtige stormvogels over de wereld. Het resultaat is tumult en chaos, of om 
het met het treffende, veelgeciteerde woord van Huizinga te zeggen: ‘Wij leven in een bezeten wereld. 
En wij weten het’.’
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De kerk moest deze onzekerheid wegnemen. Voor Kraemer betekende dit dat 
zij een dialectisch antwoord moest geven op de vragen van de tijd. De Bijbel moest 
ruimte krijgen om voor zichzelf te spreken, en van Godswege te klinken, van al 
het menselijke ontdaan. Gods openbaring via de bijbel was volgens Kraemer na-
melijk de enige zekere kennis die de mens over God kon hebben. Genade kon 
slechts van boven verwacht worden en niet van iets menselijks. De kerk diende 
zich uit te spreken over alle bewegingen die sociale en economische moeilijkheden 
trachtten op te lossen met een niet-christelijke maatschappelijke ideologie. Hij be-
doelde onder meer fascisme, communisme en secularisme. In de groep rondom 
het blad Woord en Wereld kreeg hij bijval van de jurist en adjunct-secretaris van de 
Economische raad C.L. Patijn, die opmerkte: ‘indien wij de nationaal-socialisti-
sche ‘oplossing’ van de maatschappelijke en internationale vragen verwerpen, wat 
kunnen wij er dan voor in de plaats stellen?’134

Het echte zwaktepunt, zo schreef Kraemer, was dat het christelijk denken zich 
had beperkt tot een defensieve houding. Het christendom werd gedwongen om 
reactief zijn boodschap te verkondigen en zich af te zetten tegen wereldse ideolo-
gieën en strevingen alsof het daar mee concurreerde en op één lijn stond. Op die 
manier was bijna het bewustzijn verloren dat het christelijk geloof en gedachte-
goed, het evangelie, primair aankondiging, verkondiging was van verlossing en 
overwinning in naam van God en niet van culturele doelen of idealen. Kraemer 
koos de orthodoxie als voorbeeld. Die verschuilde zich volgens hem achter men-
selijke geloofsvormen als belijdenis en dogma. Kritiek op zo’n vermenselijking 
van het christendom was volgens Kraemer gerechtvaardigd.135 De oplossing die 
hij bood was echter niet zo eenvoudig. Het christendom kon niet dezelfde reto-
riek hanteren als het communisme of het fascisme. Het kon geen goedkope be-
loftes doen. Het christendom kon niet uit Christus’ naam verkondigen dat het de 
economische crisis en werkloosheid zouden oplossen. Mensen moesten zelf tot 
christelijk handelen komen door de directe uitwerking van het evangelie. Daar-
bij was van cruciaal belang dat de antithese-gedachte werd overwonnen. Volgens 
Kraemer resulteerde deze gedachte in onchristelijke scheidsmuren. Zijn streven 
naar eenheid was ook van grote invloed op zijn werk voor de Nederlandse Her-
vormde Kerk.136

Voorlopig mocht het echter niet baten voor de kerk zelf. De synode verwierp in 
1938137 het laatste vooroorlogse reorganisatie-ontwerp dat in januari 1938 op eer-
ste gronden was aangenomen, waardoor er kerkelijk gezien geen opbouw moge-
lijk was.138 Die voorgestelde reorganisatie leek juist van de Nederlandse Hervorm-
de Kerk weer een krachtige belijdende kerk te kunnen maken, die eendrachtig 
zou spreken zowel naar binnen (wat het evangelie betekende voor het christelijk 
handelen) als naar buiten toe (wat de kerk betekende in de wereld van toen). Ve-
len, zowel aan de zijde van Kerkherstel als van Kerkopbouw, waren door Barth 

134  C.L. Patijn, Aan de grens der cultuur, in: Woord en Wereld, februari 1939, 84.
135  Kraemer, The Christian Message, 32.
136  E. Jansen Schoonhoven, ‘Kraemer, Hendrik’, 108.
137  Handelingen van de 123ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche 

Hervormde Kerk in 1938, twintigste zitting, 11 augustus 1938, http://pkn-acta.digibron.nl/overview.
138  J. Kronenburg, Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in 

een verenigde reformatorische kerk (Zoetermeer: Meinema, 2003), 101.
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geïnspireerde mensen die vastbesloten om de ‘vastgevroren fronten, kerkelijke en 
theologische,’ te overwinnen zodat die ‘doorbroken werden, dat het gesprek tus-
sen vrijzinnigen en rechtzinnigen weer op gang kwam, dat de Hervormde Kerk 
weer bezig is een belijdende kerk te worden’, aldus Buskes in Hoera voor het le-
ven (1959).139 Kraemer kreeg uiteindelijk vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en daarna met de commissie Gemeenteopbouw (1940-1950) veel invloed op de re-
organisatie van de Nederlandse Hervormde kerk.140 

5.3.2 Gerardus van der Leeuw (1890-1950)

Al in een eerder stadium dan Kraemer was ook de Groningse hoogleraar Van der 
Leeuw nauw betrokken bij de reorganisatie van de kerk. Van der Leeuw, geboren 
in 1890 was van dezelfde generatie als Kraemer en Banning.141 Hij was voorstan-
der van de ontmoeting van de verschillende ideologische richtingen uit de samen-
leving en het was hem daarom ‘allemaal lief’142 wat er bij de religieus-socialisten in 
Barchem gebeurde. Gezien zijn interesse voor Barchem is het vreemd dat er tus-
sen hem en Banning nauwelijks correspondentie schijnt te zijn geweest. De reden 
daarvoor bleek uit een brief aan het Barchem-bestuur uit 1921, waarin Van der 
Leeuw uiting gaf aan zijn verontwaardiging. Hij was namens het zittende bestuur 
in 1920 gevraagd om zitting te nemen in het nieuwe bestuur van de Woodbroo-
kers en na enige aarzeling had hij toegezegd. In een brief van het driemanschap 
Banning, Van Senden en F. Kleyn kreeg hij namens het bestuur echter alsnog het 
verzoek om af te zien van deze bestuursfunctie, omdat een van hen (Van Senden) 
die plek toch zelf wilde innemen. Van der Leeuw bespeurde hier carrièremakerij 
en had lange tijd geen contact meer met de drie heren die hem deze brief stuur-
den.143 Van der Leeuw bleef wel contact houden met andere doorbrekers, zoals 
Kohnstamm, Houwink, M.C. (Tinus) Slotemaker de Bruïne en Visser ’t Hooft.

Van der Leeuw was in Groningen als hoogleraar aangesteld voor de disciplines 
geschiedenis der godsdiensten, encyclopedie der theologie, Egyptische taal- en 
letterkunde, en fenomenologie van de godsdienst (later ook nog liturgiek). Hij 
bleef in Groningen, al had zijn faam ervoor kunnen zorgen dat hij elders een be-
trekking kreeg. Er werd internationaal, met name vanuit de Verenigde Staten aan 
hem getrokken vanwege zijn grote intellectuele capaciteiten. Hij onderbrak zijn 
werk in Groningen ruim een jaar toen hij minister werd van Onderwijs, kunsten 
en wetenschappen in het eerste naoorlogse kabinet.144 Van 1934 tot 1935 was hij 
rector magnificus van de Groningse Universiteit. Ook Van der Leeuw had een 
achtergrond in de ethische theologie. Hij was zelfs enige tijd voorzitter van de 

139  Buskes, Hoera voor het leven, 81.
140  E. Jansen Schoonhoven, ‘Kraemer, Hendrik’, 105 en Buskes, Hoera voor het leven, 208-210.
141  Informatie voor de biografische schets is onder meer ontleend aan J. Waardenburg, ‘Van der Leeuw, 

Gerardus’ in: blgnp, deel 1, 114-119.
142  Brief Van der Leeuw aan Barchem-bestuur, 31 maart 1921, in: Archief Van der Leeuw, ub Groningen, 

ongeïnventariseerd.
143  Brief Van der Leeuw aan Banning, van Senden en F. Kleyn, 1 januari 1920, in: Archief Van der 

Leeuw, ub Groningen, ongeïnventariseerd.
144  Waardenburg, ‘Van der Leeuw, Gerardus’, 114.
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Ethische vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij werkte mee aan een 
nieuwe gezangenbundel (1932-1938) en werd in 1936 verkozen tot lid van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Eén van zijn leerlingen, 
Fokke Sierksma, schreef later dat Van der Leeuws grote kracht was dat hij zeer 
toegankelijk was en religie en praktijk met elkaar verbond.145 Hij kon zich boven-
dien zeer eenvoudig uitdrukken zodat iedereen het begreep. 

Als student merkte Sierksma op dat Van der Leeuw wars was van beginselen 
en hokjesgeest. Van der Leeuw kon regelmatig geïrriteerd oreren over de begin-
selencultuur in de Nederlandse samenleving. Zelfs de mensen die meenden dat de 
wereld om geld draaide, plakten daar zo vlug als ze dat zeiden een beginsel aan.146 
Van der Leeuw vond het belangrijk dat de wetenschap niet door de richtingen 
werd bepaald. De theologische wetenschap zou volgens hem anders een ‘koehan-
del der richtingen’ worden.147 Sierksma meende dat Van der Leeuw al in de jaren 
dertig een verpersoonlijking was van de Doorbraak. Hij droeg dat woord mee in 
zijn hele wezenshouding: 

Tientallen jaren, voordat de term Doorbraak ook maar in de verste verte iets te maken had 
met een bepaalde politieke partij, met socialisme en personalisme, was Van der Leeuw een 
man van de Doorbraak. Hij was zelf een Doorbraak. … Omdat hij in geen enkele groepe-
ring paste, wreef men hem het crypto-lidmaatschap van alle groeperingen aan. Hij werd 
rooms genoemd, hij werd vrijzinnig genoemd, hij werd orthodox genoemd, hij werd een 
ketter genoemd en zo voort.148

Van der Leeuw participeerde in de Vereniging Kerkopbouw, en moest evenals an-
dere leden teleurstellingen ondergaan over de receptie van de verschillende ont-
werpen door de synode. Het stak hem dat er altijd in partijen en belangen werd 
gedacht en niet in het belang van de kerk. Volgens Sierksma was hij liefst ‘gewoon’ 
kerklid geweest, maar dit was hem door de situatie in de kerk en de samenleving 
onmogelijk. ‘Van der Leeuw heeft zijn gehele leven gemeend, dat men zichzelf 
kan zijn zonder het pantser van een partij of een richting.’149 Evenals de andere 
doorbrekers had hij in de vooroorlogse periode de levende hoop dat er een betere 
kerk mogelijk was. De belangrijkste voorwaarde was volgens hem dat men dan 
moest stoppen elkaar te bevechten om de eigen kerkelijke richting veilig te stel-
len.150

Hij was een cultuurpolitieke persoonlijkheid, bekritiseerde de tijdgeest met haar 

145  F. Sierksma, Prof.dr. G. van der Leeuw. Dienaar van God en hoogleraar te Groningen (Amsterdam: 
Het Wereldvenster, 1951), 24.

146  Idem, 58: ‘Hier te lande bedrijft men over het algemeen politiek met behulp van principes of wel 
beginselen. Zelfs degenen, die van mening zijn, dat in het leven en dus in de politiek alleen guldens 
en ellebogen ter zake doen, maken hier van guldens en ellebogen beginselen.’ En 60: ‘Hij haatte 
hokjes en horretjes op ieder terrein. Er van uitgaande, dat cultuur datgene is, dat de mens van het dier 
onderscheidt, kon hij tot de vanzelfsprekende, maar voor ons geslacht verrassend nieuwe waarheid 
komen, dat cultuur en politiek niet twee op zichzelf staande levensterreinen zijn, maar dat politiek 
cultuur is.’

147  Idem, 43.
148  Idem, 62-63.
149  Idem, 64.
150  G. van der Leeuw, ‘Katholiciteit’ (Eltheto, oktober 1928, 14-27) in: G. van der Leeuw, De onrust 

der mensheid, Carillon-reeks nr. 9 (Amsterdam: W. ten Have, 1960), 14.
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politieke opvattingen en hield zich bezig met de vraag wat ‘cultuur’ nu  eigen lijk 
was. Dat was volgens hem van belang omdat de cultuur door de tijd heen be hoor-
lijk leek te zijn veranderd. Mensen moesten vanwege die veranderlijkheid en tij-
delijkheid van cultuur leren vraagtekens te zetten bij de tijdsgeest. Ook de ver-
zelf standiging van het individu die volgens hem had geleid tot secularisatie, was 
onderdeel van die tijdsgeest.151 Hij tilde er daarom minder zwaar aan, omdat hij 
dacht dat het net als eerdere culturele bewegingen weer voorbij zou trekken. 

Toch ageerde hij tegen al te menselijke manifestaties van religie, en tegen scha-
delijke culturele verschijnselen zoals de bloed- en bodemtheorieën van het nati-
onaal-socialisme. Ook deze plaatste hij in de tijd, evenals de crisisperiode waarin 
zo’n beweging zich groot maakte. Geloof was volgens Van der Leeuw een kwes-
tie van zich opstellen tussen cultuur en natuur en daar vervolgens een juiste rol 
in spelen. Intussen lag het voor de hand dat we bij een crisis altijd probeerden de 
crisis te bezweren met tijdelijke makkelijke oplossingen – ‘zo is de mens’152 – om 
daarna in de volgende crisis te belanden. De cultuurcrisis bestond hierin dat de 
mens zich teleurgesteld wist in de cultuur; daarom zocht hij een weg terug naar de 
natuur, zoals volgens Van der Leeuw de nationaal-socialisten deden.

Crisis was er altijd en moest er ook blijven, meende Van der Leeuw: ‘Ons le-
ven is een crisis, niet slechts het zieke, maar ook het gezonde.’153 Het ging er om 
dat we een christelijk antwoord gaven op alle menselijke strevingen en vragen om 
ons heen. Het evangelie was zo in voortdurend gesprek met de menselijke cultuur 
om haar heen. Om de crisis te bezweren moesten de naties één worden, en in ons 
land moesten daartoe de richtingen verdwijnen. Het calvinisme noemde hij als het 
meest uitgesproken voorbeeld van een tot partij en richting verworden cultureel 
christendom omdat het goddelijke werd georganiseerd tot iets menselijks. ‘Cul-
tuur is alles wat menselijk is’ volgens Van der Leeuw, ‘maar tevens: alles wat god-
delijk is.’154 Er was op het terrein van de cultuur een mengeling van goddelijke en 
menselijke elementen, maar door de vermenselijking van de goddelijke boodschap 
in belijdenissen en organisaties voerde het menselijke element de boventoon. 

De mens vergiste zich volgens Van der Leeuw als hij in zichzelf een stuk God 
dacht te herkennen. Maar zelfs als hij zich volledig op zichzelf richtte, kon hij niet 
anders dan uiteindelijk iets anders te ontdekken, God. Het ging vooral in de dui-
ding van die ontdekking mis. Er kwam menselijke religie uit voort. Een mens was 
van nature religieus, en er was altijd uit religie cultuur ontstaan. Hetzij door we-
tenschap hetzij door culturele uitingen. Hij dacht daar bijvoorbeeld aan de alche-
mie. Echte religie kwam echter rechtstreeks van God. Waar God zich openbaarde 
aan de mens, was ware religie. Hier herkennen we de barthiaanse invloed bij Van 
der Leeuw. De religie die mensen zelf hadden gevormd, werd daarom bestempeld 
als seculier. Hoe meer eigengemaakte religie er was, hoe meer ‘secularisatie’155 
door mensen werd bewerkstelligd.

151  G. van der Leeuw, De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie (Groningen: Wolters, 
1937), 177.

152  Citaten uit: Lezing ncsv Leiden, 10 maart 1936: ‘Geloof en cultuur in de crisis’. Aantekeningen in 
klad, in: Archief Van der Leeuw, ub Groningen, inv.nr. 35.

153  Ibidem.
154  Ibidem.
155  Ibidem.
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Bovenal meende hij dat alle cultuur menselijk was, en dat dus ook het christen-
dom in zijn religieuze uitingsvormen cultureel bepaald moest zijn. Net als ieder 
ander geloof was het christendom onderhevig aan menselijkheid en dus onvol-
maakt. Het ging Van der Leeuw niet om 

een zoogenaamde ‘absoluutheid des Christendoms’, maar om Jezus Christus en zijn be-
teekenis, zijn onmisbaarheid voor allen. Het ‘Christendom’ gaat voorbij, gelukkig! Al de 
woorden, stelsels, regels en instellingen, waarin wij hebben getracht de openbaring Gods 
te belichamen zullen verdwijnen.156 

Zijn openbaringsgedachte was dat God wel in de mens en in de geschiedenis 
werkzaam was, maar dat bescheidenheid over het menselijke begrip en de men-
selijke manifestaties daarvan gepast was. Bij die manifestaties moet gedacht wor-
den aan religieuze uitingen. Leidraad bij deze theologie was het evangelie. Zodra 
christelijk handelen en denken afweek van hetgeen daarin was opgeschreven, zou 
het een andere godsdienst belijden. Dat was de basis. 

Van der Leeuw had al die jaren de oprechte hoop dat de kerk zoals hij die kende, 
zou verdwijnen en plaats zou maken voor een echte gemeenschap der gelovigen. 
Want de tijd was ‘vol van het woord gemeenschap’ maar deze gemeenschap leek 
slechts bedoeld te zijn om sterker te staan in het gevecht met de ander: ‘Sterker dan 
ooit is het gevoel van mislukking bij alle pogingen tot gemeenschap in het groot: 
mensen verenigen zich, schijnt het, alleen om te zamen beter anderen te kunnen 
bestrijden’.157 Ook Van der Leeuw werd in 1946 lid van de Partij van de Arbeid. 
Hij trad echter al voor zijn lidmaatschap van de PvdA op als minister van onder-
wijs in het kabinet-Schermerhorn (1945-1946). 

5.3.3 Johan Eijkman (1892-1945) 

Eijkman was de bekende leider van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jon-
gemannen (amvj), de vereniging die in 1918 was opgericht als richtingloze jeugd-
vereniging. Eijkman deed meer dan de eerder besproken personen om het Door-
braak-ideaal in de praktijk te verwezenlijken. Anders dan Kraemer en Van der 
Leeuw had hij geen grote interesse voor theoretische verantwoording. Waar Krae-
mer door middel van de zending en oecumene en Van der Leeuw door zijn cul-
tuurfilosofie het Doorbraak-gedachtegoed toetste aan de eisen van de moderne 
tijd, bracht Eijkman de idealen van de Doorbraak in de praktijk door zijn maat-
schappelijke initiatieven. 

Johan Eijkman werd geboren in 1892 en zat daarmee qua leeftijd tussen Koop-
mans, Buskes en Miskotte enerzijds en Van der Leeuw, Kraemer en Kohnstamm 
anderzijds. Tijdens zijn studie Theologie in Utrecht ontmoette Eijkman Nico 
Stufkens bij de ncsv. Volgens de biograaf van Eijkman, Van der Linde, werd Stuf-
kens een van zijn beste vrienden.158 Hij was volgens Stufkens geen groot studeer-

156  G. van der Leeuw , ‘Christus voor allen’ I en II, in: Stemmen voor waarheid en vrede, nr. 62 (1925), 
290-302 en 322-346, overdruk in: Archief Van der Leeuw, ub Groningen, inv.nr. 29.

157  G. van der Leeuw, ‘Adam’s vlucht (1929)’, in: De onrust der mensheid, 30.
158  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 37.
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der. Hij had zelfs grote moeite de discipline daarvoor te vinden.159 Er zit drie jaar 
verschil tussen het jaar van inschrijving van Miskotte en Eijkman, ze hebben dus 
gezamenlijk rondgelopen op de Utrechtse faculteit. Er was in die tijd veel kritiek 
op de wijze van college geven. De colleges waren gezapig en te weinig op de reali-
teit van het leven betrokken. Beiden waren het meest te spreken over H.Th. Ob-
bink, hoogleraar godsdienstgeschiedenis en ethisch theoloog.160

Eijkman zat in het theologisch gezelschap Elias Annes Borger, waar hij als ac-
tief en kritisch lid bekend stond.161 Ook toen hij in de ncsv actief werd, duurde 
het niet lang aleer Eijkman betrokken raakte bij het bestuurlijke werk. Hij leerde 
daar ook Kraemer kennen en zij sloten een vriendschap die altijd stand zou hou-
den. Door Stufkens werd Eijkman geconfronteerd met Barth, wiens theologie erg 
belangrijk voor hem zou worden. Verder werd Eijkman op ncsv-conferenties in 
aanraking gebracht met mensen die in Nederland veel intellectueel aanzien geno-
ten, zoals J.H. Gunning Wzn., Philip Kohnstamm en Paul Scholten. 

In de jaren twintig en dertig werd Eijkman de ‘personificatie van de amvj-ge-
dachte’,162 wat vooral inhield dat hij zelf geen scheidingen op basis van richting of 
ideologie accepteerde. De traditie werd geschuwd en er werd samen ervaren wat 
het was om jong te zijn.163 Het ging de leiders van de vereniging er niet om ziel-
tjes te winnen voor een bepaalde stroming of groep maar samen met de jongeren 
christelijk te zijn. De amvj bleek ook oog te hebben voor het socialisme en andere 
veranderingen in de maatschappij. Contact tussen het socialisme en het christen-
dom werd in de amvj niet geschuwd. Eijkman liep daarin voorop door zijn con-
tacten met de socialistische Koos Vorrink. Hij en Eijkman bleken prima in staat 
toenadering tot elkaar te vinden.164

Eijkman verwierp onder invloed van Barth de antithese, wat goed verenigbaar 
was met zijn werkzaamheden in de amvj. De werkzaamheden voor deze vereni-
ging waren immers altijd gericht geweest op het overstijgen van de richtingen en 
dienstbaarheid aan de jeugd. Het christelijk geloof kon en moest in sommige ge-
vallen daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. In het blad van de amvj, De Stu-
wing, stond in 1935 een ‘oproep aan de Nederlandse Jeugd’ waaruit het Door-
braakidee van de amvj neer voren komt: het starten van een volksbeweging tot 
volkseenheid met het christendom als inspiratiebron en daarnaast de vrijheid voor 
iedereen om er een andere visie op na te houden.165 Wanneer er in de amvj bijvoor-
beeld gesport werd, was het volgens Eijkman onverkwikkelijk als daarbij onder-
scheid in ideologische richting werd gehanteerd. Christenen, socialisten en jonge-
ren van andere komaf zaten samen in dezelfde teams. Deze vorm van contact en 
verbintenis doorbrak de gewone verhoudingen van die tijd.166

Hoewel Eijkman zelf bij de kerk als instituut weinig betrokken was geweest, 

159  Ibidem.
160  Idem, 41.
161  Idem, 44.
162  Idem, 91.
163  Idem, hoofdstukken 12 en 13.
164  Ibidem.
165  ‘Oproep van de amvj aan de Nederlandse Jeugd. Ook aan de Christen Jeugd gericht’ in: De Stuwing, 

september 1935, 184-186.
166  Idem, 185.
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had hij wel duidelijke opvattingen over de reorganisatie van die kerk. De kerk 
moest niet de verwezenlijking zijn van een menselijk ideaal maar spreken uit het 
evangelie, los van richting, vereniging of partij.167 De zaken die ons scheiden, lei-
den maar af van die ene verenigende gebeurtenis die de geschiedenis blijvend had 
veranderd, namelijk de kruisiging en wederopstanding van Christus, aldus Eijk-
man. Hij dacht nadrukkelijk aan een oecumenische kerk. Tijdens de oorlog was 
Eijkman actief in subcommissies van Kerkelijk Overleg.168 Ook werkte Eijkman 
in diverse geledingen aan een hervorming van het publieke leven onder leiding van 
de kerk. Mede door zijn strevingen ontstond op 28 oktober 1943 het idee voor een 
‘Instituut voor Kerk en Wereld’. In het instituut zou de kerk de primaire functie 
krijgen om het volk op te voeden. In juni 1944 kreeg Eijkman als eerste directeur 
van het instituut de toezegging van de synode dat het instituut de opleidende, op-
voedende en sociale taken die Eijkman voor zich zag, op zich mocht nemen. Eijk-
man overleed voor het einde van de oorlog op 22 januari 1945 zodat hij de hervor-
mingen van de kerk na de oorlog niet meer zelf heeft kunnen meemaken.169

5.3.4 Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951) 

Philip Kohnstamm lijkt op papier geen typische doorbreker. Typische kenmer-
ken voor de meeste doorbrekers waren namelijk interesse voor Karl Barth, een 
gedeeltelijke tot volledige acceptatie van zijn dialectische theologie als basis voor 
hun beschouwingen over kerk, religie en samenleving, en belangstelling voor het 
socialisme. Dit gold voor de meeste doorbrekers. Het gold echter zeker niet voor 
allen. Het barthiaanse was het minst terug te vinden bij Banning, maar dan voor-
namelijk omdat theologie bij hem op het tweede plan kwam. Hij verschilde ech-
ter ook inhoudelijk van Barth. Zijn religieus-personalistisch socialisme had echter 
wel verwantschap met de theologische beweegredenen van Kohnstamm. Afge-
zien van dit theologische verschil, staat de verdere verwantschap met de andere 
doorbrekers buiten kijf. Ook de inspiratie door ethische theologen was bij Kohn-
stamm zichtbaar.

Philip Kohnstamm werd in 1875 in Bonn, Duitsland geboren. Hij verhuisde in 
zijn vroege jeugd naar Nederland, eerst naar Wageningen en toen naar Amster-
dam. Zijn ouders waren joods. Zijn oom was A.C. Wertheim, een groot leider van 
de Amsterdamse Joodse Gemeente. Tot op heden is het Wertheimplantsoen in de 
plantagebuurt in Amsterdam naar deze oom vernoemd. Kohnstamm ging in 1893 
natuurkunde studeren aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam. Hij kreeg 
daar onder andere les van de latere Nobelprijswinnaar Van der Waals. Kohn-
stamm schreef daar zelf over:

167  J. Eijkman, ‘De vragen van het volk en het antwoord van de Kerk’, in: Eltheto, november 1937, 22-
27.

168  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 322.
169  Idem, 329 e.v.
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De invloed … [van Van der Waals] ging veel dieper dan wetenschap alleen; … in den om-
gang met Van der Waals herhaalde zich op veel grooter schaal, wat mij in de kennismaking 
met Doyer van Cleeff had getroffen; ik kwam in nauwe aanraking met een natuuronder-
zoeker van den allereersten rang en een karakter, zoo louter als goud, dat van geen spoortje 
transigeeren met de waarheid wilde weten. En – hoe moest ik dat begrijpen? – ook die man 
was een, zij het zwijgende getuige voor dat Christendom, waaraan ik meende achteloos te 
mogen voorbij gaan als een lang verouderd standpunt.170

Ook groeide bij hem in zijn studententijd een grote interesse voor de wijsbe-
geerte, waar hij zich na zijn promotie in de natuurkunde meer in verdiepte on-
der leiding van Bellaar Spruyt.171 Hij merkte dat hij anders ging denken over de 
waarheid, vooral na een confrontatie met Van der Waals, die indruk op hem had 
gemaakt.172 Nadat hij bij Van der Waals een artikel had ingeleverd, weigerde deze 
om het ter publicatie voor te leggen aan een tijdschrift. Na de eerste teleurstelling 
over de weigering interpreteerde Kohnstamm deze weigering later als een sig-
naal dat hij zich te weinig rekenschap had gegeven van wat ‘de Waarheid’ precies 
inhield. Het artikel zelf was publicabel geweest. Hij had volgens Van der Waals 
echter te zeer geredeneerd vanuit het misleidende besef dat de echte waarheid vol-
ledig kenbaar was. Hij kwam tot de conclusie dat de achtste vraag van de Heidel-
bergsche Catechismus over de onbekwaamheid tot enig goed en de geneigdheid 
tot alle kwaad aan een inzicht raakte van ‘ethisch-religieuzen achtergrond’.173 Een 
mens kon de echte waarheid niet kennen, iets wat hij in zijn blinde wetenschappe-
lijke drift niet eerder had gezien.

Ook maatschappelijk en politiek gezien begonnen de activiteiten van Kohn-
stamm toe te nemen. Hij werd in 1907 privaatdocent aan de Gemeente Univer-
siteit in Amsterdam. Daarop volgde in 1908 een benoeming als buitengewoon 
hoogleraar in de thermodynamica. Een ommekeer in het werkterrein volgde in 
1918 toen hij bijzonder hoogleraar opvoedkunde werd ten behoeve van de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen. Zijn politieke carriere begon toen hij in 1905 
als dertigjarige lid werd van de Vrijzinnig Democratische Bond. Het contact met 
de mensen die hij tijdens de campagne voor de landelijke verkiezingen van 1913 
kreeg te spreken, was voor hem zeer waardevol voor zijn eigen ontwikkeling en 
verhouding tot democratie en samenleving.174

Samen met de theoloog en zijn goede vriend A.J. de Sopper (door Aalders in 
BNP gekarakteriseerd als een ‘derde generatie ethisch theoloog’175) en Scholten 
richtte hij in 1914 het tijdschrift Synthese op. De bedoeling van het blad werd in 
het eerste nummer door De Sopper verwoord als een bezinning op het moder-
ne leven en daarmee een protest tegen ‘het intellectualisme in godsdienst en we-

170  P.A. Kohnstamm, Hoe mijn bijbels personalisme ontstond (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zn., 
1934), 20. In 1952 verscheen een tweede druk en in 1973 promoveerde H. Hofstee Pzn. op een 
proefschrift over dit bijbels personalisme.

171  M.J. Langeveld, G.A. Kohnstamm en H.F.M. Crombag (red.), Philip Kohnstamm. Persoon en 
samenleving: opstellen over opvoeding en democratie (Amsterdam: Boom, 1981), 8.

172  Kohnstamm, Hoe mijn bijbels personalisme ontstond, 22-24.
173  Idem, 24.
174  Idem, 27-28, en ook Langeveld e.a., Philip Kohnstamm, 9.
175  M.J. Aalders, ‘De Sopper, Arthur Joseph’, in: blgnp, deel 4, 402.

Kromdijk_binnenwerk.indb   143 24-01-17   13:48



144 5 Doorbraak: personen

tenschap’.176 Voorts waren de redacteurs sterk gekant tegen de maatschappelijke 
en kerkelijke tegenstellingen die door leer en belijdenis waren ontstaan.177 Voor 
de Sopper stond de persoonlijke verhouding van de mens tot God centraal. Het 
denkbeeld van ‘God als persoon’ die een relatie aangaat met de mens veronder-
stelde dat God de enige handelende factor was in de relatie tussen God en mens. 
Mensen moesten dus nederig blijven in hun benadering van God maar kregen wel 
degelijk geloofskennis van God. Die nederigheid ontbrak volgens De Sopper en 
consorten bij het antithetisch model, waarin duidelijk vast stond wie er wel en 
niet gelovig waren en op welke grond (de belijdenisgeschriften en het evangelie). 
Ook bij Kohnstamm stond het persoonlijke karakter van geloof op de voorgrond, 
wat volgens hemzelf een erfenis was van de sfeer van liberalisme waarin hij was 
opgevoed. Hij merkte in zijn dagelijkse ervaringen echter dat de harten van men-
sen alleen gewonnen konden worden als mensen meer met elkaar spraken over de 
‘diepste overtuigingen’.178 

Kohnstamm zette daarom de theologie niet op het tweede plan. Hij ontwikkel-
de zelfs zijn eigen ‘bijbels personalisme’. Naar zijn omgeving toe diende hij hier-
voor een verklaring te geven. Hij was immers tot dan toe nauwelijks theologisch 
bezig geweest en had vooral als natuurwetenschapper zijn sporen verdiend.179 
Voor Kohnstamm had zijn geloof in de jaren tien inhoud gekregen doordat hij 
het ‘onwrikbare punt had gevonden, van waaruit alleen het Heelal in harmonische 
beweging kan worden gebracht.’180 God was volgens Kohnstamm Persoon en kon 
zich dus alleen in een persoon naar zijn wezen openbaren. Verder moest het con-
tact dat mensen met God hadden wel een persoonlijk karakter kennen, omdat wij 
naar Gods beeld waren geschapen. 

De ncsv en de mensen binnen de ncsv waren voor Kohnstamm van doorslagge-
vende invloed op zijn beslissing om zich in 1917 aan te sluiten bij een kerk. Die kerk 
werd de Nederlandse Hervormde Kerk, omdat het idee van een volkskerk hem lief 
was.181 In 1923 was hij ook lid geworden van het Comité van de Wereldbond der 
Kerken; zo kon hij zich dus ook organisatorisch met de kerk bezighouden. Kohn-
stamm nam eveneens zitting en had een leidende rol in een comité dat zich de op-
dracht had gegeven het herstel van Europa na de Eerste Wereldoorlog op een ver-
antwoorde manier vorm te geven, het Herstel Europa Comité.182 Dat viel samen 
met zijn internationale en nationale pogingen, in de latere jaren twintig om de pe-
dagogiek als wetenschap van de grond te krijgen, het vak waarin Kohnstamm uit-
eindelijk zowel in Amsterdam als Utrecht een hoogleraarschap aanvaardde. Met 

176  Idem, 403.
177  Ibidem.
178  Kohnstamm, Hoe mijn ‘bijbels personalisme’ ontstond, 27.
179  Idem, 30: Kohnstamm beschrijft een ontmoeting met een neef uit Duitsland, die eerst verbaasd was 

over zijn godsdienstigheid, en later over zijn christendom: er was immers in het Nieuwe Testament 
niets nieuws te vinden? Kohnstamm kwam later tot de ontdekking dat zijn neef gelijk had, en dat 
hij maar op één manier kon reageren: het nieuwe in het Nieuwe Testament was de persoon Jezus 
Christus, daarop was zijn geloof gebaseerd.

180  Idem, 30.
181  Idem, 34.
182  G.J. van de Poll, ‘Kohnstamm, Philip Abraham. 1875-1951’, in: Biografisch Woordenboek van 

Nederland, deel 1 (Den Haag: 1979). Online: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/
lemmata/bwn1/kohnstamm [12-11-2013]. 
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het uitbreken van de oorlog in 1940 werd hij door de nazi’s vanwege zijn jood-
se wortels gedwongen afstand te doen van zijn hoogleraarschap in Amsterdam.

Over Barth was Kohnstamm niet erg te spreken. De met Barth gebrouilleer-
de dialectische theoloog Emil Brunner wekte bij hem meer sympathie. Hij was 
verheugd te zien dat Brunner ‘even beslist als ikzelf verwerp wat mij boven al-
les de steen des aanstoots is in de dialektische theologie: ‘de loochening van een 
rechtstreeks verband tusschen den Christus Gods en den historischen Jezus van 
Nazareth.’183 Het volgde logisch uit zijn bijbels personalisme dat Kohnstamm 
zich niet kon aansluiten bij Barths verwerping van menselijke godskennis. Brun-
ner deed volgens Kohnstamm recht aan de moderne cultuur. Waar veel andere 
doorbrekers de ethische theologie een logisch vervolg zagen krijgen in Barths di-
alectische theologie, meende Kohnstamm dat deze geforceerde en volgens hem 
niet-bijbelse dialectiek noodgedwongen zou eindigen in nihilisme. Alle geloofs-
uitspraken moesten in Barths theologie wachten op het oordeel Gods, dus kon er 
niets gezegd worden over het ware christelijke geloof. Dat was zeker in het be-
gin een onmogelijk uitgangspunt voor Kohnstamm. Later leerde hij Barth meer 
waarderen.

In de jaren dertig was Kohnstamm niet alleen zeer teleurgesteld door de  sociaal-
economische ontwikkelingen,184 ook de geestelijke toestand van de wereld liet 
zich bekritiseren. Er was sprake van een grote geestelijke verwildering die verbit-
tering en haat ten gevolge had. Kohnstamm raakte kerkelijk en maatschappelijk 
steeds meer betrokken. Tegen het nationaal-socialisme als geestelijk gevaar ageer-
de hijin 1936 in een brochure die werd uitgegeven door het ‘Comité van Waak-
zaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen’.185 In 1932 raakte hij be-
trokken bij het Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, waar hij de 
gemeenschappelijke crisisbestrijding en de solidariteitsgedachte verdedigde zon-
der dat te koppelen aan het christendom, laat staan een christelijke partij. Verder 
schreef hij artikelen tegen ‘de rechtvaardige oorlog’ en waarschuwde ook hij voor 
een ‘Duitse situatie’ voor de Nederlandse kerken als zij geen manier vonden om 
zich maatschappelijk uit te spreken en daadkrachtig te opereren.186 Hij was een te-
genstander van het vrije-marktdenken en benoemde de belangrijkste inzichten die 
uit het socialisme overgenomen moesten worden.187 Net als Scholten had hij een 
rol in de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk, vooral als deelnemer 
aan Kerkopbouw. Uiteindelijk werd ook Kohnstamm één van de christenen die 
na de oorlog meegingen in de PvdA, waar ook de vdb in opging

183  Ph. Kohnstamm, Modern Agnosticisme (de ‘Zwitsersche’ theologie), in: D. Tromp, Ph. Kohnstamm 
en O. Noordmans, Nieuwe Theologie (De school van Barth) ( Baarn: Hollandia-drukkerij, 1926), 
80.

184  In een na-oorlogse brochure, De AR Partij en het socialisme wees Kohnstamm de arp er fijntjes op 
dat zij de oproep van Kuyper om de thematiek van het socialisme als volgende grote uitdaging te 
zien, niet hadden verstaan. Hij bekritiseerde hier met name het conservatieve beleid van Colijn in 
de jaren dertig en het eveneens behoudzuchtige beleid van de naoorlogse arp. Ph. Kohnstamm, De 
AR Partij en het socialisme (Amsterdam: W. Ten Have, 1947), 10-12.

185  P.A. Kohnstamm, Het nationaal-socialisme als geestelijk gevaar (Assen: Comité van Waakzaamheid, 
1936).

186  Bijvoorbeeld: Onze Sociale Politiek … onsociaal, 24 april 1931; Kerken en de crisis, 31 juli en 7 
augustus 1931; De verhouding van Kerk en Staat, 7 februari 1936; etc.

187  P.A. Kohnstamm, Democratie in de branding (Amsterdam: H. Meulenhoff, 1938), 162. 
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5.3.4 Slot

De samenleving bewust maken van de Doorbraak die plaats moest vinden was de 
insteek van deze doorbrekers. Eijkman heeft in zijn jeugdwerk, Kohnstamm in 
zijn pedagogiek, Van der Leeuw in zijn publieke functies en Kraemer in de zen-
ding en oecumene gestreden voor een verandering van geestesgesteldheid bij de 
Nederlandse bevolking. Er moest worden gedacht aan de samenleving van mor-
gen, die opgebouwd moest worden vanuit kerkelijke principes. Er zaten verschil-
lende theologische drijfveren zaten achter de activiteiten van deze doorbrekers. 
Daaruit valt te concluderen dat voor overeenkomst in doelstelling geen theologi-
sche uniformiteit vereist was. Wel is het onmiskenbaar dat bepaalde theologische 
stromingen van doorslaggevend belang zijn geweest in de maatschappij- en kerk-
kritiek van de doorbrekers uit deze paragraaf. Daarbij moeten we vooral denken 
aan de dialectische theologie en het religieus socialisme of personalisme.

5.4 Doorbraak als religieus of christelijk ideaal voor de Nederlandse 
 samenleving 

De lijnen die hierboven zijn getekend, geven vooral een beeld van de individuele 
strevingen naar Doorbraak. Een belangrijk onderdeel van de Doorbraak was de 
kritiek op de grote organisatiewoede en individualisering die in de kerk en samen-
leving gaande was. Ook hadden de doorbrekers kritiek op gestolde principes of 
verabsoluteerde waarheden. Halverwege de jaren dertig werd echter in een aantal 
initiatieven zichtbaar dat ook de doorbrekers behoefte aan duidelijkheid hadden 
over de gemeenschappelijke theoretische basis. Wellicht was er zelfs behoefte aan 
organisatie, ondanks alle bezwaren die daaraan kleefden. Er was hierbij een door-
slaggevende rol weggelegd voor de juristen en chu-leden Scholten, Van Walsum 
en S. Rozemond. 

Van Walsum rekende zichzelf, Rozemond en Scholten tot de groep inconse-
quente barthianen. Hij begreep niet waarom mensen als Eijkman het zichzelf zo 
lastig maakten door alle vormen van organisatie, richtlijnen en programma’s af te 
wijzen. Van Walsum c.s. zagen het barthianisme dan ook vooral als ‘een krach-
tige reactie op de houding van christelijke zelfverzekerdheid, waartegen ook wij 
ons willen verzetten, aangezien wij haar voor de christelijke politiek noodlottig 
achten.’188 Het behoud en vooral en zuivering van de christelijke politiek stond 
Van Walsum voor ogen, anders dan veel andere doorbrekers die de gehele christe-
lijke politiek principieel verwierpen.

Scholten was betrokken bij meerdere tijdschriften. Hij zat in de redactie van 
onder meer De Schakel, Synthese, Het Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur en Woord en Wereld.189 Hij viel op door zijn kerkelijke betrokkenheid en 

188  G.E. van Walsum, ‘Het isolement van het christelijk volksdeel’, in: Tijdseinen. Stemmen uit 
Christelijk-Historische kring (Den Haag: C. Blommendaal, 1938), 16-17.

189  J.J.H. Bruggink, ‘Paul Scholten (1875-1946). Recht en overtuiging’, in: J.C.H. Blom, P.H.A. Leupen, 
P. de Rooy (e.a.), Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad: De universiteit van Amsterdam 
rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum: Verloren, 1992), 113.
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theologische interesse. Hij was maatschappelijk zeer geëngageerd en vond dat hij 
de moderne tijd moest toetsen aan zijn opvattingen over rechtvaardigheid. Daar-
bij was hij geïnspireerd door Barth. Scholten had via de ncsv grote invloed op 
Eijkman en bleef (net als vele anderen) tot diens soms zichtbare, soms onzichtba-
re ‘informeel netwerk’ behoren.190 Zoals we eerder zagen werd Scholten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog voorzitter van een belangrijke hervormingscommissie van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze commissie heeft grote invloed gehad op 
de totstandkoming van de nieuwe Hervormde Kerkorde van 1951.

Ook met de jonge jurist Sam Rozemond had Eijkman goede contacten. Roze-
mond was gepromoveerd bij Scholten. Ze ontmoetten elkaar, hoe kan het ook 
anders, in de ncsv. Hij bleek een trouwe kracht voor de door Eijkman geleide 
amvj, en zat samen met hem in de redactie van Stuwing, het maandblad van de 
amvj. Vanaf de jaren dertig werd hij sterk in beslag genomen door het crisiswerk. 
Hij werd in 1934 benoemd tot directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon in Lei-
den.191 Rozemond had ook goed contact met Gerard Slotemaker, met wie hij in 
1932 voor de amvj een werklozenkamp organiseerde.192

Een aanzet voor de organisatiedrang van dit drietal was de artikelenbundeling 
onder de titel Openbaring der verborgenheid uit 1934, zie hoofdstuk 2. De bun-
del kan worden gezien als antwoord op de kritiek op Barth uit de jaren twintig en 
begin jaren dertig. Het is het eerste moment dat een groep invloedrijke barthia-
nen onder een gemeenschappelijke noemer publiceerde. Daarom is het een trend-
breuk met de voorgaande jaren waarin iedereen vrijwel uitsluitend individueel 
publiceerde of een redactie met elkaar deelde die niet expliciet op ideologie was 
geselecteerd. 

Uitgever Bosch & Keuning was eerder betrokken bij de uitgave van Woord en 
Geest en zal in die hoedanigheid door één van deze redacteuren benaderd zijn 
voor de uitgave van de bundel. De kring rond Woord en Geest stond immers niet 
geheel afwijzend tegenover Barth. Er was echter in de bundel slechts plek voor 
diegenen die vanuit hun maatschappelijke of theologische positie hun licht wil-
den laten schijnen over Barths theologie en die de theologie op waarde konden 
schatten: 

De schrijvers van de verschillende artikelen in deze bundel hebben elkaar gevonden in hun 
diepgaande dankbaarheid voor het werk van de z.g. dialektische theologie, die door den 
naam Karl Barth is gestempeld, en in hun overtuiging dat het theologisch denken en werken 
in Nederland tot geen prijs aan deze theologie mag voorbijgaan … Dat zou onverantwoor-
delijk zijn, temeer daar de nederlandsche theologie er onmiskenbaar door is bevrucht en on-
der deze invloed haar vragen en antwoorden langs verschillende lijnen verder ontwikkelt.193

190  Van der Linde, Het visioen van Eijkman, 70.
191  Idem, 172-173.
192  Idem, 225.
193  Berkelbach van den Sprenkel e.a., De openbaring der verborgenheid, 5.
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De bundel wilde blijkens de ‘voorrede’ van M.C. Slotemaker de Bruïne raken aan 
de kerkelijke en maatschappelijke impact van de dialectische theologie. Er spreekt 
een duidelijke angst uit dat deze ‘geestelijke beweging’194 eenvoudig ter zijde zou 
worden geschoven en dat daarmee alles verloren was wat ze te bieden had. Dat 
betekende niet dat er geen verschillen bestonden tussen de auteurs in de bundel 
maar het grootste belang werd gehecht aan de eenheid die er onder de principes 
van de auteurs lag: ‘De innerlijke eenheid van de hier voorgedragen vizie op dog-
ma, schrift, kerk en haar velerlei aktiviteit, raakt de kern van de zaak.’195 

Dat betekent dat ondanks alle verschillen er nu expliciet ook eenheid getoond 
kon worden. Hoewel we eerder bij zowel Banning als Buskes (in zijn citeren van 
Stufkens) de beeldspraak van doorbreken en doorbraak tegenkwamen, lijkt in 
deze bundel ook het beeldende woord Doorbraak als aanduiding van een bewe-
ging (geschreven met een hoofdletter), zij het mondjesmaat, zijn intrede te hebben 
gemaakt in de teksten van de doorbrekers. In deze periode drong het besef waar-
schijnlijk door dat er echt een volksbeweging noodzakelijk was om hervormingen 
in de kerk en samenleving doorgang te doen vinden. De bundel was polemisch van 
aard omdat de schrijvers zich verweerden tegen elke situatie waar ‘verschansing’196 
optrad, ‘waarin de mensch zich nestelt en bevestigt, tegen elk bezit dat als direkt 
goddelijk gegeven wordt beschouwd en behandeld’.197

In 1937 zag een bundel het licht onder redactie van Paul Scholten: Christen en 
Burger,198 die bedoeld was als aanvulling op Openbaring der verborgenheid.199 
Scholten schreef dat ook deze schrijvers ‘door het woord van Karl Barth weer 
voor Gods Woord’200 waren geplaatst. Barths theologie had een grote invloed 
op hun opvattingen. De bundel zou beschouwd kunnen worden als een publica-
tie van de inconsequente barthianen. Geen van de schrijvers van Openbaring der 
Verborgenheid was erbij betrokken. Schrijvers waren Rozemond, Scholten, de 
zendingsconsul te Batavia S.C. van Randwijk en Gerard Slotemaker de Bruïne.

Gezien de niet-theologische achtergrond van de auteurs en de publicatie voor 
een uitgever van juridische boeken (Tjeenk-Willink) verwondert het enigszins dat 
het boek werd gepresenteerd als een vervolg op Openbaring der verborgenheid. 
De barthiaanse lijn is echter ook bij deze theologische leken onmiskenbaar. Schol-
ten richt zich in zijn artikel direct op de taak van de kerk ten opzichte van de staat. 
Hij zag een kerk die onvoldoende besefte dat God zich niet ‘in regels of beginse-

194  Idem, 5.
195  Ibidem.
196  Ibidem.
197  Idem, 6.
198  P. Scholten, S. Rozemond, G.H. Slotemaker de Bruïne en S.C. van Randwijk, Christen en Burger. 

Opstellen over de verhouding van christendom en staat (Zwolle: Tjeenk-Willink, 1937).
199  Een andere reactie was die van A.H. de Hartog op de bijdrage van Haitjema aan de bundel; deze 

reactie van De Hartog werd samen met de reactie van Th.L. Haitjema daar weer op gepubliceerd als: 
Christelijk realisme contra dialectische theologie. Een gedachtenwisseling tusschen de hoogleeraren 
Dr. A.H. de Hartog en Dr. Th.L. Haitjema (Wageningen: H. Veenman&zonen, 1936). Ook het in 
noot 441 genoemde boekje De strijd van het Nederlandsche nieuw-calvinisme tegen de theologie van 
Barth van Haitjema was een reactie op de De openbaring der verborgenheid en vooral de reacties 
daarop.

200  P. Scholten, ‘Voorwoord’, in: Christen en Burger, vii. 
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len heeft geopenbaard’201 en dat het om die reden onchristelijk was om als kerk die 
situatie te accepteren. Want Scholten stelde dat ‘zoodra we tot zulk een absoluut 
onderwerpen aan een regel komen, wij iets plaatsen tusschen God en ons, ons niet 
meer direct aan Hem onderwerpen.’202

De kerk had een duidelijke taak volgens Scholten. Die taak was niet het opstel-
len van een maatschappelijk programma: ‘Van zulk een program weet zij niets.’203 
De kerk kon volgens hem noch socialistisch, noch anti-socialistisch zijn, maar 
moest wel de nood van de wereld erkennen zoals in het socialisme gebeurde. Maar 
hij ging verder. De belangrijkste taak van de kerk, die zij van oudsher had, was 
volgens hem het lenigen van de nood van mensen. De kerk deed wel aan armen-
zorg, maar alleen als een vorm van aanvulling op de overheid terwijl zij inhoude-
lijk niet bezig ging met de geestelijke nood van de noodbehoeftigen: 

… het is het gebrek aan arbeid, het gevoel van nutteloosheid en leegheid, van koude. Dit alles 
is van een zoo’n ontzettenden omvang, dat de Kerk er woorden voor mòet hebben en er da-
den tegenover mòet stellen. Ik weet, dat zij het niet kan. Maar dat ontheft haar niet van den 
plicht er naar te zoeken en om te bidden. De Kerk màg niet langer zwijgen en stil zitten.204

Rozemond kwam na Scholten aan het woord in de bundel. Hij probeerde de be-
tekenis van de bekende politieke koppeling tussen de woorden christelijk en his-
torisch te verhelderen. Rozemond koppelde de vraag over de christelijke politiek 
zonder omwegen aan de dialectische theologie van Barth. Het was volgens Roze-
mond tijd geworden om de vraag te beantwoorden wat een aanvaarding van de 
theologie van Barth concreet te betekenen zou kunnen hebben voor de christelijke 
politiek: ‘De vraag immers naar het bestaansrecht en de beteekenis van christelij-
ke politiek en christelijke partijen is in Nederland in een nieuw stadium gekomen 
door den invloed van een Europeesche geestesstrooming, n.l. dien der Zwitser-
sche of dialectische theologie’.205 

Hierdoor kon volgens Rozemond ‘ontwijken van deze vraag slechts tot geeste-
lijke en politieke schade van ons volk geschieden’.206 Het was niet slechts dat een 
aantal theologen, die volgens hem ‘van wereldformaat’207 waren, zich had bezig 
gehouden met die vraag. De vraag hing samen met het ‘heele wereldgebeuren’.208 
Dat was volgens Rozemond de hoofdreden waarom de pers zich interesseerde 
voor de polemiek rondom de dialectische theologie en de christelijke politiek.

Voor de beantwoording van de vraag of de christelijke politiek en partijen be-
staansrecht hadden, verwees Rozemond naar de bundel Openbaring der verbor-
genheid. Volgens hem was dat dé plek waar het duidelijkst eenheid in arbeid en 
streven van de groep criticasters van christelijke politiek te vinden was: 

201  Idem, 14.
202  Ibidem.
203  Idem, 41-42.
204  Ibidem.
205  S. Rozemond, ‘Christelijk-historisch’, in: Christen en Burger, 54.
206  Ibidem. 
207  Idem, 55.
208  Ibidem.
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dat de innerlijke eenheid van de daarin voorgedragen visie de kern van de zaak raakt, waaraan 
is toegevoegd, dat dit niet beteekent, dat de schrijvers tezamen die eenheid in allen deel beli-
chamen, maar dat deze eenheid in hun arbeid richtend (in tweeërlei beteekenis) doorbreekt.209

Enkele jaren na de publicatie van Openbaring der verborgenheid waren de meeste 
bezwaren tegen de barthiaanse theologie wel geuit. Een daarvan was dat de recht-
lijnigheid van barthianen zou betekenen dat, dor de barthianse verwerping van 
de christelijke politiek, geen christen meer politiek zou kunnen bedrijven. Ro-
zemond merkte echter in zijn bespreking van het artikel ‘Nationale goederen’ 
van Buskes (in Openbaring der verborgenheid) op dat de consequenties van het 
barthianisme niet altijd zo rechtlijnig waren als gedacht werd. Zo kon het in Roze-
monds beleving gebeuren dat een barthiaan bij de politiek betrokken was, juist om 
die politiek te zuiveren van verdere onjuiste invullingen van christelijke politiek. 
Meer dan bij de consequente barthianen zien we hier een poging om de barthiaan-
se theologie concreet werkbaar te laten zijn. Dit was uiteraard belangrijk voor de 
chu-leden Rozemond, Scholten en Van Walsum:

deze kritiek maakt hem tot een medewerker die de christelijke politiek wil zuiveren. D.w.z. 
hij wekt op tot christelijker politiek dan die hij in ons land ziet en hoort. Of dit barthiaansch 
is kan twijfel ontmoeten, of zijn woord en actie politiek gevaarlijk zijn, blijve bij deze prin-
cipieele bespreking buiten beschouwing, maar vast staat: dit barthianisme sluit christelijke 
politiek niet uit maar in.210

Kortom, het gevaar waarvoor Barth de mensen wilde waarschuwen, was dat als 
het eigen partijprogramma een christelijk stempel kreeg, de bestrijders van dat 
programma als onchristelijk weggezet moesten worden. Ook Rozemond ervoer 
in Nederland deze merkwaardige tweedeling: ‘… in verkiezingstijd kan men lezen 
in persverslagen van christelijke verkiezingsvergaderingen, dat de hoorders wor-
den opgewekt hun stem uit te brengen op candidaat A, n0 1 van de x-lijst en daar-
bij te bedenken, dat het gaat ‘voor of tegen den Christus’.’211 Hij vond het goed dat 
Barth en de zijnen hier protest tegen aantekenden.

Aan het einde van zijn betoog schetste Rozemond een concrete toekomst voor 
de Nederlandse samenleving. Hij benoemde hier als één van de eersten dat de 
nieuwe benadering van christelijke politiek een Doorbraak zou betekenen uit het 
verzuilde bestel. Hij schreef dit woord met een hoofdletter, dat lijkt te impliceren 
dat hij het reeds toen als een zelfstandige beweging zag. Deze Doorbraak zou een 
nieuw perspectief bieden voor een samenleving waarin socialisme en liberalisme 
op het christelijke betrekking zouden moeten krijgen. In de verschillende geïso-
leerde posities kreeg niemand iets voor elkaar, meende Rozemond.

Wie de mogelijkheid van deze Doorbraak vreest, geeft blijk van een ernstig gemis zoowel 
aan reëelen zin als aan Christenzin. Aan Christen-zin, omdat wij niet menschenwegen, maar 
Gods wegen hebben te gaan, aan reëelen zin, omdat het een illusie is te meenen, dat ons volk 
rustig en gelukkig zou kunnen voortleven in de harmonie van eenige groote volksdeelen, 
waarin ons volk langzamerhand im Grossen und Ganzen was opgedeeld: het Roomsch Ka-

209  Idem, 58.
210  Idem, 59.
211  Idem, 79.
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tholieke, het Protestantsch-Christelijke, het Socialistische en het Neutrale. Dit zou beteek-
enen geestelijke en politieke verstarring. Evenzeer is een illusie, dat het Socialisme, zooals 
het thans denkt, doet en schrijft of dat een breedziend liberalisme de andere groepen tot zich 
zou kunnen trekken. Daartoe hebben ook deze groepen te zeer ‘bekeering’ van noode.212

Deze Doorbraak moest niet alleen plaatsvinden, er moest ook vaart achter komen. 
De reden daarvoor was dat Rozemond zag dat de steeds groter groeiende ‘begin-
sellooze massa’213 zich begon te bewegen in de richting van stromingen van gees-
telijke en politieke ‘tyrannie’214 (communisme en nationaal-socialisme). De angst 
voor elkaar en de angst voor de Doorbraak van het isolement moest worden weg-
genomen: 

Wie deze Doorbraak echter niet vreest, doch verlangt, niet om eigen smaak te bevredigen, 
doch eenvoudig omdat hij aan de waarheid gehoorzaam wil zijn, dien opent zich weer be-
vrijdend perspectief van een nieuwe taak en nieuwen strijd in vernieuwde trouw aan het 
oude gebod.215 

Gerard van Walsum, die niet betrokken was de genoemde publicaties, nam in 
1939 het initiatief tot oprichting van Woord en Wereld. Anders dan Openbaring 
der verborgenheid en Christen en burger ging het hier om een maandblad. Evenals 
de serie Onze tijd, waarin Scholten en Slotemaker hadden gepubliceerd, werd dit 
blad mogelijk gemaakt door Callenbach, de Nijkerkse uitgever die vooral protes-
tantse kinderliteratuur drukte en in de jaren dertig op het randje van faillissement 
had gestaan.216 Wellicht was na het overlijden van G.W.F. Callenbach in 1916 een 
zoon of waren enkele van zijn zoons onder de invloed van Barth zijn komen te 
staan, want Callenbach bleef vanaf dat moment werken van barthianen of verta-
lingen en heruitgaves van de werken van Barth drukken tot na de Tweede Wereld-
oorlog.217 Zo ook toen Van Walsum de uitgever in de loop van 1937 verzocht een 
barthiaans georiënteerd maar ‘niet uitgesproken barthiaansch’218 blad uit te geven. 
Hij wist Kraemer, Scholten (als hoofdredacteur), Stufkens en uitgeverij Callen-
bach te interesseren voor dit plan. Uiteindelijk leverden veel verschillende au-
teurs, waaronder bijvoorbeeld ook Koopmans, kopij voor het blad.

Het oprichten van Woord en Wereld volgde op de teleurstelling over het chro-
nische gebrek aan vortgang in de richting van kerkelijke reorganisatie. Zoals ver-
meld was in 1938 een gezamenlijk reorganisatievoorstel van Kerkopbouw en 
Kerkherstel afgestemd door de kerkelijke synode met de repeterende stemverhou-
ding 10-9 in de synodale commissie die hierover ging.219 De redactie van Woord en 

212  Idem, 89-90.
213  Idem, 90.
214  Ibidem.
215  Ibidem.
216  Dankzij de leningen van familie en de overstap op het publiceren van de Nobelreeks kwam Callenbach 

er bovenop en werd zij zelfs een succesvol romanuitgever: http://www.hetoudekinderboek.nl/
Centsprenten/UitgeversInd/Callenbach.htm.

217  Zie bijvoorbeeld K. Barth, Belofte en verantwoordelijkheid. De christelijke gemeente in het huidige 
tijdsgebeuren, vertaling door Drs. A.C.J. van der Poel (1945); Karl Barth, Die ökumenische Aufgabe 
in den reformierten Kirchen der Schweiz (1949). Nog in 1976 verscheen bij Callenbach van Eberhard 
Busch een biografie over Barth.

218  Wieten, Dagblad en Doorbraak, 108.
219  Bartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk, 203.
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Wereld had veel van de reorganisatie van de kerk verwacht: de kerk zou opnieuw 
een richtinggevend geluid hebben kunnen laten horen aan de samenleving. Gezien 
de afwijzing van het reorganisatievoorstel was de kerk daar nog niet klaar voor: 
dus moest volgens de redactie het spreken tot de wereld wel doorgaan in de vorm 
van een nieuw periodiek blad: 

Wij stellen de Kerk voorop. Wij meenen, of liever wij zijn zeker, dat alleen de Kerk het 
volk redding kan brengen in den nood der tijden. Daarvoor is noodig, dat de Kerk weder 
Kerk zij, dat zij is belijdende Kerk. Wij duiden ons tijdschrift aan als ‘Christelijk’ en ‘re-
formatorisch’– wij hadden het ook ‘kerkelijk’ kunnen noemen. De Christenheid moet we-
der leeren Kerkelijk te denken. Dat is moeilijk, een zware opbouw; er is in ons land nog 
slechts een begin mee gemaakt. Het Kerkelijke niet als een bijzonder hoekje voor den Zon-
dag naast datgene wat van Staat en Maatschappij is, maar als het centrale van waaruit het 
andere wordt gezien. Dat was de inzet in den strijd om de reorganisatie van de Ned. Herv. 
Kerk, dien wij geenszins als geëindigd beschouwen: een der winsten, die de strijd al bracht, 
is dat het besef hiervan sterk is gegroeid. Het was mede deze strijd, die de groep dergenen, 
die in Woord en Wereld zich wil uiten, deed begrijpen, dat zij samenhooren en samen moe-
ten getuigen en kampen.220 

Scholten benadrukte in zijn openingswoord van Woord en Wereld ook een ander 
belangrijk punt. De redactieleden voelden zichzelf onderdeel van een geestelijke 
beweging, die zich op verschillende manieren uitte. Tegelijkertijd voelden zij zich 
één, omdat zij allen verbonden waren onder het Woord: ‘Wij willen de verschil-
len niet verdoezelen, maar openlijk uitspreken en wij kunnen dat, omdat wij ze-
ker zijn, dat wij tenslotte één zijn’.221 Toch had Scholten regelmatig contact met 
mensen die hem vroegen waarom hij zich niet met geestverwanten verenigde, om 
zich zo sterker te maken tegen de geestelijke en maatschappelijke moeilijkheden. 
Het Woord was volgens Scholten beslissend, en als dat inhield dat iemand geest-
verwant werd, dan was dat de praktische consequentie. Maar tegelijkertijd kon het 
Woord ook scheidend werken. Als mensen of stromingen kozen voor ‘schijneen-
heid’ kon daar bijvoorbeeld maar beter mee gebroken worden:

of het niet beter is, als in den nood van heden nu zooveel van geestelijke waarde, wellicht 
ons volksbestaan zelf wordt bedreigd, allen die van goeden wille zijn in hun weerstand te-
gen het dreigend gevaar zich samen vereenigen, dan antwoorden wij, dat zulk samengaan 
in de practijk van staatkundig en maatschappelijk handelen noodig kan en dikwijls zal zijn, 
dat het echter in de prediking en de uitwerking van de Evangelieverkondiging in de dingen 
der wereld op de zuiverheid van ons woord aankomt. Hier moet iedere vereeniging tege-
lijk een afscheiding zijn. 

De doorbrekers boden geen handleiding voor kerkelijk of maatschappelijk han-
delen. Sterker nog, ze hadden scherpe kritiek op mensen die de kerk gebruikten 
om hun eigen ‘groeps- of partijbelangen’222 te propageren. In 1939 voelden ze dat 
het moment echter wel gekomen was dat de kerk zich moest uitspreken. Volgens 
Koopmans gebeurde dat al, zij het niet vanuit de Javastraat (waar het kantoor van 
de synode gevestigd was) maar vanaf de verschillende kansels in het land. Koop-

220  P. Scholten, ‘Ter Opening’, in: Woord en Wereld, februari 1939, 1-4.
221  Ibidem.
222  J. Koopmans, ‘Spreken van de kerk uit’ in: Woord en Wereld, 27 november 1939, 426.
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mans vond dat het toen mogelijk en noodzakelijk was voor de Nederlandse Her-
vormde Kerk om zich uit te spreken tegen ‘het nieuwe nihilisme’,223 waarmee hij 
nationaal-socialisme en communisme bedoelde. Hij vond het daarbij ironisch dat 
juist op zo’n moment werd geroepen: ‘geen politiek op den kansel!’.224 Het zou 
volgens hem ‘niet te verontschuldigen … zijn als de kerk het niet aanwees als den 
vijand van Christus.’225 De kerk moest in de onrustige wereld een positie bekleden 
die paste bij het evangelie. Koopmans en de andere doorbrekers doelden hier met 
name op de nieuwtestamentische gerechtigheid en naastenliefde, die nooit door 
menselijk toedoen ingeperkt of zelfs tegengewerkt mochten worden.

5.5 Conclusie: Eerst de kerk, dan de samenleving

De Doorbraak was een zoektocht naar eenheid. Waar die eenheid gevonden werd 
en stolde in organisatorisch verband, moest er eigenlijk direct kritisch naar wor-
den gekeken. De eenheid moest op het evangelie gebaseerd zijn, of zij was geen 
ware eenheid. Sommige doorbrekers bleven hierin tot het uiterste consequent. 
Anderen kozen voor een vorm van organisatie, met het gevaar inconsequent ge-
vonden te worden. De praktische noodzaak van organisatorische duidelijkheid 
won het bij deze groep van het principe van partijloosheid. Het deed recht aan 
hun gevoel dat er een volksbeweging nodig was om de Doorbraak vorm te geven. 
De overeenkomst tussen de twee groepen was dat de Doorbraak eerst op kerke-
lijke hervorming gericht was. Voor velen van hen bleef de kerk de spreekbuis van 
God naar de wereld toe. In die zin was de volkskerk een kerk die richting moest 
geven aan het volk en niet andersom. 

De Doorbraak was sterk theologisch gefundeerd, want de overtuiging was dat 
wanneer de kerk leiding zou geven aan de maatschappelijke hervormingen die 
noodzakelijk waren, deze meer kans zouden maken om overeen te stemmen met 
de boodschap van het Evangelie. Het was daarom van groot belang om de Neder-
landse Hervormde Kerk weer relevant te maken, om haar na het ledenverlies in de 
jaren twintig en dertig weer het morele kompas van de samenleving te doen zijn. 
Elke eenheid die door mensen werd bewerkstelligd en die niet de bescheidenheid 
van het uiteindelijke goddelijke oordeel in zich droeg, moest wel ‘schijneenheid’ 
heten. 

Het ging in de toenadering tussen christendom en socialisme niet om een ver-
eenzelviging van die twee. De doorbrekers meenden dat de kerk tot dan toe voor-
al als een concurrent van het socialisme had geopereerd. Hieruit volgde dat de 
kerk zichzelf tot dezelfde categorie maatschappelijke stromingen rekende als het 
socialisme. Dat moest veranderen, want de kerk zou daarmee te veel van de we-
reld worden en bovendien geen recht doen aan het socialisme. De kerk moest dus 
vooral lering trekken uit de bestaansgronden van het socialisme. 

Gaandeweg benadrukten de doorbrekers steeds meer dat het socialisme een ge-
bied bestreek dat de kerk in de tijd voor de Eerste Wereldoorlog had verwaar-

223  Ibidem.
224  Ibidem.
225  Ibidem.
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loosd, namelijk de christelijke naastenliefde en de aandacht voor de positie van de 
arbeider in het industrialiserende Nederland. Dit was voor de één (zoals Banning) 
aanleiding om al vroeg lid te worden van de sdap terwijl het voor de ander (zoals 
Buskes) belangrijk was ook de ontwikkelingen in deze voorheen anti-godsdien-
stige partij af te wachten om dan wellicht later toe te treden.

Een belemmerende factor bij het contact tussen de kerk en het socialisme was 
het denkbeeld van de antithese. Deze door Abraham Kuyper ontwikkelde ge-
dachte, had ook gewerkt als emancipatoir instrument van de gereformeerden. 
Mede daardoor werd de antithese zoveel autoriteit toegekend die weliswaar op 
politiek terrein niet zo absoluut werd gehanteerd als op andere maatschappelijke 
gebieden. Kuypers theorieën over de souvereiniteit in eigen kring en de gemene 
gratie zorgden voor de mogelijkheid van contact en samenwerking buiten de eigen 
kerkelijke kring. Gelovigen en ongelovigen konden naast elkaar bestaan, al kon-
den ze niet worden verenigd onder éénzelfde noemer. 

Twee gebeurtenissen leidden tot veel kritiek op de antithese. Allereerst de eco-
nomische crisis waardoor samenwerking weer een bruikbaar begrip en eenheid 
een vanzelfsprekend streven werd. Daarnaast was er de ontkerkelijking in de Ne-
derlandse Hervormde Kerk; de gescheidenheid in deze kerk werd meer en meer 
als verlammend ervaren. De kerk kon te weinig uit één mond spreken tot de Ne-
derlandse samenleving.226 Met name de dialectische theologie veroordeelde iedere 
vorm van ideologie die menselijke gescheidenheid in de hand werkte. Het was in 
deze theologie alleen God die zorgde voor genade. Geen menselijk product kon 
goddelijke pretenties hebben. Zelfs de kerk moest die bescheidenheid incorpore-
ren, zoals we bij Van der Leeuw zagen. Het instituut moest erkennen dat het men-
selijk was en daarom zo dicht mogelijk bij de bijbelse boodschap blijven.

In de samenleving van de jaren dertig, geteisterd door werkloosheid en andere 
economische malaise, bleek het eenheidsideaal van de doorbrekers pas echt lading 
te krijgen. In het werkveld van Eijkman (jeugdbeweging), Kraemer (zending), 
Van der Leeuw (onderwijs en cultuur) en Kohnstamm (pedagogiek) bleek hoe 
onvruchtbaar het was om scheidingen aan te brengen of in stand te houden. De 
nood van de samenleving wees hield voor hen juist een waardevolle les in: dat in de 
kern eenheid een natuurlijk gegeven was. Daarmee werden alle partijvormingen 
en schotjes tussen mensen kunstmatig verklaard. Die moesten weg.

Tot slot bleek dat enige vorm van organisatie onontkoombaar was. Zo werd er 
al voor 1940 enige geestverwantschap zichtbaar. Zelfs de metafoor van een Door-
braak leek al enige opgang te maken. De doorbrekers hadden de blokkades ge-
voeld in de kerk, in het neocalvinisme en in het socialisme. Op elk van deze drie 
terreinen moest dus een Doorbraak geforceerd worden om kerk en samenleving 
in beweging te krijgen. De doorbrekers zaten in de jaren dertig in redacties met el-
kaar, schreven gezamenlijke opstellenbundels en verwezen met instemming naar 

226  H.C. Touw, De burgerlijkheid der kerk (Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Holland, 1936), 
7: ‘Daarover behoeft immers niet de minste twijfel te bestaan, dat de vervreemding van Kerk 
en volksleven onherroepelijk voortgaat. Ondanks een enkel tegengesteld symptoom, gaat de 
groote gang van ons volksleven onherroepelijk naar steeds grooter onkerkelijkheid. De musschen 
schreeuwen het, om zoo te zeggen, van de daken, dat de Kerk niet in ’t midden, maar in een hoek 
gedrongen staat; dat arbeiderswereld, intellectueelen en jeugd, massaal genomen, onbewogen aan 
haar voorbij leven.’

Kromdijk_binnenwerk.indb   154 24-01-17   13:48



 5.5 Conclusie: Eerst de kerk, dan de samenleving  155

elkaars bundels. In het proces dat naar eenheid leidde was het onvermijdelijk dat 
er ook gezamenlijke profilering zou plaatsvinden, al was het maar om zich in de 
polemiek van die jaren te kunnen verweren onder een gezamenlijke noemer. Daar 
werden ze immers ook op aangesproken. Die noemer was Barth. Hoe consequent 
of inconsequent de dialectische theologie ook werd toegepast op de Nederland-
se situatie, het bleek de rijkste of meest voor de hand liggende theologische bron 
waaruit de doorbrekers in die tijd konden putten.

Scholten, Rozemond en Van Walsum achtten het geen probleem om de chris-
telijke politiek in stand te houden door hun lidmaatschap van de chu. Zij zagen 
het juist als hun taak om vanuit die positie de christelijke politiek te verbeteren. 
Er was voor de oorlog nog veel verschil tussen de doorbrekers over de vraag hoe 
consequent de dialectische theologie moest worden gebruikt voor de Doorbraak. 
Naar het einde van het interbellum toe werd eenheid meer en meer geïnterpre-
teerd als een statement tegen andere ‘valse’ eenheidsbewegingen zoals het com-
munisme en nationaal-socialisme. De oorlog luidde een periode van overleven 
in, waarna een normale bezinning op de Doorbraak pas weer na de Tweede We-
reldoorlog kon plaatsvinden. Kort daarop, in 1946, werd de Partij van de Arbeid 
opgericht. Wellicht te vroeg? Bezinning op de Doorbraak was immers verre van 
afgerond. De Tweede Wereldoorlog leek echter de schroom om de Doorbraak te 
institutionaliseren van de doorbrekers te hebben afgeschud. 
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In de inleiding stelde ik de vraag wat de Nederlandse Hervormde Kerk en haar 
leden met de Doorbraak te maken hadden. Er was in letterlijke zin ‘sprake’ van 
Doorbraak in het interbellum, de conclusies hieronder vatten samen wat deze 
Doorbraak inhield. De thema’s waaronder ik de gewonnen inzichten rubriceer 
weerspiegelen de belangrijkste resultaten van mijn onderzoek, maar tegelijk met 
het gebied dat zij bestrijken laten ze ook zien welke aspecten van de ontstaansge-
schiedenis van de Doorbraak nog onderzocht moeten worden. Na de stellingen 
volgen dus ook aanbevelingen tot verder onderzoek naar de Doorbraak.

6.1 De onbekende voorgeschiedenis van de Doorbraak

De Doorbraak heeft een ontstaansgeschiedenis waar iedere onderzoeker tot dit 
moment grotendeels aan voorbij is gegaan. De Doorbraak is gewoonlijk in ver-
band gebracht met de gijzelaars van Sint Michielsgestel en de naoorlogse strevin-
gen en bewegingen rondom de Partij van de Arbeid doordat dit sterker in het col-
lectieve geheugen verankerd lag. Toegegeven, de organisaties en personen die de 
Doorbraak vóór de Tweede Wereldoorlog belichaamden waren niet zo expliciet 
in het noemen van de Doorbraak als de Nederlandse Volksbeweging en de Par-
tij van de Arbeid. De pogingen om de Doorbraak te duiden aan de hand van een 
tijdschrift, oorlogsgeschiedenis of biografie doen echter geen recht aan wat de 
Doorbraak echt is. Daarom is in dit proefschrift gekozen om de doorbrekers en de 
hoofdpersonen uit hun tijdgewricht zo veel mogelijk zelf te laten spreken.

Het misverstand zit misschien in het woord zelf. Een doorbraak veronder-
stelt een aanwijsbaar moment waarop iedereen plotseling de andere kant van de 
muur kan zien, zoals bij de val van de Berlijnse muur in 1989, toen familieleden 
of vrienden elkaar eindelijk recht in de ogen konden kijken. Zo werkte de Door-
braak echter helemaal niet. De muur of liever gezegd muren die de doorbrekers 
wilden slechten zijn in de loop der jaren afgebrokkeld en verhinderden nog jaren 
na de Tweede Wereldoorlog het zicht op de andere kant. Er zijn natuurlijk wel 
momenten geweest waarop doorbrekers hebben gepoogd de Doorbraak te for-
ceren. Zoals bijvoorbeeld de ‘rooie dominees’ in 1945: ‘Ter wille van ons volk en 
zijn toekomst, omdat, zullen wij tot gezonder, zuiverder en waarachtiger politie-
ke verhoudingen en beslissingen komen, de bestaande politieke tegenstellingen, 
die ziek, bedorven en leugenachtig zijn, doorbroken mòèten worden.’1 We zagen 

1  Buskes e.a., Wat bezielt ze?
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deze woorden in het interbellum al aangekondigd toen achtereenvolgens Banning, 
Buskes (Stufkens) en Rozemond vroegen om een Doorbraak. 

Dat zijn belangwekkende gegevens voor de onderzoeker, maar de ontwikke-
ling van sluimerende kritiek op het verzuilde systeem tot systematisering van het 
gedachtegoed van de Doorbraak is een lange en geleidelijke geweest. De door-
braak-metafoor werd door de doorbrekers in het interbellum weinig gebruikt. 
Het is weliswaar een belangrijke vondst dat het woord al in het interbellum af en 
toe in de naoorlogse betekenis werd gebruikt, een enkele keer zelfs met hoofdlet-
ter. Maar de doorbrekers hadden het in het interbellum vooral over eenheid, par-
tijloosheid, richtingen en kerkelijke en maatschappelijke hervorming. Het zijn al-
lemaal uitdrukkingen van het gevoel dat de samenleving een andere koers moest 
varen, richting eenheid.

6.2 De Doorbraak en de NCSV 

Waar in de samenleving maar vooral ook in de Nederlandse Hervormde Kerk on-
voldoende eenheid werd gevonden, vonden protestantse jongeren eenheid in de 
studentenvereniging ncsv. De eenheid die zij daar beleefden, inspireerde hen om 
ook na hun studententijd actief te zoeken naar mogelijkheden om de boodschap 
van eenheid te laten aarden bij een groter publiek. In de jaren twintig valt daarbij 
op dat ze nog geen scherpe toon aansloegen en optimistisch waren over de oecu-
mene. Daarbij hadden ze veel verwachtingen van de hervormingen in de Neder-
landse Hervormde Kerk. De opdracht van Kuyper in zijn ‘Wat nu?’ toespraak 
– om de sociale kwestie een plek te geven in de christelijke organisatie – leek haal-
baar. Het werd als de belangrijkste opgave van de kerk gezien. Ze kon hier volgens 
de studenten wat leren van het socialisme, die wellicht beter dan de kerk het bij-
belse gebod tot naastenliefde had begrepen of in praktijk gebracht. 

De toon van het publieke debat verhardde vanaf de crisistijd. De veranderde 
omstandigheden in de samenleving van de jaren dertig vroegen om een duidelij-
kere positiebepaling van de kerk en haar leden. De doorbrekers waren actief in 
comités en bewegingen die zich beriepen op het volksgeweten (Eenheid door De-
mocratie) of zelfs rechtstreeks op het evangelie (Kerk en Vrede) om zich zo goed 
mogelijk te kwijten van de taak om de kerk betekenisvol te laten zijn in de samen-
leving. Zo gaven zij invulling aan de opdracht van Rutgers en Kraemer geen orga-
nisatoren maar christenen uit de ncsv te laten voortkomen.

Ook werd Barth ontdekt in de ncsv. De doorbrekers vonden in hem een theo-
logische basis voor hun maatschappelijk handelen. De dialectische theologie werd 
een belangrijk kritisch instrument bij de beoordeling van de kerk en de christe-
lijke organisatiedrang die zich in de politiek maar ook elders in de samenleving 
manifesteerde. Waar Slotemaker de Bruïne Sr. eerst als voorloper in de sociale 
bewustwording van christenen gold, werd hij in de jaren dertig door de doorbre-
kers verguisd om zijn beleid als minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-
Colijn. Toch ontstond ook bij de barthianen een tweespalt als het om organisato-
rische vormgeving van hun gedachtegoed ging. Het bleek makkelijker te zijn om 
als individu op christelijke gronden beslissingen te nemen dan als collectief uit-
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spraken te doen over bijvoorbeeld oorlog en vrede. De dialectische theologie be-
werkte vooral openheid voor andersdenkenden en bescheidenheid bij claims van 
een goddelijke sanctie voor aardse verhoudingen. Het gaf echter geen handvatten 
voor kerkelijke hervorming of politieke actie.

6.3 De Doorbraak en de Nederlandse Hervormde Kerk 

Van der Leeuw liet in het interbellum duidelijk horen waarom kerkelijke hervor-
ming essentieel was voor de Doorbraak in de samenleving. Zoals Scholten sprak 
over eenheid met behoud van identiteit, was Van der Leeuw er al vroeg van door-
drongen dat de Nederlandse Hervormde Kerk geen eigen identiteit had. Van der 
Leeuw werd lid van Kerkopbouw, die de kerk een zelfbewuste houding wilde be-
zorgen door hervorming van de bestuurlijke structuren en de liturgie. 

Dit besef bij de doorbrekers, dat een zelfbewuste houding van de kerk nodig 
was, werd mede aangewakkerd door de Duitse kerkstrijd. In de strijd van de Be-
kennende Kirche werd zichtbaar dat de kerk een houding tegenover de wereld 
moest kiezen opdat de wereld de kerk niet zou dwingen om aardse zaken te ver-
goddelijken, zoals met de Deutsche Christen was gebeurd. Een zelfbewuste en 
actieve kerk zou bovendien aantrekkelijker zijn voor mensen die vooral buiten 
de kerk hun idealen trachtten te verwezenlijken. Het ledenverlies van de Neder-
landse Hervormde Kerk speelde in die zin ook een rol in de pogingen van Kerk-
opbouw en Kerkherstel om hervormingen in gang te zetten. Karakteristiek voor 
het interbellum werd ecter de reeks mislukkingen van pogingen tot hervorming.

Elke eenheid zonder grondslag was foute eenheid. Dat was voor de doorbrekers 
helder. De grondslag die zij beoogden, was de kerk. Die moest de bevolking weer 
richting geven, en kon zorgen voor nationale eenheid en internationale vrede. Het 
Doorbraakideaal zoals dat zich in het interbellum manifesteerde, kenmerkte zich 
dan ook door een grote theologische machtstrijd. Zo moeten ook de polemieken 
worden verstaan tussen de neocalvinisten en de barthianen. De barthianen onder-
groeven de neo-calvinistische claim op de gereformeerde wortels van het nationa-
le bestaan en karakter. De neocalvinisten onder aanvoering van Klaas Schilder wa-
ren er vooral op uit om deze nieuwe beweging, die gevoelige kritiek uitte op onder 
meer de christelijke politiek, ongeloofwaardig te doen overkomen. 

6.4 De theologie achter de Doorbraak

Op zichzelf leek de kritiek op het gebrek aan kerkelijke en maatschappelijke een-
heid geen onderscheidend kritiekpunt van de doorbrekers. In het interbellum pre-
ten deerde immers iedereen een vorm van eenheid te bezitten of na te jagen. De 
orthodoxe protestanten spiegelden zich vaak aan Kuyper, omdat diens gedachten 
over eenheid de belangrijkste invloed hebben gehad. Hij dacht bij eenheid vooral 
aan puurheid van de eigen groep. Zijn theorie voorzag in een volledige maatschap-
pelijke inbedding van de verschillende levensbeschouwelijke segmenten waaruit 
de bevolking bestond. Die segmenten waren dan elk voor zich weer opgebouwd 
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uit kringen die soevereiniteit bezaten. Ook was er een principiële antithese tus-
sen gelovigen en ongelovigen. In zijn rol als politicus verkondigde Kuyper echter 
weer de algemene en particuliere genade, die in navolging van zijn antithese-theo-
rie het verschil tussen gelovigen en ongelovigen duidde maar eveneens perspectie-
ven bood voor politieke samenwerking met niet-gereformeerden.

Hoedemaker bood een ander perspectief. Hij zag voor de Nederlandse Her-
vormde Kerk een profetische rol weggelegd. De kerk was in zijn optiek een volks-
kerk sinds het Nederlandse volk onder protestantse leiding tegen de katholieke 
Spanjaarden in opstand was gekomen. Daarom was de kerk verantwoordelijk 
voor het morele welzijn van de bevolking. Hoedemaker was wel enige tijd lid van 
de Confessionele Vereniging maar toch principieel tegen partijvorming. In deze 
overtuiging vond hij later de ethische theoloog Gunning als medestander. Gun-
ning was interessant voor de doorbrekers omdat hij een una sancta voorstond. 
Deze heilige eenheid werd verondersteld boven de verschillende institutionele 
kerken uit te stijgen. Voor de oecumenische beweging was de una sancta een be-
langrijke inspiratiebron. Gunning werd bovendien gezien als voorloper van de 
Doorbraak, vanwege zijn principiële afwijzing van Kuypers verpolitiekte pro-
testantisme. Gunning wilde niet vooruitlopen op een eenheid van goddelijke en 
menselijke zaken – zoals het geval was met sommige partijen en kerkelijke rich-
tingen. De kerk moest in haar vormen en organisatie individualisme en partijzucht 
bestrijden.

De belangrijkste theologische factor, wellicht één die vooral vanwege haar toe-
pasbaarheid op de moderne tijd populair werd onder de doorbrekers, was de di-
alectische theologie die vooral geïdentificeerd werd met Karl Barth. Hij beklem-
toonde de majesteit van God en dat de mens vooral individueel moet handelen 
naar de richtlijnen van het evangelie. De implementatie van de theologie van Barth 
in gezamenlijke publicaties zorgde ook voor een eerste duidelijk aanwijsbare plek 
van groepsvorming bij de doorbrekers.

De theologie achter de Doorbraak was in het interbellum duidelijk zichtbaar. 
De Doorbraak was bijna altijd religieus gefundeerd. Zelfs wanneer de kerkelij-
ke binding van doorbrekers een minder sterke rol speelde (zoals bijvoorbeeld 
bij Kohnstamm en Banning), was de Doorbraak altijd een ideaal dat ontstond 
uit vroomheid. De protestante doorbrekers konden zich niet voorstellen dat het 
Koninkrijk van God een eschatologisch ideaal was waarbij samenwerking tussen 
mensen, geen saamhorigheid in het hier en nu te pas zou komen. 

6.5 De Doorbraak als toenadering tussen christendom en socialisme

Het gangbare beeld, bevestigd door de overgang van de ‘rooie dominees’ naar de 
sdap, was dat de Doorbraak alleen het contact en de samenwerking tussen chris-
tenen en socialisten behelsde. Uit de beschrijvingen van een groep doorbrekers 
bleek echter dat de Doorbraak op verschillende terreinen plaatsvond. Bij Ban-
ning en Buskes ging het om Doorbraak als toenadering tussen het christendom en 
het socialisme. Afgezien van deze overeenkomst was er veel verschil in de wijze 
waarop Banning en Buskes de toenadering poogden te bewerkstelligen. Banning 

Kromdijk_binnenwerk.indb   159 24-01-17   13:48



160 6 Conclusies

begaf zich nadrukkelijk op het politieke speelveld, terwijl Buskes zijn protestant-
se achterban vooral door cursussen en brochures trachtte voor te lichten over het 
socialisme. 

De bereidheid om zich bij de sdap aan te sluiten was er bij de meeste doorbre-
kers voor de Tweede Wereldoorlog niet. Dit is opvallend omdat bijvoorbeeld 
Buskes bij zijn overstap in 1945 wel met instemming verwees naar het sdap-pro-
gramma van 1937, dat niet meer marxistisch of anti-godsdienstig was. Hieruit 
bleek dat de Doorbraak in het interbellum niet noodzakelijkerwijs een politie-
ke stellingname inhield. Het draaide vooral om de bewustwording dat christelijk 
handelen ook sociaal handelen kon zijn en dat er een pragmatische basis was voor 
samenwerking met socialisten. Zoals een Bart de Ligt wilden de doorbrekers niet 
worden. Hij had het christendom immers grotendeels door het socialisme vervan-
gen. De doorbrekers kozen voor het christendom en zagen het socialisme als een 
van de consequenties van handelen naar het evangelie.

Dat de Doorbraak een volwaardige theologische fundering had, bleek in de be-
spreking van de theologie van Koopmans en Miskotte. Zij legden met hun eigen 
interpretaties van de dialectische theologie een bom onder de antithese van Kuy-
per. Deze verstoorde volgens hen de verhoudingen tussen de mensen. Ze waren er 
van overtuigd dat Kuyper voor valse tegenstellingen had gezorgd. In een periode 
waarin vooral werd gevraagd om een theologie die reëel was, beweerden Koop-
mans en Miskotte dat geloof en belijdenis principieel irreëel moesten zijn, wilden 
zij recht doen aan het eschatologische koninkrijk van God (dat immers nog niet 
zichtbaar en werkelijk was). Zij reageerden hiermee met name op maatschappelij-
ke stromingen die een claim op dit verwachte koninkrijk legden, namelijk de heil-
staat die viel te ontwaren bij zowel het communisme als het nationaal-socialisme. 
Deze claim won aan aantrekkingskracht in het interbellum, waardoor zij de nood-
zaak voelden deze te bestrijden.

De kerk moest zich in de theologie van Miskotte en Koopmans vooral bezig-
houden met het leven van de gemeente en daar een richting in kiezen die gebaseerd 
was op de Bijbel. Als zij zich te veel op de eenheid in de leer zou richten in haar 
hervormingen, dan zouden die hervormingen leiden tot ruzie en onbegrip. Vooral 
in de manier waarop een mens zijn leven in navolging van Christus vormgaf en ba-
seerde op het evangelie, werd iets zichtbaar van het christendom. Het voorbehoud 
van Gunning bij de claim van richtingen of kerken op het volledig en exclusief tot 
uitdrukking brengen van de heerschappij van Christus werd gedeeld door Miskotte 
en Koopmans. Zij koppelden het maatschappelijk spreken van de kerk echter voor-
al aan de dialectische theologie, die volgens hen echter concretisering behoefde. 

De Doorbraak was ook volksopvoeding. Dat is de reden waarom ook Eijk-
man als leider van de amvj, Kraemer als ncsv-bestuurder en zendingsman, Van 
der Leeuw als Groningse hoogleraar en cultuurcriticus en Kohnstamm als pe-
dagoog genoemd werden bij de bespreking van de persoonlijke motieven achter 
de Doorbraak. Deze moest beginnen bij de fundamenten. Mensen moesten op-
gevoed worden met een open houding voor de moderne samenleving en elkaar. 
Ontmoeting stond daarbij centraal. In de amvj kreeg dit in de jaren dertig vooral 
gestalte in de verschillende neutrale ontspanningsverenigingen en in de werklo-
zenkampen, maar vooral ook in de persoon Eijkman zelf. Hij schoof net als Van 
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der Leeuw zijn afkeer van de beginselvastheid van veel Nederlanders niet onder 
stoelen of banken. Van der Leeuw was er echter vast van overtuigd dat dit feno-
meen evenals secularisatie en zoveel andere cultuurverschijnselen tijdelijk waren 
en dus uiteindelijk zouden overwaaien. Het echte christendom zou manifest wor-
den op het moment dat alle stelsels, begrippen en scheidingsmuren verdwenen 
waren. Van der Leeuw schreef en sprak, Eijkman organiseerde en activeerde men-
sen. De gemeenschapszin die Van der Leeuw toch dacht te herkennen in zijn tijd, 
werd vooralsnog vooral gebruikt als uitgangspunt voor de bestrijding van andere 
gemeenschappen. Pas wanneer de gemeenschapszin breder getrokken werd zou, 
volgens Van der Leeuw en Eijkman, het geloof de ruimte krijgen.

Philip Kohnstamm was als wetenschapper vooral geïnteresseerd in waarheids-
vinding. Hij constateerde vooral bij het antithetische model dat leer en belijdenis 
een hindernis opwierpen voor ware godskennis. In tegenstelling tot veel conse-
quente barthianen vond Kohnstamm wel dat er zekere godskennis geopenbaard 
kon worden. Hij beweerde dat dit gebeurde via een persoonlijk band die God met 
de mens aanging. Dat was zijn bijbelse personalisme. Het personalistisch geloof 
bood volgens Kohnstamm inzichten die voorbij de belijdenisformulieren en men-
selijke aannames gingen. Hij accepteerde wel dat mensen met elkaar over open-
baringsinhoud spraken, zolang ze hun aannames maar niet verabsoluteerden. Het 
gesprek over de openbaring was in zijn beleving de enige manier waarop mensen 
betrokken konden raken bij het geloof. Het agogische element van de dialoog was 
bij Kohnstamm de manier om de bevolking mee te nemen in de ontwikkeling naar 
meer solidariteit in de samenleving. Hij benadrukte het belang van deze opvoe-
ding tot solidariteit en was dus vooral betrokken bij groepen intellectuelen die de 
bevolking trachtten op te voeden of te waarschuwen. Dat inzicht deelde hij met de 
schrijver Roel Houwink, die het daarbij van groot belang vond om de intellectue-
len te behouden voor de kerk. De intellectuelen hadden in zijn beleving de sleutel 
tot de volksopvoeding in handen.

6.6 De ontwikkeling van de Doorbraak (1918-1940)

Een van de stellingen die in dit proefschrift werd bewezen, was dat er een duide-
lijke ontwikkeling zichtbaar is in het gedachtegoed van de doorbrekers. De Door-
braak vond niet van de ene op de andere dag plaats. Het resultaat is een beschrij-
ving van de ontwikkeling van Doorbraak in een periode waar het einde van de 
Eerste Wereldoorlog het begin en de Tweede Wereldoorlog het einde markeert. 

Aan het begin van het interbellum wogen de gevolgen van de Eerste Wereldoor-
log ook in het neutraal gebleven Nederland zwaar. Vooral in moreel opzicht. De 
Europese landen leken ieder moreel kompas te missen en erger, de kerken hadden 
geen fraaie rol gespeeld doordat ze de oorlog hadden gerechtvaardigd. Tezamen 
met een afgerond pacificatieproces en de democratisering van Nederland was dit 
een verwarrende periode waarin de standpunten van christenen in Nederland ten 
opzichte van al deze nieuwe dingen opnieuw bepaald moesten worden. Er werd 
daarbij door de doorbrekers gekeken naar de mogelijkheden van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, waaraan immers van oudsher de rol van volkskerk werd toe-

Kromdijk_binnenwerk.indb   161 24-01-17   13:48



162 6 Conclusies

gedicht. Dat was de kerk die het volk aan de hand moest nemen en de richting 
moest wijzen. Het was echter juist in die kerk dat de onderlinge verdeeldheid in 
het interbellum groter dan ooit was. Daarom vonden veel jongere protestanten 
hun theologische en maatschappelijke voeding vooral in de studentenvereniging 
ncsv. Ze maakten daar kennis met de theologie van Karl Barth, spraken met an-
dersdenkenden en ervoeren hier vormen van eenheid die in kerk en maatschappij 
nog weinig voorkwamen.

Vanaf halverwege de jaren twintig traden deze jongeren ook op in de samenle-
ving. Ze publiceerden, spraken over de samenleving die hen voor ogen stond en 
organiseerden daaraan mee. Het was echter nog erg diffuus welke gemeenschap-
pelijke achtergrond ze hadden. Ze vonden elkaar op terreinen als de vredesbewe-
ging en de oecumenische beweging maar ook bij periodieken en kerkelijke groe-
peringen die meer eenheid propageerden. Ik haal nog eens de slogan van Woord en 
Geest aan: ‘Calvinisten die geen mensen vrezen, durven Woord en Geest te lezen’. 
Dit tijdschrift verzette zich tegen de Kuyperiaanse opvattingen over belijdenis en 
samenleving en gaf, naar mate het kerkgenootschap van gemeenten in Hersteld 
Verband opschoof naar de Nederlandse Hervormde Kerk, ook meer aandacht 
aan de ontwikkelingen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook het Algemeen 
Weekblad,dat nog meer op die kerk was gericht, bleek een verzamelplek van 
Doorbraak-redacteurs te zijn. 

De aanvang van de economische crisisperiode wordt vaak gemarkeerd door de 
beurskrach in New York in 1929. Ook in Nederland ontstonden er allerlei soci-
aal-economische problemen. Het bleek ook het begin te zijn van een nieuwe pe-
riode van profilering bij de doorbrekers. Ze werden zich bewuster van de urgen-
tie van hun gedachtegoed en zagen niet alleen een sociaal-economisch probleem 
maar eveneens een kerkelijk probleem, dat ook evenzeer gestaafd werd door cij-
fers. De Nederlandse Hervormde Kerk bleek bij de volkstelling van 1930 7% van 
haar leden te hebben verloren ten opzichte van een decennium eerder. Daarmee 
kwam zowel kerkelijke als maatschappelijke hervorming op de agenda te staan. 
De volgor de was daarbij voor de doorbrekers: eerst de kerk, dan de samenleving. 
De kerk moest richting geven aan het Nederlandse volk en diende daarvoor eerst 
haar eigen identiteit te bepalen. De hervormingscommissies ontstonden met dit 
doel, maar wisten onvoldoende resultaten te boeken. Doorbrekers van barthiaan-
se snit gin gen zich in deze jaren steeds duidelijker profileren, bijvoorbeeld bij de 
auteurs van Openbaring der verborgenheid (1934) en Woord en Wereld (1939). 

In de tweede helft van de jaren dertig kreeg ook de aandacht voor het soort een-
heid dat de als Doorbraak werd gepropageerd meer urgentie. Dat had te maken 
met de leiderschaps- en eenheidsbewegingen die overal in Europa maar ook in 
Nederland (met de nsb) terrein wonnen. Er was de doorbrekers daarom veel gele-
gen aan een juist begrip van eenheid. Hun eenheid moest berusten op het evange-
lie en dus moest de kerk richting geven aan die eenheid. De angst dat de kerk voor 
overheidsdoeleinden gebruikt zou worden als zij geen duidelijke zelfstandige po-
sitie innam, werd aangewakkerd door de situatie van de kerk in de Duitse samen-
leving in de jaren dertig. De strijd van de Bekennende Kirche werd als voorbeeld 
gezien van wat de Nederlandse kerken ook kon overkomen als zij geen duidelijk 
standpunt zouden innemen.
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6.7 De vooroorlogse Doorbraak: een tussenstand

In mei 1940 kwam het leven van alle Nederlanders abrupt in het teken van de 
Duitse bezetting te staan. Het denken over de Nederlandse samenleving en the-
oretiseren over vernieuwingen in kerk en samenleving werden door deze nieuwe 
situatie sterk getekend. In publicaties over de vernieuwing van de kerk en over de 
Nederlandse Volksbeweging van 1945 is de oorlog veelal gezien als katalysator 
van hervormingen die voorheen mislukten, kan die katalyse ook worden gezien 
als een overhaaste ontwikkeling. De Doorbraak was nog niet uitontwikkeld, de 
geesten waren wellicht nog niet rijp voor een omvangrijk initiatief en een volks-
opvoeding zoals die in de Doorbraak werd gepropageerd. Daarom wordt aan het 
einde van dit onderzoek de positie bepaald van de vooroorlogse Doorbraak. Deze 
positionering heet om diezelfde reden een tussenstand: de Doorbraak had nog te 
weinig tijd gehad om zo breed en volks te worden als de doorbrekers voor ogen 
stond.

Met het initiatief van Paul Scholten in 1939 om middels het weekblad Woord en 
Wereld een stem te geven aan de groep mensen die van elkaar wisten dat zij aan 
dezelfde grote zaak werkten kwam een einde aan een periode van organisatieloze 
Doorbraak. De Doorbraak had zich vooral geuit in persoonlijke initiatieven en 
samenwerkingsverbanden waarin niet alleen doorbrekers zaten, maar ook mensen 
die met de Doorbraak weinig te maken hadden. Doorbraak was voor de Twee-
de Wereldoorlog geen politieke keuze. De meeste christenen die lid werden van 
de sdap of PvdA werden dat pas tijdens of na de Tweede Wereldoorlog. Die stap 
werd dus voor 1940 nog niet gezet. Wel zochten ze contact met andersdenken-
den, dachten in termen van eenheid en protesteerden tegen het vereenzelvigen van 
christelijke politiek met rechtse politiek. Daarnaast rekenden ze met behulp van 
Karl Barth af met de antithetische theologie en pleitten ze voor meer openheid. 

De Nederlandse Hervormde Kerk was een broedplek voor het gedachtegoed 
van de Doorbraak. Dat had vooral te maken met haar geschiedenis als volks-
kerk. Ze had volgens sommigen nog de rol van morele gids te vervullen voor het 
gehele Nederlandse volk. In het interbellum bleek het echter onmogelijk om de 
boodschap van het evangelie eenduidig te laten klinken. De kerk was simpelweg 
te verdeeld. Vooral diegenen die Hoedemaker, Gunning of Barth als inspiratie-
bron zagen voor meer eenheid, vonden de tijd rijp om de kerk te hervormen. De 
consequenties van het christen-zijn moesten in de praktijk zichtbaar worden. Zo 
kon een christen in de redenering van de Doorbraak het gebod van naastenliefde 
realiseren door een socialistisch program te omhelzen en uit te voeren. Individu-
ele keuzes moesten getoetst worden aan het evangelie en mochten niet verabsolu-
teerd worden. 

De Doorbraak is geen naoorlogs fenomeen geweest. Vooral vanaf 1935 werd ze 
al zichtbaar. De Doorbraak als metafoor was zelfs al in het taalgebruik doorge-
drongen. Toen Van Walsum en Rozemond in 1939 spraken over de Doorbraak, 
die volgens hen van groot belang was, hoefde daar verder geen uitleg bij te vol-
gen. Iedereen voelde dat een doorbraak uit de bestaande situaties nodig was om 
de christelijke waarden in de samenleving opnieuw zichtbaar te maken. Waar ver-
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zuiling als begrip wellicht ook al voor de oorlog gebruikt werd,2 is dat nu voor 
de Doorbraak definitief bewezen. Doorbraak was gericht tegen de ‘schotjesgeest’ 
waar Van der Leeuw het over had, tegen het afbakenen van het eigen ideologische 
territorium. 

Hoewel deze ontwikkeling door hervormden vooral buiten de kerk werd in-
gezet, was het doel wel om de kerk duidelijk te maken dat ze een rol had in deze 
Doorbraak. Het christendom oversteeg immers organisatorische of nationale be-
langen. De kerk had in de beleving van de doorbrekers de taak om morele gids van 
de Nederlandse bevolking te zijn. De Eerste Wereldoorlog had de doorbrekers 
geleerd dat de kerk geen werktuig mocht worden van een overheid. De doorbre-
kers waren daarom veelal sterk internationaal georiënteerd. Hun contacten met 
of activiteiten in de oecumenische beweging zijn daar een voorbeeld van. Ook de 
Duitse kerkstrijd en de lessen die daaruit werden getrokken, waren belangrijke re-
denen om te streven naar een zelfstandige en zelfbewuste kerk.

Misschien is de Doorbraak niet zo’n interessant onderzoeksobject zolang er al-
leen gekeken wordt naar de politieke mislukking van de beweging in de Partij van 
de Arbeid in 1946. De Doorbraak was veel meer, zo weten we nu, dan het ont-
staan van een politieke partij. Het politieke aspect is in de geschiedschrijving te 
lang op de voorgrond getreden. De Doorbraak betrof de geestesgesteldheid van 
een heel volk, de ontwikkeling van de grootste protestantse kerk van het land en 
niet in de laatste plaats een pragmatische kijk op de werkelijkheid. De pragma, 
de handeling zelf stond centraal bij de beoordeling van een christen in de samen-
leving. Niet alleen de antithese van Kuyper stond deze handeling in de weg; ook 
andere gefixeerde opvattingen hadden een negatieve uitwerking op deze kern van 
de Doorbraak. Wie kon er los van conventies handelen naar het evangelie? Ook in 
de vredesbeweging en oecumenische beweging bleek dat maar moeizaam te gaan. 
De grootste vraag was misschien nog wel wie er kon beoordelen of er goed chris-
telijk gehandeld werd. 

De zaak waar de Doorbraak voor stond was complex en heeft door de oorlog en 
bezetting te weinig tijd gehad om goed te kunnen landen bij de Nederlandse be-
volking. Intussen heeft de Doorbraak toch in een betrekkelijk korte periode aan-
zienlijk belang gekregen voor de theologische verantwoording van maatschappe-
lijke keuzes bij een grote groep invloedrijke individuen. Het is daarom bij nader 
inzien een belangrijke beweging geweest, die nu haar rechtmatige plek in de ge-
schiedschrijving moet opeisen.

6.8 Verder onderzoek

Dit proefschrift concentreerde zich op de wortels van de Doorbraak in de Neder-
landse Hervormde Kerk. Hoewel de doorbrekers uit deze kerk hier op de voor-
grond zijn getreden, zijn er bronnen van de Doorbraak die in dit proefschrift 
weinig tot niet zijn besproken. Daarnaast moet onderzoek laten zien waarom de 
oorspronkelijke doorbrekers uiteindelijk niet hun idealen konden verwezenlijken 

2  Van Dam, Staat van verzuiling, 47.
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in de PvdA, vonden zij dat de Doorbraak mislukt was? Tot slot liggen er moge-
lijkheden voor politicologische en sociologische conceptvorming met gebruik van 
de inzichten van de Doorbraak. Ook daar zou verder onderzoek het belang van 
moeten aantonen.

Bij de andere bronnen van Doorbraak moet worden gedacht aan de Doorbraak-
beweging aan rooms-katholieke zijde die vooral beschreven werd in het proef-
schrift van Wichert ten Have over de Nederlandsche Unie.3 Daarnaast zijn lang 
niet alle prominente figuren uit het Hersteld Verband meegegaan in de Door-
braakbeweging. Onderzoek en de beschrijving van de drijfveren van de Hersteld-
Verbanders om zich niet bij de Doorbraak aan te sluiten kan nog beter zichtbaar 
maken wat het maatschappelijke en kerkelijke vernieuwende van de Doorbraak 
was. Ook kunnen we van hun aarzelingen bij de Doorbraak leren hoe aantrekke-
lijk de Doorbraak voor mensen was. Nog in 1961 verscheen een brochure van ge-
reformeerde PvdA-leden uit Amsterdam met de bedoeling mensen op de hoogte 
te stellen van ‘… de motieven, die zovele tienduizenden christenen drijven om die 
partij te kiezen’.4 Traditie weerhield veel gereformeerden volgens deze PvdA’ers 
nog om dit voorbeeld te volgen. Geloof en de PvdA, het klonk nog niet logisch. Er 
was meer antithese dan volkseenheid, de volksopvoeding was nog niet geslaagd.

Mijn proefschrift heeft zich gericht op de theologische drijfveren achter de 
Doorbraak. De ontwikkeling van de politieke Doorbraak is beter gedocumen-
teerd door studies van onder meer H. Ruitenbeek, M. de Keizer en J. Wieten. Er is 
echter nog veel ruimte voor onderzoek naar de beginjaren van het algemeen kies-
recht in Nederland vanaf 1918 en de invloed die de uitwerking van dat nog jonge 
democratische concept had op de sympathie van politici voor het eenheidsdenken 
zoals dat in de Doorbraak manifest werd. G.M.J. Rovers zette met zijn studie naar 
Eenheid door Democratie al vraagtekens bij de populariteit van het democratisch 
denken in het interbellum. Hij deed echter geen onderzoek naar de partijpolitieke 
standpunten over democratie.5 Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de mensen 
die in het interbellum bij de politiek betrokken waren inderdaad een politiek of 
maatschappelijk concept van eenheid lieten prevaleren boven democratie.

Het proefschrift heeft zich beperkt tot de periode van het interbellum. Na de 
oorlog is de Doorbraak zichtbaar geworden doordat de PvdA werd opgericht. 
Oorspronkelijke doorbrekers als Banning maar ook Van der Leeuw waren on-
tevreden over de gestalte die de Doorbraak had aangenomen in die partij en in 
de samenleving als geheel. F. Sierksma zei over Van der Leeuw en zijn generatie 
doorbrekers: ‘Hij behoorde tot die paar generaties, die na die oorlog even hebben 
gedacht aan en gehoopt op een andere, betere wereld – laten we het maar eenvou-
dig en naïef zeggen als het was – en al heel gauw een harde klap op hun hoofd kre-
gen’.6 In alle correspondentie, werkzaamheden en levenslopen van de doorbrekers 
na de Tweede Wereldoorlog ligt wellicht een antwoord op de vraag waarom de 
Doorbraak niet beter heeft doorgewerkt in de samenleving en in de PvdA. On-
derzoek moet het uitwijzen.

3  Ten Have, De Nederlandsche Unie. 
4  H. Andrea e.a., Omdat wij gereformeerd zijn, PvdA Amsterdam.
5  Rovers, ‘Naar wijder horizon’.
6  F. Sierksma, G. van der Leeuw herdacht. 14 november 1975 (Rijksuniversiteit Groningen, 1975).
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Epiloog

Het is een merkwaardige constatering dat er na vijf jaar hard werken een einde is 
gekomen aan mijn tijd als promovendus. Ik heb altijd met veel liefde aan het on-
derwerp gewerkt dat van jongs af aan op mijn netvlies stond gebrand: de Door-
braak. Het is daarom ook met des te meer voldoening dat ik het product van dit 
werk inlever. Ik heb me vereerd gevoeld mijn licht te mogen laten schijnen over 
een onderwerp dat zo veel mensen in beroering heeft gebracht en dat de Neder-
landse samenleving blijvend heeft veranderd. 

Het is ook daarom dat ik het heb gedaan. Het onderwerp verdiende het. Op de 
momenten dat ik het moeilijk had en mij soms afvroeg waarom ik mij niet nutti-
ger voor de samenleving zou maken dan met historisch onderzoek aan de slag te 
gaan, hielpen de doorbrekers mij er door met hun teksten. Het is bovendien een 
aangename prikkeling van mijn hersenen gebleken om voortdurend de puzzel van 
de Doorbraak te moeten leggen. 

Ik wil op deze plek gebruik maken van de gelegenheid om de Vrije Universiteit 
te danken voor de voortdurende opleiding en kansen die ik sinds ik als Theologie-
student in 2004 begon, heb gekregen. Ook wil ik graag alle talloze archief- en bi-
bliotheekmedewerkers bedanken die mij zo goed mogelijk hebben geholpen in de 
brei aan brochures, brieven en boeken die ik nodig had. Zonder jullie vriendelijke 
hulp was dit onderzoek nooit mogelijk geweest.

Dan mijn promotor prof.dr. G. Harinck. Ondanks al zijn andere banen en be-
geleidingstrajecten heb ik altijd het gevoel gekregen alle aandacht en toewijding 
van hem te verdienen. Hij had niet alleen aandacht voor mijn onderzoek, maar 
ook voor mijn menselijke beslommeringen. Ik kwam binnen als topsporter in het 
roeien en ga naar buiten als leraar voortgezet onderwijs. We hebben een aardig 
verleden samen opgebouwd. Ik begon Harinck te lezen op de middelbare school 
voor mijn profielwerkstuk over Geelkerken, daarna zijn we vanaf de bachelor 
en gedurende twee masters een samenwerking aangegaan die nu resulteert in een 
boek over de Doorbraak. Veel dank voor alle tijd en liefde die u voor het onder-
zoek hebt getoond.

In een latere fase kwamen ook prof.dr. H. Noordegraaf en dr. L. van den Broe-
ke bij het onderzoek en brachten mij in een interessante werkroes. Doordat jullie 
op een andere manier naar de materie keken, is deze gegroeid en volwassen ge-
worden. Door jullie enthousiasme en niet-aflatende drive om het beste uit mij en 
het proefschrift te halen is deze laatste fase een zeer prettige exercitie geworden. 

In mijn werk als docent heb ik inmiddels talloze keren uitgelegd wat ik op de 
Vrije Universiteit eigenlijk deed. De kinderen zagen mijn rooster en dachten dat 
ik lekker vrij had op donderdag en vrijdag. Daar was dus wel wat uitleg bij nodig. 
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Nu het boek klaar is, denk ik ook niet in de laatste plaats aan de collega’s en leer-
lingen op school, die altijd waar dat nodig was de aandacht hadden voor de voort-
gang of inhoud van mijn proefschrift. Het boek is klaar, ik hoop dat jullie het de 
moeite waard vinden!

De epiloog is ook een plek waar personen in de nabije omgeving bedankt wor-
den. Ik begin er echter mee iemand te bedanken die wel nabij voelt, maar sinds 
ruim drie jaar niet meer levend is. Mijn lieve opa. Opa en oma hebben mij tijdens 
mijn eerste studiejaren een plek gegeven. Ik voelde altijd dat ik in Badhoevedorp 
op waarde geschat werd maar tegelijkertijd altijd gevormd werd. Opa voerde ge-
sprekken met mij, als ware ik een gelijkwaardige … zo zag ik het natuurlijk niet. 
Mijn grootvader, de voormalig hoogleraar biofysica Johan Blok, had zich na zijn 
emeritaat verdiept in allerlei theologische en historische zaken waar ik ook een 
opvatting over dacht te hebben. Het waren kostbare momenten, die voor altijd 
verankerd blijven in mijn ziel. Ik vertrouw en geloof dat ik ook hem trots maak 
met het afronden van dit onderzoek.

Mijn lieve ouders, jullie hebben mij onophoudelijk en op allerlei manieren ge-
steund. Mijn dank voor jullie liefde, warmte, interesse en aanmoediging.

Mijn lieve vriendin Jolijn, aan het einde gekomen van mijn boek wil ik natuur-
lijk ook jou bedanken. Ik dank je onder meer voor je enthousiasme en je vele aan-
moedigingen om iedere donderdag nog vroeger te beginnen. Daarnaast wil ik je 
bedanken dat ik teksten, vondsten en andere zaken waar ik enthousiast van werd 
op jou kon uitproberen. Je hebt me zo in veel gevallen behoed voor tunnelvisie. 
Het boek was ook niet denkbaar zonder jou.
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Bijlagen

I Abonnementenverloop Woord en Geest

Jaargang Aantal
1932-1933 1315
1933-1934 921
1934-1935 795
1935-1936 762
1936-1937 718
1937-1938 714
1938-1939 660

Bron: Notulen vergaderingen bestuursraad ‘stichting Woord en Geest’ 1932-1939, in: Archief 
J.G. Geelkerken. Collectie Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme. Uni-
versiteitsbiliotheek, Vrije Universiteit Amsterdam, inv. nr. 85.

II Brief van Karl Barth aan Hromadka 
(in vertaling in Woord en Geest 7 oktober 1938)

De meening van Karl Barth

In de ‘Prager Presse’ van 25 september j.l. – het nummer werd ons direct uit Praag toege-
zonden en door een speciaal stempel werd onze aandacht nadrukkelijk gericht op hetgeen 
wij er nu uit gaan mededeelen – komt, in grooten opmaak, vetgedrukt, en gedagteekend: 
Praag 24 september, het bericht voor, dat Karl Barth in verband met de Tsjecho-slowaak-
sche verwikkelingen een schrijven gericht heeft aan Prof.dr. J.L. Hromadka, hoogleeraar in 
de dogmatiek aan de theologische Johannes-Hus-faculteit te Praag. Het blad deelt mede, dat 
dit schrijven door Prof. Hromadka met goedvinden van den schrijver aan de redactie van 
de ‘Prager Presse’ ter beschikking is gesteld. En vervolgens publiceert het dan, weer vetge-
drukt, uit dien brief van Karl Barth een gedeelte dat wij hier, eerst in het oorspronkelijke 
Duitsch en daarna in Hollandsche vertaling, doorgeven. We doen dit niet in de eerste plaats 
omdat wij verleden jaar het voorrecht hadden op de Conferentie te Edinburgh persoonlijk 
met Prof. Hromadka kennis te maken en in hem een overtuigd geestverwant van Barth te 
ontmoeten, die geregeld zijn waardevolle medewerking verleende aan den afzonderlijken 
arbeid van onderscheiden Gereformeerde theologen van het Europeesche continent te ge-
noemder Conferentie. We doen het vooral om den wel zeer merkwaardigen inhoud van 
Barths schrijven aan Prof. Hromadka.

De in de ‘Prager Presse’ overgenomen zinsneden daaruit luiden aldus:

[Dan volgt de Duitse tekst die hier is weggelaten]
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In vertaling luiden deze woorden als volgt:

Hartelijk dank ik U voor de regelen, die U mij bij den dood van mijn moeder geschreven hebt. 

Deze gelegenheid dient gebruikt te worden, om U te zeggen met welk een oprechte deelname 
wij al deze weken aan U, aan uw volk en land hebben gedacht en in deze laatste dagen zeer 
in het bizonder denken. Terwijl gij nu ten uwent gewis dag en nacht nog alleen maar aan een 
ding kunt denken, zoo moogt gij er in ieder geval mijnerzijds verzekerd van zijn, dat ik in ge-
dachten onafgebroken met U voor dezelfde vraag sta. Wat eigenlijk het vreeselijke is, dat is de 
mogelijkheid, dat er in Engeland, Frankrijk, Amerika – ook hier bij ons in Zwitserland zou 
kunnen worden vergeten: met de vrijheid van uw volk staat en valt thans naar menschelijke 
berekening de vrijheid van Europa en wellicht van Europa niet alleen. Is dan de heele we-
reld in den ban bevangen geraakt van ‘het booze oog’ der reuzeslang? En moet het pacifisme 
van de na-oorlogstijd nu werkelijk zulk een verschrikkelijke verlamming van alle en iedere 
kracht om een besluit te nemen tot resultaat hebben? Ik waag het te hopen, dat de zonen der 
oude Hussieten aan het verweekelijkte Europa dan zullen laten zien, dat er nog mannen zijn. 
Iedere Tsjechische soldaat, die dan strijdt en lijdt, zal het ook voor ons – en, ik zeg het heden 
zonder voorbehoud: hij zal het ook voor Jezus’ kerk doen. Merkwaardige tijden, waarin men 
als men gezond van zinnen is, onmogelijk iets anders kan zeggen dan dat het om des geloofs 
wille geboden is om de vrees voor het geweld en de liefde tot den vrede wel beraden naar den 
achtergrond te dringen en de vrees voor het onrecht, de liefde tot de vrijheid even beslist op 
den voorgrond te plaatsen! Zeker is alleen maar dit: dat wat ook maar van menschelijke zijde 
aan weerstand mogelijk is, heden aan de grenzen van Tsjecho-Slowakije gepraesteerd moet 
worden en dat het goed geweten, waarmede men dien weerstand bieden zal – en daarmede de 
einduitkomst! – alleen daarvan afhangt, dat zoo velen als maar mogelijk is, hun vertrouwen 
niet op menschen, staatslieden, geschut en vliegtuigen stellen, maar op den levenden God en 
Vader van Jezus Christus.

Hier is geen woord Fransch bij. 

Benesj, de in menig opzicht zo bewonderenswaardige President van de Tjecho-Slowaaksche 
republiek, aan wien meer dan aan iemand anders onder de menschen, Europa, de wereld te 
danken heeft, dat er thans nog vrede is, heeft zijn volk langs een anderen weg geleid dan den 
weg, welken Barth blijkbaar den eenige aangewezene achtte. Wie van beiden in dezen het bij 
het rechte einde gehad heeft, blijve hier buiten beschouwing. Maar, ook afgedacht daarvan, 
dunkt ons de in het bovenstaande vervatte meening van Karl Barth zeer opmerkelijk. Die 
meening toch sluit zeer beslist in, dat naar Barths overtuiging een oorlog niet onder alle om-
standigheden zonde is, er een rechtmatige oorlog kan gevoerd worden voor recht en vrijheid, 
het voeren van zulk een oorlog geboden kan zijn, zelfs een strijd kan wezen voor de zaak van 
Christus’ kerk en waarin met een goed geweten vertrouwd mag worden op ‘den levenden 
God en Vader van Jezus Christus’.

Wij achten de meening van Karl Barth over het algemeen wel van zooveel gewicht, dat wij ook 
van deze beteekenisvolle uitspraak ‘zonder voorbehoud’, bij dezen acte nemen.

(Dr. J.G. Geelkerken)

Nadere toelichting van Karl Barth in beide weekbladen 4 november 1938

Barth heeft een nadere toelichting van zijn standpunten gegeven in een brief aan Ds. Derk-
sen, die hem hierover geschreven had. In het Algemeen Weekblad voor Christendom en 
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Cultuur van 4 november werden deze beiden opgenomen, maar in de brief werd ‘een enke-
le krasse uitdrukking, die voor publicatie in ons blad minder geschikt leek’ weggelaten. In 
Woord en Geest staat alles echter expliciet vermeld.

‘In antwoord op de mij gestelde vragen wil ik beproeven de overwegingen uiteen te zet-
ten, die achter den gecursiveerden zin stonden en nog staan:

Het ging in de nu verloren zaak van Tsjecho-Slowakije contra het Hitleriaansche Duitsch-
land niet enkel om de regeling van een vraag over grondgebied en volk. Het is niet te ontken-
nen, dat zulk een vraag in het Sudetengebied was gesteld en moest worden beantwoord. Het 
schijnt, dat het Verdrag van Versailles daar onduldbare verhoudingen heeft geschapen. En 
het schijnt, dat de Regeering van Tsjecho-Slowakije tot nu toe de wegen niet had gevonden 
om ze te verhelpen. Echter moest bij de beantwoording van de vraag, die daardoor naar vo-
ren trad, het volgende vooropgesteld worden.

1  De wellicht bestaande misstanden moesten worden verholpen langs den weg van het 
Recht, d.w.z. door een internationale behandeling en oplossing, waarbij alle belangheb-
benden dienden te worden gehoord en medezeggenschap hadden. 

  Waar in plaats daarvan tegenover Tsjecho-Slowakije de weg werd gekozen van het een-
zijdig dicteeren en het in overmacht dreigen met geweld, ontstond voor dezen Staat al-
lereerst de plicht tot zelfhandhaving, d.w.z. de plicht tot militaire verdediging van de be-
staande grenzen. Door deze zelfhandhaving had het in de gegeven omstandigheden een 
vraag van politieke orde in Europa te beantwoorden.

2  De mogelijk bestaande misstanden mochten in geen geval worden verholpen door het 
stellig grootere kwaad, dat men Tsjecho-Slowakije, de eenige Oostelijke voorpost van 
de democratische politiek, practisch hulpeloos maakte en weer vier millioen Europee-
sche mensen uitleverde aan het dictatuursysteem (aan zijn geheime politie, zijn barbaar-
sche rechtspraak, zijn gelijkgeschakelde pers, zijn anti-semitisme, zijn kerkstrijd, zijn 
mythus enz.) en zoo aan dat systeem nieuw prestige en nieuwe kracht toebracht. Ook 
uit dit gezichtspunt had Tsjecho-Slowakije den plicht van zelfhandhaving en dus van 
militaire verdediging. En het had door deze zelfhandhaving in de gegeven omstandighe-
den een vraag van politieke vrijheid in Europa te beantwoorden.

3  De Kerk van Jezus Christus kan niet onverschillig staan tegenover de vraag van de po-
litieke orde en vrijheid in Europa. Zij verkondigt de aanspraak op alleen-zeggenschap 
van Gods woord. Zij kan tegenover de dictaturen deze aanspraak of laten vallen en zich 
voor God en wereld belachelijk maken, of die handhaven met als consequentie de uit-
roeiing door de dictatuur. Moet zij bereid zijn, door de daadwerkelijke situatie van het 
oogenblik voor dit dilemma te worden gesteld, zij kan met een politiek, die haar voor dit 
dilemma stelt, niet instemmen, ze niet goedkeuren en willen. ’t Is mogelijk, dat de kerk 
de dictatuur moet ondergaan. Maar de politieke positie, met welke zij alleen kan instem-
men, die zij kan goedkeuren en willen, is die van orde en vrijheid. 

4  Worden de politieke orde en vrijheid bedreigd, dan geldt die bedreiging indirect ook de 
Kerk. En gordt een echte staat zich aan tot verdediging ervan, dan heeft indirect de kerk 
deel aan die verdediging. Zij zou haar eigen prediking niet ernstig opvatten, als zij hier 
onverschillig tegenover kon blijven staan. Als Kerk kan zij slechts geestelijk strijden en 
lijden, zij zal daardoor indirect het gewichtigste en beslissende doen, wat in een staat, die 
orde en recht verdedigt, voor dezen staat gedaan behoort te worden. Omgekeerd echter 
zal zij ook erkennen, dat het menschelijke lijden en strijden van den staat en van de sol-
daten van dezen staat indirect ook voor haar geschiedt. 
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5  In dezen zin heb ik de gecursiveerde regels van mijn brief geschreven. Van een identifi-
catie van het strijden en lijden der Kerk met dat van den staat is daar geen sprake. Maar 
men mocht ook niet voorbijzien, dat er tusschen het strijden en lijden van de kerk en dat 
van den staat een gemeenschappelijkheid bestaat, wanneer de staat als echte staat voor 
de orde tegen een blinde dynamiek en voor de vrijheid tegen brutale tirannie heeft op 
te komen. Dan heeft de kerk zich niet op een afstand van hem te houden, maar met den 
staat solidair naast hem te gaan staan. De woorden betreffende den Tsjechischen soldaat 
bedoelen in concrete toepassing niets anders dan datgene, wat in 1 Tim. 2:1-3 als grond 
is aangegeven voor het christelijk gebed voor de overheid: ‘opdat wij een gerust en stil 
leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.’ Immers daartoe dient de echte 
staat. En ook daarom moeten er, helaas! zoolang er zijn, die de orde verbreken en de 
vrijheid verstoren, ook soldaten zijn, en mag men ja, waarlijk den soldaat de Christelijke 
eere, ook niet onthouden.

6  Vergist heb ik mij den 19en September alleen in zooverre, dat ik toen het weerstands-
vermogen zoowel van Tsjecho-Slowakije als van de andere Europeesche orde- en vrij-
heidsstaten, alsook het inzicht van de Europeesche Kerken heb overschat. Praag is niet 
standvastig gebleven en Londen en Parijs zijn niet weer standvastig geworden. En de 
Kerk, zich meer bekommerend om de vraag naar de vrede, dan, zooals het had moeten 
zijn, om de vraag naar den rechten vrede, heeft slechts gezwegen.

7  Wij zullen er allen voor moeten boeten, dat dat weerstandsvermogen niet grooter is ge-
weest, dat de regeeringen, de volken en de Kerken zich in zulk een mate hebben laten 
overbluffen, als voor en na den 30en September het geval is geweest.’

Karl Barth,  Basel 26 oktober 1938
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Dit onderzoek richt zich op de ontstaansgeschiedenis van de Doorbraak. De 
Doorbraak was het idee dat de bestaande maatschappelijke en kerkelijke verhou-
dingen tussen groepen in Nederland tijdens het interbellum zo vast zaten dat er 
een Doorbraak nodig was om het contact tussen deze groepen te bewerkstelligen. 
Deze grote groepen waren het socialisme, liberalisme, katholicisme en protestan-
tisme. Veel is er over die ontstaansgeschiedenis niet bekend. Wat wel bekend is, 
gaat vooral over de politieke of na-oorlogse Doorbraak. Dit onderzoek vult die 
leemte. In dit boek staat de periode tussen de twee wereldoorlogen centraal en de 
rol die de ontwikkelingen in de Nederlandse Hervormde Kerk bij de ontwikke-
ling van het gedachtegoed van de Doorbraak speelden. Deze periode kenmerkte 
zich door maatschappelijke en kerkelijke crisis. Toen ontstond de gedachte dat 
samenwerking en eenheid in de kerk en samenleving nodig waren om uit de cri-
sis te komen. 

De Doorbraak heeft een belangrijke kerkelijke component. De christenen die 
uiteindelijk de stap hebben gemaakt om zich aan te sluiten bij de Partij van de Ar-
beid, waren veelal afkomstig uit de Nederlandse Hervormde Kerk. In die kerk 
was het in het interbellum onrustig. De volkstelling in 1930 liet zien dat het leden-
tal duidelijk terugliep. Bovendien was het voor iedereen zichtbaar dat de richtin-
gen zich binnen deze kerk nauwelijks contact met elkaar onderhielden. Vanaf de 
jaren dertig werd er binnen twee verenigingen gezocht naar wat de nieuwe iden-
titeit van de kerk zou moeten zijn. Het Verbond tot Kerkherstel pleitte voor een 
strengere omgang met de kerkelijke leer en de Vereniging Kerkopbouw voor een 
nieuwe omgang met de belijdenisgeschriften en de moderne tijd. Hun voorstellen 
tot kerkhervorming haalden tot frustratie van de betrokkenen nooit een meerder-
heid. Zelfs een gezamenlijk voorstel werd door de generale synode in 1938 afge-
stemd. Deze frustratie over de kerkelijke hervormingen was een voedingsbodem 
voor de Doorbraak.

In de Nederlandse Christen Studenten Vereeniging (ncsv) was er ruimte voor 
kritische maatschappelijke en kerkelijke geluiden. Daar vonden veel doorbrekers 
elkaar. Binnen de vereniging was er veel aandacht voor de zending en de oecume-
nische beweging. Mede hierdoor geïnspireerd ontstond het idee dat nationale en 
internationale eenheid de oplossing zou kunnen zijn voor de crisis. 

Die eenheid moest echter wel een christelijke grond hebben. Alle eenheid die 
niet op het evangelie was gebaseerd, was in de beleving van deze doorbrekers een 
gevaarlijke eenheid. Ze hoefden maar naar het communisme en het nationaal-so-
cialisme te wijzen om hun standpunt kracht bij te zetten. De doorbrekers kon-

Kromdijk_binnenwerk.indb   172 24-01-17   13:48



 Samenvatting  173

den voor een christelijke fundering van hun eenheidsideaal uit meerdere bronnen 
putten: het dominante model van de soevereiniteit in eigen kring van Kuyper, de 
volkseenheid en volkskerk van Hoedemaker, en de eenheid van de wereldkerk bij 
Gunning. Ze kozen echter meestal voor een vierde theologische onderbouwing 
voor eenheid: de dialectische theologie van de Zwitserse theoloog Karl Barth. 
Deze theologie bood vooral een kritisch instrumentarium ter beoordeling van alle 
menselijke pogingen om het christendom vast te leggen in partij of vereniging. 
Alle sanctionering van het menselijke handelen kwam van godswege en diende 
dus ten minste gebaseerd te zijn op de woorden van het evangelie. Het kwam dus 
vooral aan op persoonlijke keuzes en bescheidenheid en openheid over deze keu-
zes. Dat bood mogelijkheden om op persoonlijke titel scheidingsmuren tussen 
bijvoorbeeld socialisten en christenen af te breken.

De contouren van de Doorbraak worden in de loop van de onderzochte periode 
steeds duidelijker. In de jaren dertig wordt de roep om eenheid dringender en lui-
der. De volkstelling en de wereldwijde economische crisis werden door de door-
brekers gezien als bevestiging dat het verdeelde en geïndividualiseerde bestaan 
in de Nederlandse samenleving niet werkte. In publicaties vanaf de jaren dertig 
wordt ook hun pennestrijd met de neocalvinisten zichtbaar. Dat waren de belang-
rijkste voorvechters van het Kuyperiaanse model van de ordening van de samen-
leving en ook fervente voorstanders van christelijke organisatie. De doorbrekers 
verzetten zich hevig tegen de gedachte dat het christendom in een partij gevangen 
kon worden. Daardoor kreeg het debat in de latere jaren dertig een steeds scher-
pere toon.

De Doorbraak wordt het best zichtbaar in de persoonlijke levensloop van de 
doorbrekers. Bij de predikant Jan Buskes en de onderwijzer Willem Banning was 
de Doorbraak vooral een toenadering tussen het christendom en het socialisme. 
Zij wezen op de sociale boodschap die uit het evangelie klonk en die voor een 
christen kon betekenen dat het goed was om socialistische politiek te bedrijven of 
aan te moedigen. Voor de theologen Heiko Miskotte en Jan Koopmans was voor-
al de theologische achtergrond van de Doorbraak belangrijk. De Doorbraak was 
voor hen de kritiek op christelijke organisaties en de verwerping van de antithese 
van Kuyper (het principiële onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen). Er wa-
ren ook doorbrekers die hun idealen vooral lieten zien door hun rol in de samen-
leving. Johan Eijkman, de grote leidsman van de Amsterdamsche Maatschappij 
Voor Jongemannen (de amvj), Gerardus van der Leeuw als hoogleraar en publicist 
in Groningen en Philip Kohnstamm als jonge onderzoeker en als pedagoog lieten 
met hun maatschappelijke activiteiten zien dat de Doorbraak draaide om het vin-
den van eenheid en toenadering in kerk en samenleving.

Een belangrijke conclusie uit de laatste periode voor de Tweede Wereldoor-
log is dat de Doorbraak nog niet af was. De doorbrekers worstelden bijvoor-
beeld met hun eigen partijloosheid. Ze organiseerden zich hooguit in redacties, 
maar dan met veel voorzichtigheid omdat ze bang waren inconsequent gevonden 
te worden. Hun principe was immers dat een ideaal pas door God uiteindelijk 
gesanctioneerd kon worden. Toch werden er al voor de Tweede Wereldoorlog 
stappen gezet in de richting van georganiseerde Doorbraak. Er waren doorbre-
kers die ongeduldig werden, die de Doorbraak niet wilden uitstellen tot het mo-
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ment dat de bevolking met het idee van de Doorbraak was opgevoed. Vooral de 
jonge juristen en leden van de Christelijk-Historische Unie (chu) Paul Scholten, 
Gerard van Walsum en Sam Rozemond komen in dit verband over het voetlicht. 
Ze organiseerden zich met andere doorbrekers rond het blad Woord en Wereld, 
dat van 1939 tot 1941 werd uitgegeven. Een belangrijke drijfveer om tot organi-
satie te komen was het stuklopen van hervormingsbewegingen in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. De verdere doordenking van de organisatie van de volksbewe-
ging die de doorbrekers voor ogen hadden werd echter een halt toegeroepen door 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Door deze nieuwe situatie kreeg de 
Doorbraak een wending die ze waarschijnlijk anders nooit had gekregen.
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Summary
Unity in diversity

The Doorbraak in the Dutch Reformed Church and Dutch society in the 
interwar-period

This study focuses on the origins of the Doorbraak (Breakthrough). The Door-
braak consists in the idea that the existing societal and ecclesiastical structures 
were so vast and divided that they needed to be breached. The people who in this 
study are called doorbrekers mainly tried to ensure some form of contact between 
the different groups who were divided in society. The biggest divisions were so-
cialism, liberalism, catholicism and protestantism, they lived next to each other 
but apart from each other. Not much is known about the Doorbraak and what 
is known, mainly focuses on the political perspective or after-Second World War 
period. This study fills that gap. The book demonstrates that the developments in 
the Dutch Reformed Church and the society during the interwar-period were de-
cisive in the development of the ideas of the Doorbraak. Both church and society 
had to deal with crises in that period. The idea of working together and unity as 
ways to get out of the crisis derived from that period.

There’s an important ecclesiastical component to the Doorbraak. The big num-
ber of Dutch Reformed people that came to be a member of the Doorbraak-par-
ty, the PvdA, suggests that this church had something to do with the Doorbraak. 
The census that was being taken in 1930 showed a big loss in the amount of mem-
bers of the Dutch Reformed Church. As a cause, this church had a turbulent in-
terwar-period. Everybody could see the different groups in that church scarce-
ly working together. From the thirties onwards two associations tried to reform 
the identity of the church. The association Kerkherstel advocated a stricter way 
of dealing with the confession. The other association, Kerkopbouw, stressed 
the importance of a renewal of the church and it’s way of dealing with the mod-
ern times. Both associations failed to get the majority of the votes to reform the 
church. What most frustrated the population of the church is that even their joint 
proposition didn’t get the majority of the votes. That frustration formed a breed-
ing ground for the Doorbraak.

Within the Dutch Christian Students Association (the ncsv) protestants could 
hear and form their ideas about society and church. They were allowed to think 
for themselves and as a result to be critical towards society and church. This is 
where a lot of doorbrekers found each other. Inspired by the consideration that 
was given to the oecumenical and missionary movement, the doorbrekers thought 
national and international unity would be the solution to the crises.

However, this unity needed a christian foundation. The doorbrekers recognised 
that all unity that wasn’t based in the bible, could be dangerous. They only need-
ed to point at communism and national-socialism to emphasize their reasoning. 
The doorbrekers had several theological sources available for their christian foun-

Kromdijk_binnenwerk.indb   175 24-01-17   13:48



176 Summary

dation for unity. Kuyper gave them the theory that every area of life had its own 
sovereignty and unity. Hoedemaker emphasized the need for a united church for 
all the people of the Netherlands. The third option was to adapt the mystical unity 
of Gunning in his vision of a worldchurch. However, they chose a fourth source 
for unity, the dialectical theology of the Swiss theologian Karl Barth. This theol-
ogy formed a critical tool to judge all christian parties or associations. All human 
strivings needed godly approval, so every initiative should at least be based on 
the bible. This meant that unity consisted in modesty en openness towards oth-
erthinking people. This way the dividing walls between for example socialists and 
christians could be breached.

The contours of the Doorbraak became clearer as the interwar-period went by. 
First, the thoughts about unity were foremost theoretical or adressing the bigger 
societal movements. Later, the cry for unity became louder and more urgent. The 
doorbrekers saw the results of the census of 1930 and the worldwide economi-
cal crisis as proves of the failure of the divided and individualised Dutch society. 
Their writings from the mid-thirties also show the controversy between them and 
the neocalvinists. The neocalvinists were the main proponents of Kuypers views 
on society, moreover they supported christian organisation. The doorbrekers 
heavily resisted the idea that christianity could be embodied in parties or systems. 
This difference in thought caused a lively debate in the late-thirties.

The personal lives and choices best demonstrate the content of the Doorbraak. 
The vicar Jan Buskes and the teacher Willem Banning both showed the Door-
braak as the encounter between socialism and christianity. They pointed out that 
the social message in the gospel could mean for christians to advocate socialist 
thoughts or politics. The theologians Heiko Miskotte and Jan Koopmans showed 
the theological backgrounds of the Doorbraak. For them, Doorbraak meant crit-
ical reflection on the christian organisations and the rejection of the antithesis of 
Kuyper (the principle distinction between believers and non-believers). There 
were also those who showed Doorbraak in their role in society. Johan Eijkman, 
the leader of the General Association for Young Men (amvj), Gerardus van der 
Leeuw as a professor and publicist in Groningen and Philip Kohnstamm as a 
young researcher and pedagogue showed in their daily activities that Doorbraak 
was all about finding unity and rapprochement in church and society.

One of the important conclusions drawn from the last period before the Second 
World War is that Doorbraak wasn’t finished. The doorbrekers wrestled with 
their own principle of not wanting to be a party. They at most organised them-
selves in editorial offices. They did so very cautiously, afraid of being found in-
consistent. After all, their principle said only God sanctioned all human ideals. 
Nevertheless, there were doorbrekers who wanted to organise the Doorbraak. 
They didn’t want to postpone the Doorbraak and wait untill the population 
was being educated with its ideas. In particular the young jurists and members 
of the Christian Historical Union (chu) Paul Scholten, Gerard van Walsum en 
Sam Rozemond are mentioned. In the editorial office of the magazine Woord en 
Wereld that appeared two-monthly from 1939 to 1941 they organised a group of 
doorbrekers. An important motive for this form of organisation was the failure of 
the renewal of the Dutch Reformed Church in 1938. Because of the Second World 
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War the thinking through of the further organisation of Doorbraak stopped. Be-
cause of this new exceptional situation the Doorbraak got a direction she proba-
bly would never have had if it wasn’t for the occupation by the Germans.
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Eenheid in verscheidenheid
Peter Krom

dijk

 Na de Tweede Wereldoorlog vonden pro-
gressieve katholieken en protestanten 

dat niet het geloof leidend moest zijn bij een 
politieke keuze, maar dat men samen met 
sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten 
één progressieve partij moest vormen. Waar 
komt deze Doorbraak vandaan? Vaak wordt 
gewezen op plannen voor een nieuwe samen-
leving die tijdens de oorlog werden gemaakt. 
Peter Kromdijk laat echter zien dat de wortels 
hiervan in de jaren twintig liggen, in kringen 
in en rondom de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Jonge intellectuelen waren ontevreden over de 
verzuilde samenleving met haar ingekapselde 
religie en onderlinge verdeeldheid. Zij streef-
den naar een bezielde samenleving waarin de 
kerk weer een publieke plaats zou innemen. 
Deze jongeren wilden bewust geen groep vor-
men, maar vlak vóór de Tweede Wereldoorlog 
bleek de tijd er rijp voor. Hun gedachtegoed 
kreeg na de oorlog vooral gestalte in de vor-
ming van de PvdA, maar kende dus veel bre-
dere wortels.
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