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‘Le chrétien sait très bien que demain ça n’ira pas mieux. 

Mais il continue à espérer.’  

 

Visser ’t Hooft, ‘Message paroisse Chêne-Bourg’, 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD EN DANKBETUIGING 

Dit boek zou niet geschreven zijn zonder de Stichting Biografie Dr. W.A. Visser ’t Hooft die 

werd opgericht in 2011. De bestuurders daarvan verdienen op deze plaats een hartelijke 

dankbetuiging. Het is aan hun inspanningen te danken dat ik het onderzoek, nodig om het 

leven van Visser ’t Hooft te beschrijven, kon verrichten. Voorzitter was prof.dr. Theo C. van 

Boven, secretaris drs. Frans Bouwen, en de penningmeester was ir. Victor I. Goedvolk, die na 

enkele jaren werd opgevolgd door mevr. Carien Pluimers. Zij vonden de emeritus missioloog 

en kerkhistoricus, prof.dr. Pieter Nanne Holtrop bereid als onderzoeker en auteur op te treden. 

Holtrop ging voortvarend aan de slag, verzamelde bronnen en literatuur en schreef enkele 

proefteksten. Echter, hij werd ernstig ziek en is overleden op 3 augustus 2012 in Zweden. Aan 

het einde van dat jaar zocht het bestuur van de stichting contact met mij. Ik was in 1995 

auteur van het theologisch proefschrift European Unity in Ecumenical Thinking, 1937-1948, 

waarin W.A. Visser ’t Hooft een grote rol speelt. In januari 2013 heb ik het onderzoek 

opgepakt. Dankzij de echtgenote van Pieter Holtrop, Gunilla Gunner, en zijn dochters Froukje 
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en Maria Holtrop, werden de door Holtrop bijeengebrachte boeken en bronnen op microfiche 

van Zweden in dat voorjaar overgebracht naar Hilversum. 

 Om van wetenschappelijke begeleiding verzekerd te zijn, werd het project als 

promotieonderzoek geschiedenis aangemeld bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam. Mijn promotor prof.dr. Fred van Lieburg, hoogleraar 

religiegeschiedenis, en mijn beide copromotoren prof.dr. Martien Brinkman en prof.dr. 

George Harinck, wil ik buitengewoon bedanken voor een stimulerende en structurende 

begeleiding. Daarnaast blijf ik altijd de in 2010 overleden prof.dr. Anton Houtepen dankbaar, 

een van de promotoren bij mijn theologisch proefschrift uit 1995. Hij is degene die mij op de 

weg van de oecumene heeft gezet en dat was de weg waarop ik Willem Adolf Visser ’t Hooft 

telkens weer tegen kwam. 

 In de archieven van de Wereldraad van Kerken te Genève was er hulp van de archivarissen 

Hans von Rütte en Anne-Emmanuelle Tankam, die ik daar hartelijk voor wil bedanken. Hier 

bevinden zich naast de archieven van de Wereldraad de gedeponeerde archieven van Visser ’t 

Hooft zelf. Het verblijf tijdens de verschillende bezoeken aan Genève was aangenaam, mede 

door het gebruik van het appartement te Ferney-Voltaire dat door Carien Pluimers en Frans 

Roselaers ter beschikking werd gesteld. Verschillende andere archieven werden geraadpleegd. 

In het bijzonder moeten worden genoemd de Archieven van het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumenatie te Amsterdam, het Historisch Documentatie Centrum - Protestants 

Erfgoed aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het archief van Beeld en Geluid te 

Hilversum. De medewerkers van deze archieven wil ik ook zeer danken voor hun hulp. 

 Warme belangstelling voor het project kwam van de familie Visser ’t Hooft. Verschillende 

familieleden leefden intensief mee met het onderzoek. Familie archiefstukken, verzamel- en 

knipselboeken en fotoalbums werden mij zonder beperkingen beschikbaar gesteld. Bijna alle 

foto’s in dit boek komen uit deze albums. Een vijftiental komt uit de archieven van de 

Wereldraad en er zijn enkele zelfgemaakte foto’s. De auteur werd hartelijk welkom geheten 

door dochter Anneke Musacchio-Visser ’t Hooft in het huis, 13 Chemin des Voirons te 

Genève, waar Visser ’t Hooft van eind jaren vijftig tot aan zijn dood in 1985 heeft gewoond. 

Van haar ontving hij een groot aantal eigen exemplaren van boeken door hem geschreven. 

 Een groot probleem bij een biografie over het leven van Visser ’t Hooft is de 

onvoorstelbare veelheid aan geschreven bronnen. Te midden daarvan kon de onderzoeker zich 

wel eens overweldigd voelen. Gerichte onderzoeksvragen waren onontbeerlijk. Ter 

ontwikkeling daarvan was het voor mij buitengewoon waardevol met een aantal mensen te 
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spreken die Visser ’t Hooft persoonlijk goed gekend hebben. Bijzondere dank komt in dit 

verband toe aan Frans Bouwen, Albert van den Heuvel, wijlen Ruud van Hoogevest, wijlen 

Hebe Kohlbrugge, Anneke Musacchio-Visser ’t Hooft, Konrad Raiser, Boudewijn Sjollema 

en Jet Sjollema-van Sandick, Caspar Visser ’t Hooft, Clan Visser ’t Hooft, Pat Visser ’t 

Hooft-Jenkins en Marcus Visser ’t Hooft.  

 Over de visie van Visser ’t Hooft op de schilder Rembrandt en zijn werk werd de 

Rembrandt deskundige prof.dr. Ernst van de Wetering geraadpleegd. Het hoofdstuk over de 

relatie van Visser ’t Hooft en de Wereldraad en de Russisch-orthodoxe Kerk is voorgelegd 

aan de kenner van de Russische Kerk, prof.dr. Wil P. van den Bercken, van wie de auteur 

verschillende waardevolle adviezen kreeg. Met dr. Karim Schelkens, directeur van het 

Cardinal Willebrands Research Centre te Tilburg, had ik boeiende gesprekken over de relatie 

tussen Visser ’t Hooft en Willebrands. 

 Grote dank is de auteur ook verschuldigd aan Albert Ronhaar, projectleider van de 

uitgeverij Skandalon, en de tekstcorrectoren Clazien Medendorp, Tewin van den Berg en 

Arend Smilde. Zij hebben teksten minutieus doorgenomen en deden vele belangrijke 

verbeteringsvoorstellen. Literair agente Linda Kohn verkende de uitgeversmarkt en legde de 

eerste contacten met Skandalon, een belangrijke stap. Ik ben erg blij met de prettige 

werkwijze en grote zorgvuldigheid waarmee Albert en zijn team de uitgave van dit boek 

hebben begeleid. Dank gaat ook uit naar dr. Dianne Kirby in Ulster. Zij keek als native 

speaker de Engelstalige samenvatting na, nodig voor de dissertatieversie van het boek. 

Natuurlijk blijft iedere fout die de lezer nog zal aantreffen geheel mijn eigen 

verantwoordelijkheid.  

 Veel dank ook gaat uit naar de Protestantse gemeente Hilversum, in het bijzonder de 

wijkgemeente Regenboogkerk. Tijdens de hele periode 2013-2018 van het project was ik als 

wijkpredikant fulltime te Hilversum werkzaam. De kerkenraad vond het goed studieverloven 

op te nemen op een wijze die gunstig was voor het onderzoek. Dankzij toestemming van de 

organisatie van de studieverloven in de Protestantse Kerk in Nederland mocht ik mijn 

studieverloven in deze periode geheel besteden aan dit onderzoek en het schrijven van dit 

boek. Ds. Heleen A Weimar, mijn naaste collega wil ik bijzonder hartelijk dank zeggen. Mede 

door haar flexibele opstelling kon de tijd worden gevonden om dit boek te schrijven. 

 Heel veel mensen hebben enthousiast meegeleefd en kwamen met verhalen, prikkelende 

vragen en suggesties. Ik kan hen niet allemaal noemen. Twee Nederlandse predikanten zijn er, 

beiden in de Franse Kerk, die een bijzondere plaats innemen: Jan Albert Roetman, Caspar 
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M.W. Visser ’t Hooft. Zij, en Wim Vrijmoeth, behoren tot mijn beste vrienden en zijn steeds 

vol belangstelling geweest. Mijn lieve vrouw Adrienne en onze kinderen Eva, Rebecca, 

Susanna en Abel ten slotte, kunnen tegenwoordig bijna Visser ’t Hooft deskundigen worden 

genoemd. Zij hebben van dichtbij meegeleefd en zijn voor mij een onuitputtelijke bron van 

inspiratie. Ik ben Adrienne, met wie ik mij leven deel, heel dankbaar voor haar enorme steun 

die voorkomt uit haar grote liefde. 

 Via de Stichting Biografie Dr. W.A. Visser ’t Hooft en via de uitgeverij Skandalon is het 

project, inclusief de vertaling in het Engels die hopelijk in 2019 kan verschijnen, gesteund 

door dertien fondsen. Mijn grote dank gaat uit naar de bestuurders van deze fondsen voor het 

vertrouwen dat zij hebben gehad. Het gaat om: 

 

Ad Pias Causas 

Hans Visser ’t Hooft Fonds 

Prins Bernhard Cultuur Fonds 

Stichting Aanpakken 

Stichting Dr. A. Kuyperfonds 

Stichting Gilles Hondius Foundation 

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum 

Stichting Meijers - van Meer 

Stichting Nathan Söderblom Foundation 

Stichting Woudsend 1816  

Stichting Zonneweelde 

Van Leeuwen Rietberg Stichting 

Wereldraad van Kerken  

Wichenstichting 

 

Wim Visser ’t Hooft zelf heb ik nooit ontmoet. Maar ik ben dankbaar dat ik zijn fascinerende 

leven op deze wijze mocht leren kennen. Ik deel met hem zijn liefde voor de kerk als het 

levende lichaam van Christus in de wereld, oneindig verschillend, telkens weer anders 

verschijnend, en toch één. 

 

Jurjen Zeilstra  

Hilversum, juli 2018 
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Inleiding: Belang en beperking van een biografie 

 

1 Onderwerp en achtergrond 

Willem Adolf Visser ’t Hooft (1900-1985) behoorde tot de oprichters van de Wereldraad van 

Kerken en fungeerde zelf als eerste secretaris-generaal van deze organisatie van 1948 tot 

1966. De Wereldraad was op een van de belangrijkste manifestaties van de oecumenische 

beweging in de twintigste eeuw, die zich richtte op en nog steeds streeft naar de eenheid van 

het wereldwijde christendom in de moderne tijd. Het kan niet anders of een persoon wiens 

werkzame leven zo sterk verweven is met zo’n invloedrijke organisatie moet wel grote 

betekenis hebben gehad voor een bredere geschiedenis, in dit geval niet alleen voor het 

instituut van de Wereldraad van Kerken, maar ook voor de oecumenische beweging in het 

algemeen. Hiermee is de basisgedachte weergegeven van deze historisch-wetenschappelijke 

studie, die geheel gewijd is aan het leven van de persoon Visser ’t Hooft, een leven dat voor 

een heel groot deel in dienst van de oecumene heeft gestaan. Het is geen overstatement: Hij 

leefde zijn leven voor de oecumene. 

 Dit boek is een biografie, geen geschiedschrijving van de Wereldraad, noch van de 

oecumenische beweging. Alvorens in te gaan op de problemen van een wetenschappelijke 

biografie, moet het historisch kader echter helder zijn. Wat de oecumenische beweging 

betreft, zijn er meerdere bewegingen geweest die zichzelf oecumenisch noemden. Ze kwamen 

niet allemaal uit bij de Wereldraad van Kerken. De beweging waarover het gaat in dit boek is 

door vooraanstaande beoefenaars van de ‘oecumenica’ zelf omschreven als ‘een positieve, 

maar tegelijk diep bezorgde en kritische reactie van christelijke gemeenschappen en 

individuele christenen op het project van de moderniteit’.1 Een dergelijke omschrijving laat 

niet of nauwelijks ruimte voor een positieve waardering van de secularisatie. Ook moet de 

vraag gesteld worden of de moderniteit wel als een project mag worden beschouwd. Is het 

werkelijk een strategisch bepaalde reactie die aan de orde is? Voor een historische studie als 

deze is een aangepaste omschrijving van de oecumenische beweging wenselijk, die 

uitdrukkelijk verwijst naar concrete relaties die zich op grond van de oecumenische idee 

tussen mensen hebben ontwikkeld tot een specifieke organisatie binnen een mondiale variatie 

van christelijke ideeën en vormen van ontmoeting. De definitie van de oecumenische 

beweging zou dan als volgt kunnen zijn: 

                                                           

1 Hoedemaker, Houtepen en Witvliet, Oecumene als leerproces. Inleiding in de Oecumenica (1993), 33. 
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De oecumenische beweging is een complex van uitdagingen door en reacties op de 

moderniteit waarin de identiteit van het christendom aan de orde is in het geheel van een 

zich ontwikkelende wereldsamenleving, en dat aanleiding heeft gegeven tot een 

internationaal netwerk van individuen, organisaties en kerken, dat in staat is tot een 

dragende rol bij institutionele vormgeving.2 

 

De erkenning van een wereldwijde pluriformiteit, terwijl toch van één religie wordt 

gesproken, speelt een belangrijke rol.3 Als de historicus James Kennedy in dit verband kijkt 

naar de Wereldraad van Kerken, spreekt hij van ‘a particular kind of religious international’ 

die opkwam met de globalisering van het protestantisme. Hij ziet de Wereldraad van Kerken 

als een ‘ecclesiastical international, a formal federation of churches focused, first and 

foremost, on worldwide Christianity.’4 In het kader van de gezamenlijke zoektocht naar 

eenheid werden traditioneel in het protestantisme belangrijk geachte doelen opnieuw als 

verbindend gepresenteerd, zoals evangelisatie, sociale gerechtigheid, onderwijs en 

humanitaire hulpverlening. Het ging erom als kerken eensgezind en daadkrachtig op te treden 

in het publieke domein waarbij institutionele vormgeving niet het enige doel was, maar wel 

een belangrijk aspect. Onder degenen die zich hiervoor inzetten bestond de overtuiging dat 

kerken unieke, deels verwaarloosde capaciteiten hadden, om wereldproblemen aan te pakken. 

 Het is de opdracht van de biograaf om het leven van Visser ’t Hooft in de context van het 

wereldgebeuren te duiden. De interactie tussen het microniveau van de familie- en 

vriendencontacten en het macroniveau van de wereldwijde kerkelijke en politieke 

gebeurtenissen zal worden benoemd en geanalyseerd. Wereldwijd hebben velen Visser ’t 

Hooft gezien als een hoeder van de oecumene. Hij was een man met inzicht en een groeiende 

ervaring, waardoor hij op tot op hoge leeftijd, niet ten onrechte, door velen als een wijze 

expert op het gebied van de relaties tussen kerken werd beschouwd. Visser ’t Hooft zag 

zichzelf reeds in 1928 als een bruggenbouwer waar het ging om de trans-Atlantische 

verhoudingen in de wereldkerk, waarin hij de grondtegenstelling tussen Amerika en Europa, 

respectievelijk praktisch christendom en dogmatisch-piëtistisch geloven, in de taal van rond 

                                                           

2 Deze omschrijving bouwt voort op een eerdere poging tot definitie, zie: Zeilstra, ‘Oecumenische beweging’, 

2005. 
3 Koschorke, ‘Transcontinental Links, Enlarged Maps, and Polycentric Structures in the History of World’, 2016. 
4 Kennedy, ‘Protestant Ecclesiastical Internationals’, 2012, citaat 295. 



16 

 

1970 als ‘horizontaal’ en ‘verticaal’ herkende. Wat hem betreft konden beide elkaar niet 

missen. De biografie van Visser ’t Hooft is daarom niet alleen de levensbeschrijving van een 

individu maar ook een beschrijving van de reactie van christenen, christendom en de kerk op 

de moderniteit van de twintigste eeuw.5 

 Het streven naar onderlinge erkenning en eenheid diende uitdrukkelijk betrokken te 

worden op het welzijn van de ‘civil society’ in de brede zin van het woord als een 

samenleving van zelfbewuste burgers, in staat zichzelf te organiseren in het belang van het 

functioneren van waarden. Een geïnspireerde en goed geïnformeerde elite, voornamelijk 

voortkomend uit de internationale christelijke studentenbeweging van de negentiende eeuw, 

zag dit als een goddelijke opdracht. Nationale en culturele grenzen behoorden, vanuit het 

gezichtspunt van de deelnemende kerken, ten diepste te worden gerelativeerd wanneer men 

geloofde in één God, één Jezus Christus en dus ook één wereldkerk, in oecumenische 

literatuur vaak aangeduid als de Una Sancta. Meer nog dan in de praktische samenwerking en 

institutionele organisatievormen zagen de meeste voortrekkers van de oecumenische 

beweging een meerwaarde in het verdiepen van wat Kennedy noemt ‘a global spiritual 

fellowship’. Hoewel de denkkaders aanvankelijk sterk protestants van aard waren, stond de 

oecumenische beweging, waarvan de Wereldraad van Kerken de belangrijkste exponent werd, 

in principe open voor alle kerken, inclusief de Oosters-Orthodoxe en de Rooms-Katholieke 

Kerk. 

 De oecumenische beweging, zoals bedoeld in deze studie, vond in de Wereldraad van 

Kerken, opgericht in 1948, haar meest uitgewerkte wereldwijd georiënteerde organisatievorm. 

Visser ’t Hooft was daarvan een exponent. Hij was een gelovig mens, in eigen ogen geleid 

door een hoge opdracht. Hijzelf en velen die hem omringden voelden zich bevoorrecht door 

hun afkomst, opvoeding, opleiding en intellect. Deze biografie is dus behalve een portret van 

een persoon, ook een groepsportret, zij het dat slechts één mens centraal staat.6 De leden van 

deze groep beschouwden zich als een voorhoede, geroepen om de vergroving van het leven 

ten gevolge van materialisme, fascisme en staatscommunisme te keren, en kerken te helpen 

hun taak in dit verband opnieuw te ontdekken. Een van de grote vragen daarbij is welke 

factoren Visser ’t Hooft in staat hebben gesteld om zoveel mensen en kerken te mobiliseren in 

de oecumenische beweging te midden van de secularisatie van de twintigste eeuw. 

                                                           

5 Vgl. Peltonen, ‘What is Micro in Microhistory?’ 2013. 
6 Vgl. Levi, ‘The Uses of Biography’, 2013, 89-112. 
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 Het is niet de taak van de biograaf om de geschiedenis van de oecumenische beweging te 

beschrijven, maar er zal, om het leven van de gebiografeerde begrijpelijk te maken toch 

regelmatig aandacht aan moeten worden besteed. Deze studie heeft een beschrijvende, 

ordenende en duidende doelstelling, waarbij het leven van Visser ’t Hooft centraal staat, maar 

die toch ook boven dat leven uitgaat. Immers, omdat hij decennialang beeldbepalend was 

voor de oecumenische beweging, maakt zijn levensverhaal de geschiedenis van die beweging 

toegankelijk.7 Daarbij is de biograaf zich bewust dat er vele deelnemersperspectieven bestaan 

en dat de beleving van een beeldbepalende figuur niet zonder meer representatief mag worden 

geacht voor die van alle andere betrokkenen. Juist in de jaren na de pensionering van Visser ’t 

Hooft in 1966 kwam een veelkleurigheid naar buiten die het hele streven van de 

oecumenische beweging met een nieuwe uitdaging confronteerde. 

 Deze studie is niet bedoeld als bevestiging of illustratie van reeds aanwezige kennis over 

de Wereldraad van Kerken. Het kan er ook niet om gaan de waarde van een instituut als dat 

van de Wereldraad te bevestigen of te ontkennen. Ook een definitie of waardering van de 

belangrijkste bouwsteen van die organisatie, namelijk ‘de kerk’, kan in deze studie niet 

gegeven worden. Hoogstens kan de zienswijze van Visser ’t Hooft op de kerk worden 

geïllustreerd en geëvalueerd, waarbij het van belang is de zich in telkens weer andere 

omstandigheden aandienende uitdagingen en mogelijkheden onbevangen in kaart te brengen. 

De fundamentele contingentie van telkens weer nieuwe momenten waarop keuzes moeten 

worden gemaakt, mag niet worden onderschat. Er is een toevalligheidsaspect. Het leven van 

de gebiografeerde had ook heel anders kunnen verlopen. Visser ’t Hooft is bijna docent in 

Nederlands-Indië geworden, later director van het zendingscentrum in Oegstgeest en directeur 

van Radio Oranje. Hij heeft verschillende keren de kans gehad ergens hoogleraar te worden. 

Voor de biograaf, die met een open blik naar de keuzemomenten wil kijken, is het vaak eerder 

een nadeel dan een voordeel dat hij de uitkomst van een proces of de resultaten van jarenlange 

inspanningen weet. 

 

2 Bestaande beschrijvingen 

Er bestaan vele langere en kortere beschrijvingen van het leven van W.A. Visser ’t Hooft. De 

meeste zijn geen wetenschappelijk onderbouwde studies, maar zogenaamde commemorative 

                                                           

7 De Haan, Van kroon tot bastaard. Biografie en het individuele perspectief in de geschiedschrijving (2015), 

298-302. 
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writings, geschriften met een gedachteniskarakter.8 De aanleiding om ze te schrijven was vaak 

een jubileum of een verjaardag. Er zijn vele interviews, van heel verschillende aard en 

kwaliteit.9 Ook zijn er diverse onverbloemd bewonderende geschriften, ‘hagiografieën’, 

meestal door vrienden en (oud-)collega’s die Visser ’t Hooft op een gedenkwaardig moment 

eer wilden bewijzen. De mate waarin in deze beschrijvingen een kritisch-wetenschappelijke 

toon kon worden bewaard, verschilt.10 Ook naar aanleiding van zijn overlijden op 4 juli 1985 

hebben vele media aandacht aan zijn leven besteed. Vooral in Engelstalige, Duitse, Franse en 

Nederlandse kranten en tijdschriften zijn toen langere en kortere artikelen over hem 

verschenen.11 De meeste necrologen hielden het bij een eerbetoon of tribute, vaak met 

persoonlijke anekdotes geïllustreerd. Veelal wilden de schrijvers met hun visie op Visser ’t 

Hooft ook het bestaansrecht van de oecumenische beweging dan wel de Wereldraad van 

Kerken onderstrepen. Een opmerkelijk eerbetoon komt van de journalist Gerhard Rein, 

jeugdgedelegeerde tijdens de Wereldraad assemblee in New Delhi. Hij noemt Visser ’t Hooft 

‘the most significant unknown person in Germany’, die hem veranderde van een naïeve 

vrome jongeman in een kritische burger en kritische christen, die de wereld ontdekte.12 

 Enkele auteurs die zich wetenschappelijk hebben beziggehouden met het leven van Visser 

’t Hooft zijn de theoloog H. Berkhof en de kerkhistorici A.J. Bronkhorst, A.J. van der Bent en 

P.N. Holtrop, en de auteur van dit boek.13 Veelal sommen echter ook zij min of meer dezelfde 

data op. Aan een meer kritische interpretatie in een breder perspectief waarbij brede 

                                                           

8 Bijv. Golterman en Hoekendijk, Oecumene in ’t vizier (1960). Zie voor theoretische analyse van het genre ‘Life 

Writing’: De Haan, ‘The Eclipse of Biography in Life Writing’, 2013. 
9 Bijv. het interview van Puchinger met Visser ’t Hooft in Genève op 6 april 1966, in: Puchinger, Is de 

Gereformeerde wereld veranderd? (1966), en Murray ‘The Head Fisherman’, 1961. Zie ook: ‘The Chief 

Fisherman’ in: Time, 8 december 1961, 58-61. 
10 Bijv. Freudenberg und Harms, ‘Willem A. Visser ’t Hooft “Unter dem einen Ruf”’, 1963. Vgl. G. Brennecke, 

‘Der Generalsekretär Dr. Willem A. Visser ’t Hooft’, 1963; Istina jg. 48 nr. 1, Deux pionniers de l’unité: Yves 

Congar et Willem Visser ’t Hooft (2003); Thomas et al., ‘Tribute to Willem A. Visser ’t Hooft’, 1966; Fries, ‘Ein 

Friedenspreis für ökumenischen Arbeit’, 1966; Hampe, ‘Augustin Kardinal Bea und Willem A. Visser ’t Hooft, 

Friedenpreisträger 1966’, 1966; Blake, ‘Visser ’t Hooft: A Tribute’, 1966; Van den Heuvel, ‘Eerbewijs aan een 

tachtigjarige’, 1980; Newbigin, ‘The Legacy of W.A. Visser ’t Hooft’, 1992; Garrett, ‘Remembering Wim’, 

2000; Sjollema, ‘Portrait of the WCC’s first General Secretary’, 2015. Niet kritisch: Von der Kloeden, ‘Visser ’t 

Hooft, Willem Adolf’, 1997. 
11 Zie: map Familiearchieven Visser ’t Hooft. 
12 Rein, ‘Willem A. Visser ‘t Hooft. The Future of Peace’, 2018, 99. 
13 Berkhof, ‘Visser ’t Hooft as Ecumenical Theologian’, 1986; idem, ‘Herdenking van Willem Adolf Visser ’t 

Hooft’, 1986; Bronkhorst, Dr. W.A. Visser ’t Hooft vertelt over Evanston (1954); Van der Bent, ‘Willem Adolf 

Visser ’t Hooft (1900-1985) Une présentation biographique’, 2001; idem, ‘Visser ’t Hooft, Willem Adolf’, 1991; 

idem, W.A. Visser ’t Hooft, 1900-1985 (2000); Holtrop, ‘Hooft, Willem Adolph ’t’, 1994; idem, ‘De Kerk, de 

kerken en de Wereldraad van Kerken’, 1987. Zeilstra, ‘Visser ’t Hooft, Willem Adolph’, 2001. 
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historische interpretatiekaders worden gebruikt, is men nauwelijks toegekomen. Een recente 

uitzondering vormt de in 2017 verschenen studie van Jan Schubert, Willem Adolph Visser ’t 

Hooft (1900-1985). Ökumene und Europa. 14 Schubert kiest voor de biografische invalshoek 

om de ideeën van Visser ’t Hooft over Europa te behandelen en schetst hem daarbij als een 

onafhankelijk optredende professionele vertegenwoordiger van verschillende internationale 

oecumenische organisaties. Wat Schubert echter niet biedt is een grondige kritische analyse 

van de ontwikkeling van het denken van Visser ’t Hooft over Europa, inclusief de 

hooggespannen verwachtingen van federalisme in samenspel met de verwachtte vernieuwing 

van de kerk. Doordat het onderzoek van Schubert niet verder gaat dan 1966, wordt de 

biografische pretentie niet waar gemaakt en komen afbreekpunten en de teleurstellingen 

onvoldoende in beeld.15 De voorliggende biografie brengt ook de laatste levensfase van 

Visser ’t Hooft in beeld. Aan Europa is echter in deze biografische studie geen speciale 

vraagstelling verbonden, omdat juist daar de aandacht op was gericht in een theologisch 

onderzoek van de auteur uit 1995.16 

 Een kardinaal probleem van de bestaande biografische publicaties over Visser ’t Hooft is, 

daargelaten dat ze elkaar vaak overschrijven, dat ze vaak sterk gebaseerd zijn op de memoires 

van de hoofdpersoon zelf. Er zijn verschillende autobiografische documenten, dus door Visser 

’t Hooft zelf geschreven, al dan niet geholpen door anderen, in het bijzonder zijn assistente 

Aat Guittart. Zij stelde nog bij zijn leven, in samenwerking met Visser ’t Hooft zelf, een 

feitenoverzicht samen.17 Een centrale plaats onder de autobiografische documenten wordt 

ingenomen door de memoires. Een eerdere vingeroefening in dat opzicht was voor Visser ’t 

Hooft Leren leven met de Oecumene, een boekje op basis van twintig radiotoespraken in 1968 

voor de NCRV.18 Ook zijn boek Gods vaderschap in een eeuw van emancipatie uit 1983 heeft 

een sterk autobiografisch karakter.19 De predikant C. Michael de Vries, sinds 1963 

leidinggevende van het omroepwerk van het communicatieafdeling van de Wereldraad, 

speelde bij het schrijven van de memoires een grote rol. De Vries was ook verantwoordelijk 

voor de geautoriseerde Nederlandse vertaling van het manuscript. De Nederlandse uitgave 

                                                           

14 Schubert, Willem Adolph Visser ’t Hooft (1900-1985). Ökumene und Europa (2017). 
15 Zeilstra, recensie van Schubert, ‘Willem Adolph Visser ’t Hooft (1900-1985)’, in: Church History and 

Religious Culture (2018), jg.98, no.2, 310-312. 
16 Zeilstra, European unity in Ecumenical Thinking (1995). 
17 Guittart, ‘Biographical documents on Willem Adolf Visser ’t Hooft’, ongedateerd. WCC 994.1.31. 
18 Visser ’t Hooft, Leren leven met de oecumene (1968). 
19 Visser ’t Hooft, Gods vaderschap in een eeuw van emancipatie (1983). 
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verscheen in 1971, de Engelse in 1973.20 In 1972 verschenen vertalingen in het Duits en het 

Zweeds, in 1975 in het Frans. Visser ’t Hooft deed zelf voor de memoires het meeste 

onderzoek. Visser ’t Hooft meldt in het voorwoord geen ‘I-book’ te hebben willen schrijven, 

maar vooral met dit boek een deel van zijn schuld aan de oecumenische beweging te hebben 

willen terugbetalen. Zijn doel is daarbij geweest een grotere bekendheid aan de oecumenische 

beweging te geven, in het bijzonder aan de Wereldraad van Kerken. Na zijn pensionering 

wilde Visser ’t Hooft aan een groot publiek laten zien dat het naar zijn overtuiging ten diepste 

om andere zaken ging dan conferenties en resoluties. Het voorbeeld dat hem voor ogen stond, 

vond hij in de memoires van zijn vriend Marc Boegner, voorzitter van de Eglise Réformée de 

France, waarvoor hij het voorwoord schreef.21 Hij voelde zich als ervaringsdeskundige 

geroepen informatie en inspiratie te bieden voor binnen- en buitenkerkelijke geïnteresseerden 

in de oecumene.22 In de archieven van de Wereldraad vindt men tal van kleine 

handgeschreven briefjes tussen de archiefstukken. Ze zijn van Visser ’t Hooft zelf, veelal 

genoteerd in zijn regelmatig handschrift op zijn geliefde rechthoekruitjes kladblokpapier, 

formaat A5. Ze geven jaartallen en details die in de stukken zelf ontbreken, en ze leggen 

verbanden. Het zijn resten van de aantekeningen die Visser ’t Hooft na zijn pensionering in 

1966 heeft gemaakt.  

 De memoires van Visser ’t Hooft zijn een typisch voorbeeld van een herinneringsgeschrift 

van iemand die een belangrijke rol gespeeld heeft in een openbare functie en die, na zich te 

hebben teruggetrokken, zich wil rechtvaardigen. In verschillende bestaande studies met een 

wetenschappelijke pretentie worden ze doorgaans te gemakkelijk gebruikt als ‘primaire bron’ 

voor een door Visser ’t Hooft beschreven ontwikkeling.23 De memoires zijn een 

tijdsdocument van Visser ’t Hooft geschreven rond 1970. De recensies waren veelal lovend, 

maar bijna allemaal geschreven door bevriende relaties van Visser ’t Hooft.24 

 Verschillende medewerkers met wie hij veel had samen gewerkt waren kritisch, al brachten 

ze dat niet naar buiten.25 In zijn memoires analyseerde Visser ’t Hooft zijn eigen handelen, 

                                                           

20 Paginaverwijzingen in deze studie zijn naar de oorspronkelijke Engelstalige versie van de memoires: Visser ’t 

Hooft, Memoirs (1973). Bij het weergeven van citaten in het Nederlands wordt gebruik gemaakt van de vertaling 

van C. Michael de Vries. Visser ’t Hooft, Memoires. Een leven in de oecumene (1971). 
21 Boegner, L’exigence oecuménique des Eglises. Souvenirs et perspectives (1968). 
22 Visser ’t Hooft, Memoirs, ix. 
23 Vgl. Giordano, and Dell’Aqua (eds.), ‘Die Welt war meine Gemeinde’ Willem A. Visser ‘t Hooft. A Theologian 

for Europe between Ecumenism and Federalism (2014). 
24 Bijv. Mertens, ‘Portrait de W.A. Visser ’t Hooft’, en Courvoisier, ‘Le temps du rassemblement. Mémoires’, 

1976.  
25 Zeilstra, interviews met A.H. van den Heuvel, 13 april 2013 en B.C. Sjollema, 20 augustus 2013. 
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terwijl hij nog steeds in contact stond met velen van de in het boek beschreven personen die 

op dat moment nog in leven waren. Albert van den Heuvel en Konrad Raiser vertellen hoe zij 

deel mochten uitmaken van een groep jonge medewerkers die voor een maandelijks 

privatissimum ‘geschiedenis van de oecumene’ bij Visser ’t Hooft thuis in zijn serre werden 

verwacht. Daar heeft Visser ’t Hooft zijn eigen onderzoeksresultaten met hen gedeeld. Hij 

stelde het daarbij op prijs wanneer hij kritisch werd bevraagd door goed voorbereide jonge 

mensen. Tegelijk herinnert Albert van den Heuvel zich wel eens te hebben uitgeroepen: ‘Maar 

dat was toch helemaal niet zo!’ waarop Visser ’t Hooft sprak: ‘Zo had het moeten zijn!’ Een 

kritische analyse zal worden gegeven in paragraaf 9.4. 

 Het spreekt vanzelf dat informatie uit de autobiografisch getinte bronnen voorzichtig en 

kritisch moet worden gebruikt in een wetenschappelijke biografie. De vragen hoe deze 

autobiografische teksten passen in het leven van Visser ’t Hooft en wat kunnen wij daaruit te 

weten kunnen komen over zijn zelfbeeld op het moment van schrijven en hoe ze werden 

ontvangen door de lezers, hebben een grote rol gespeeld bij de aandacht die er in deze 

biografie aan geschonken wordt. 

 

3 Methode 

Sommige biografieën kampen met een tekort aan bronnen. Dat is hier niet het geval. Visser ’t 

Hooft heeft meer dan 50.000 brieven geschreven.26 Het omgaan met een veelheid aan 

geschreven en gedrukte bronnen is een apart probleem. Delen van de archieven van de 

Wereldraad van Kerken waren ten behoeve van dit onderzoek op microfiche beschikbaar. 

Daarnaast zijn er vele stukken met een ander dan brief-karakter. Het zijn analyses, 

beleidsstukken, maar ook overdenkingen, preken en voordrachten.27 Vele van de laatsten zijn 

uitgemond in publicaties, waaronder vijf grote en tien kleinere boeken en vele artikelen 

waarvan een aantal is gebundeld.28 

 Een kritische voorvraag hoort te zijn hoe de vele bronnen tot ons gekomen zijn. Wie heeft 

ze verzameld en met welk doel? Wat betreft de bronnen in de archieven van de Wereldraad in 

Genève kan het antwoord eenvoudig zijn. Visser ’t Hooft zelf staat als secretaris-generaal met 

zijn secretaresses aan de oorsprong van het archief.29 Men krijgt de indruk dat vrijwel alles 

                                                           

26 Van der Bent, ‘Visser ’t Hooft, Willem Adolf’, 1991. 
27 Zie bijvoorbeeld ook: Visser ’t Hooft, Heel de kerk voor heel de wereld (1968). 
28 Een tamelijk compleet overzicht van de geschriften van Visser ’t Hooft tot en met 1970 biedt Nelson, No man 

is alien. Essays on the unity of mankind (1971), 264-330. 
29 Zie vooral de gedeponeerde archieven van Visser ’t Hooft. WCC 994.1 en 994.2. 
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wat maar enigszins van belang leek, is bewaard. Naast een omvangrijk correspondentie-

archief van de secretaris-generaal zelf, waarin meer zakelijke en meer persoonlijke 

correspondentie lastig van elkaar zijn te onderscheiden, zijn er tal van deelarchieven met 

betrekking tot onderafdelingen van de Wereldraad en archieven op projectbasis. Een en ander 

is recentelijk opnieuw geordend en toegankelijk gemaakt. Er werd veel bewaard, maar 

ondanks de vele bronnen blijft het leven van Visser ’t Hooft een slechts in fragmenten, 

indrukken en deelaspecten toegankelijk geheel. De sturende hand van Visser ’t Hooft zelf 

heeft als het erom gaat wat bewaard is een grote rol gespeeld. De biograaf zal terughoudend 

moeten zijn wanneer het gaat om het invullen van de lacunes. Bij het raadplegen van de 

bronnen zijn er keuzes gemaakt die teruggaan op de doelstelling van het onderzoek, maar 

tevens op een speciale aandacht voor de Nederlandse contacten van Visser ’t Hooft. 

 Naast de geschreven en gedrukte bronnen heeft de auteur gebruik gemaakt van een aantal 

gesprekken met mensen die Visser ’t Hooft persoonlijk hebben gekend als vader, 

schoonvader, grootvader, oom, leidinggevende of vriend. Het is niet moeilijk om mensen over 

W.A. Visser ’t Hooft aan het praten te krijgen. Meestal komen tal van levendige indrukken 

direct naar boven. Dat geldt zeker voor dochter Anneke Musacchio-Visser ’t Hooft, 

schoondochter Patricia Adams Visser ’t Hooft-Jenkins, nicht Clan Visser ’t Hooft en 

kleinzoon Caspar Visser ’t Hooft. Albert van den Heuvel, Konrad Raiser en Boudewijn 

Sjollema waren in de jaren zestig jonge collega’s bij de Wereldraad. Medewerkster 

vluchtelingenwerk Ruud van Hoogstraten en stagiair Frans Bouwen hebben bij hem thuis 

gekookt voor de zeer oude en kwetsbare Visser ’t Hooft en met hem gegeten. Hebe 

Kohlbrugge ontmoette hem als koerierster in oorlogstijd. De ondervraagden zijn vooral 

benaderd met vragen betreffende hun eigen raakvlak met Visser ’t Hooft. Zoals eerder gezegd 

is het doel daarbij niet geweest om ‘commemoratief’ te werk te gaan, hoewel de typerende 

anekdote in een biografie als deze uiteraard een plaats verdient. Voorop stond een benadering 

waarbij vooral open vragen werden gesteld en de gesprekspartner de ruimte kreeg zijn of haar 

eigen specifieke verhaal te vertellen. Bepaalde beweringen werden door onderlinge 

vergelijking nader onderzocht. Behalve de genoemde bronnen en de interviews, is er 

audiovisueel materiaal digitaal beschikbaar.30 

                                                           

30 Beeld en Geluid, Hilversum, digitale radio- en televisieopnames vanaf 1939. 
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 Het oogmerk van deze studie is een kritisch-interpreterende biografie.31 De diepte daarbij 

wordt gezocht door bij de bronnenstudie een grote plaats in te ruimen voor de theologische 

inhoud en de religieuze beleving. Religie wordt in deze zin behandeld als een authentiek 

sturend element, belangrijk voor de oriëntatie van mensen, voor wat zij zich voorstellen bij 

een ‘goed leven’ en motiverend bij de keuze waarvoor zij zich gaan inzetten.32 Zo worden 

belangrijke ontmoetingen, die een grote invloed hadden op Visser ’t Hooft in de historische 

context behandeld. Ook de werken die hij las en schreef worden in verband met de actualiteit 

van de betreffende periode aan de orde gesteld. Het is de bedoeling geweest dit op maat te 

doen, waardoor zijn ontwikkeling reliëf krijgt en de zeggingskracht van zijn gedachten en de 

effectiviteit van zijn daden door de lezer zelf kunnen worden gewogen.33 

 Zelf zag hij in zijn levenswerk vooral continuïteit, maar er is een groot verschil tussen de 

effectiviteit van zijn optreden in de verschillende perioden, waar Visser ’t Hooft zelf 

overigens niet blind voor was. Objectief aanwijsbare momenten waarop er in zijn leven 

figuurlijk een nieuw hoofdstuk begon zijn 1924, afstuderen, huwelijk, nieuwe baan, 

verhuizing naar Genève; 1939, nieuwe baan, verhuizing; 1948 oprichting van de Wereldraad 

van Kerken, en 1966, pensionering. Het ligt voor de hand om in deze jaren ook in dit boek 

telkens een nieuw hoofdstuk te beginnen: respectievelijk hoofdstukken 2, 3, 5, 6 en 9. Maar 

uit de bronnen komen ook andere inhoudelijke cesuren naar voren. In 1918 begon een tijd van 

exploreren waarin Visser ’t Hooft zijn stijl en overtuiging vond; in 1933 zag hij het 

vredesidealisme falen; in 1938 werd hij op het schild gehesen als secretaris-generaal van de 

Wereldraad van Kerken in oprichting; in 1942 moest hij de geallieerde afwijzing van de 

gezochte toenadering door het Duitse verzet incasseren; in 1968 stierf zijn vrouw en in 

hetzelfde jaar merkte hij tijdens de assemblee van Uppsala hoe problematisch zijn boodschap 

was geworden. Deze laatste breukmomenten brachten meer inhoudelijk verandering, waaraan 

in de betreffende hoofdstukken aandacht wordt besteed. Het tweede criterium voor de 

hoofdstukindeling is thematisch. De hoofdstukken 4, 7 en 8 zijn als bijzonder ‘excurs’ te 

lezen over drie grote thema’s: de ‘Zwitserse Weg’; oecumene en de oosterse-orthodoxie; de 

rooms-katholieke contacten. In de tijd overlappen deze hoofdstukken met de eerder 

genoemde. In hoofdstuk 10, ten slotte, is rondom zijn liefde voor Rembrandt een evaluatief 

                                                           

31 Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie (2008), 6. Vgl. Teunissen, Voor ’t gewone leven ongeschikt 

(2017), 10-11. 
32 Borgman, ‘Biografie, publieke inzet & religie’, 2011, 264. 
33 Vgl. Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie (2008), 45. 



24 

 

beeld opgebouwd waarin zijn eigen reflecties op zijn leven naast die van anderen zijn 

geplaatst. 

 Het bestaan van een omvangrijke hoeveelheid materiaal die weinig of nooit gebruikt is 

voor kritisch onderzoek naar het leven van Visser ’t Hooft, vormt de legitimatie voor een 

primair inductieve benadering, in tegenstelling tot een meer deductieve benadering die de 

beoordeling van een levensloop verbindt aan enkele door de biograaf geformuleerde leidende 

ideeën die niet primair aan de betreffende levensloop zelf zijn ontleend. Deze insteek brengt 

mee dat de behandeling van cultuurhistorische, cultuursociologische en cultuurfilosofische 

aspecten wel aan de orde komt, maar bewust beperkt is gehouden. 

 Deze biografie wil, tegen de achtergrond van de beide wereldoorlogen en de opkomst van 

totalitaire bewegingen en van de Koude Oorlog, vanuit de bronnen laten zien hoe Visser ’t 

Hooft steeds weer zijn oriëntatiepunt vond in ‘de kerk’. Het blijkt dat Visser ’t Hooft koos 

voor de kerk, en dat hij de Bijbel aanvaardde als het Woord Gods en Jezus Christus als de 

belichaming van Gods liefde voor mensen. Terwijl hij zelf begon in de oecumenische 

jeugdbeweging, koos hij eind jaren dertig principieel voor het instituut kerk als centrale 

bouwsteen voor de oecumene. Deze studie zal nagaan welke vorm van kerkelijke eenheid hij 

zocht en hoe zijn hoge verwachtingen van, vaak stille, diplomatie daarmee verbonden waren. 

Zoals gezegd, op deze cultuurhistorische, cultuursociologische, en cultuurfilosofische vragen 

wordt in deze biografie niet uitvoerig ingegaan, daar ze stuk voor stuk een aparte studie 

vergen. Maar op de achtergrond spelen ze uiteraard wel degelijk mee en worden op de daartoe 

geëigende momenten ook expliciet ter sprake gebracht. De cultuurhistorische vraag is: Welke 

rol speelde het decor van twee wereldoorlogen, Koude Oorlog, dekolonisatie en secularisatie? 

De cultuursociologische vraag is: Hoever ging zijn verwachting van een oecumene van 

consensus tussen instellingen als institutionele kerken? Hoe zag hij de verhouding van een 

‘beweging’ ten opzichte van een ‘instituut’? En de cultuurfilosofische vraag is: Welke normen 

met een wereldwijde strekking dacht hij daarop te kunnen bouwen? Waren die normen 

rechtstreeks aan het Evangelie ontleend?  

 Een leesbare biografie kan niet uitsluitend een gedetailleerde, chronologische opsomming 

van iemands voornaamste levensfeiten zijn. Aan ordening, weging, interpretatie en daarmee 

aan thematisering zal geen biograaf willen ontkomen. Wat is werkelijk belangrijk? Wat heeft 

verklarende waarde? Wat zijn bijzaken of in het licht van de gestelde vragen onbelangrijke 

dingen? Zaken die mogelijk door tijdgenoten zeer belangrijk werden gevonden, hoeven dat 

voor de duidende biograaf vele decennia later niet per se te zijn. En het omgekeerde geldt 
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ook. Destijds schijnbaar vanzelfsprekende dingen, misschien de moeite niet waard gevonden 

vast te leggen, kunnen vandaag als heel opmerkelijk worden gezien. In deze biografie zijn de 

thema’s die de hoofdstukindeling bepalen, gekozen op grond van de duiding die de biograaf 

geeft aan de levensloop in kwestie, aan het voorhanden materiaal, en aan de cesuren in het 

leven van Visser ’t Hooft. De thema’s zijn dus rechtstreeks ontleend aan de bronnen die 

samenhangen met het leven van Visser ’t Hooft en niet aan de beschrijving van dat leven 

opgelegd met vooropgezette ideeën van de schrijver. 

 Zonder een zekere affiniteit met en fascinatie door zijn onderwerp kan geen auteur van een 

biografie. Tussen afstand en nabijheid bevindt zich de beste positie om een goed leesbare, 

boeiende en wetenschappelijk verantwoorde tekst over een mensenleven te schrijven. Visser 

’t Hooft fascineert vanwege zijn streven zich zelfbewust en goed geïnformeerd te bewegen op 

het grensgebied van kerk en samenleving. De auteur heeft de gebiografeerde nooit bij leven 

ontmoet. Dat is een nadeel en het stemt tot bescheidenheid, omdat er in de persoonlijke 

ontmoeting iets gebeurt wat op geen enkele manier is na te bootsen. Het is ook een voordeel. 

Er is een natuurlijke afstand en de schrijver voelt zich vrij en niet gebonden aan een 

piëteitsvolle benadering. De auteur is in de eerste plaats als historicus te werk gegaan, maar 

heeft ook zijn expertise als theoloog willen inzetten in een bi-disciplinaire benadering, om te 

begrijpen waar het in het leven van Visser ’t Hooft om ging. Maar dit boek is geschreven als 

een kritische en historisch-wetenschappelijk verantwoorde studie. Theologie maakt een 

belangrijk onderdeel uit van het verhaal en is daarom ook een inhoudelijk uitgewerkt object 

van kritische bestudering uit historisch oogpunt geweest. 
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HOOFDSTUK 1 

De wereld gaat open, 1900-1924 

 

 

1.1 Inleiding 

De jeugd van Wim Visser ’t Hooft speelde zich af in Haarlem in de eerste decennia van de 

twintigste eeuw. Hij groeide op in een deftige en hechte familie, die deel uitmaakte van de 

sociale bovenlaag van de stad. Het gezin was remonstrants en de ouders waren voor die tijd 

ruimdenkend. Zij gaven hun drie zoons veel vrijheid. Toch had de volwassen Visser ’t Hooft 

later de herinnering dat zijn jeugd zich in wel erg rustige stad, een veilige ‘bubbel’ ver van het 

wereldgebeuren, had afgespeeld. Dat gevoel werd waarschijnlijk vooral gevoed doordat de 

buitenlandse uitstapjes, die de familie in de jaren voorafgaande aan de oorlog nog kon maken, 

in de zomer van 1914 ineens onmogelijk werden: ‘We zaten vast binnen onze grenzen, maar 

we waren ook geestelijk afgesneden van de rest van de wereld.’34 Tegen deze achtergrond 

speelden de vakanties doorgebracht in de jongenskampen van de Nederlandse Christen 

Studenten Vereniging voor Wim een grote rol. Het einde van de oorlog in 1918 betekende dat 

de wereld openging en er in hoog tempo nieuwe uitdagingen op zijn weg kwamen. In dit 

hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de waarden die hij meekreeg en hoe hij deze persoonlijk 

ontwikkelde. (1.2) Tijdens zijn middelbare schooltijd, die zonder grote incidenten verliep, 

besteedde Visser ’t Hooft veel tijd aan lezen. (1.3) Zijn persoonlijke ontwikkeling in deze tijd 

had een verrassende uitkomst. Hij koos voor theologie en genoot een aantal jaren van het 

leven als student. Welke rol speelde zijn geloof in God en welke levensopdracht ontleende hij 

daaraan? (1.4) In 1924 trouwde hij met Jetty, een jonge vrouw uit Den Haag. Wie was zij 

voor hem in deze tijd? (1.5) 

 

1.2 Een familie met status en tradities 

Willem Visser ’t Hooft groeide op in een aristocratisch milieu. Zijn ouders, Hendrik Philip ’t 

Hooft en Jacoba Clasina Lieftinck waren ontwikkelde liberale mensen met een brede culturele 

belangstelling. Hun zelfbewustzijn ging gepaard met een zeker natuurlijk gevoel voor stijl en 

een gebrek aan behoefte hun rang te etaleren, laat staan posities daarmee corresponderend te 

claimen. Het waren deftige patriciërs eigenlijk, niet van adel, maar ‘regenten’ wier voorzaten 

                                                           

34 Visser ’t Hooft, Leren leven met de oecumene (1986), 11. 
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al generaties lang schijnbaar vanzelfsprekend leidinggevende functies hadden bekleed in de 

Nederlandse samenleving. Dat opgroeiende jongens het leerden naar voren te treden en hun 

woordje te zeggen sprak vanzelf. Maar binnenshuis ging het er niet erg formeel aan toe. De 

zoons Frans, Wim en Hans, die elkaar vrijwel permanent uitdaagden, vormden samen een 

pittig drietal. Frans was de oudste. Hij ontwikkelde aanvankelijk een wetenschappelijke, later 

een vooral een zakelijke belangstelling. De jongste zoon, Hans, was de sportman van de 

broers en ging medicijnen studeren. Wim was vooral geïnteresseerd in de wereld van de 

letteren. Hij las als jong kind al veel. Maar in zijn schooljaren kon niemand nog vermoeden 

dat hij zou kiezen voor de theologie. 

 Wim hield net als zijn vader van familietradities ontwikkelde al jong historisch besef. Hij 

interesseerde zich voor zijn afkomst. In de familie werden talloze portretten, voorwerpen en 

dagboeken bewaard, afkomstig van allerlei voorouders en hun buitenverblijven. Daarover 

werden verhalen en anekdotes verteld die hem boeiden. Later vond Visser ’t Hooft het 

heerlijk zelf de oude familieverhalen door te kunnen vertellen aan kinderen en kleinkinderen 

waarbij hij graag verbanden legde met de vaderlandse- en wereldgeschiedenis. Na zijn 

pensionering in 1966 heeft hij zelf de familiegeschiedenis zorgvuldig uitgeplozen.35 Hij vond 

het heel bijzonder dat de oudste voorvader van wie hij iets te weten kwam, een zekere Iman ’t 

Hooft, geboren was in 1584, het jaar waarin Willem van Oranje werd vermoord. Deze Iman ’t 

Hooft was touwslager in St. Maartensdijk. Zijn nazaten ontwikkelden zich in Dordrecht tot 

welgestelde eigenaars in de touwindustrie.36 In 1886 moest het familiebedrijf sluiten, omdat 

de scheepvaart in deze tijd overging van touw op staalkabels. Aan de Visser-kant van de 

familie waren mannen actief in de scheepvaart. Visser ’t Hooft was er trots op dat een aantal 

voorvaders betrokken was geweest bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 

 In de kindertijd van Wim en zijn broers was een van de belangrijke trefpunten voor de 

familie het fraai in een park aan een vijver gelegen huis Bellevue in Dordrecht, waar toen 

twee ongetrouwde tantes Visser woonden.37 Wim zou nooit vergeten hoe zijn tante Marie als 

zeer energieke persoonlijkheid een warme ontmoetingsplaats voor de hele familie wist te 

maken van het statige Bellevue. De zomervakantie daar vormde voor Wim en zijn broers in 

                                                           

35 Visser ’t Hooft, Notes on the Ancestors (1976). Zie ook: Nederland’s Patriciaat, jg.32 (1946), 88 e.v., en over 

het gezin Visser ’t Hooft-Boddaert. Ibidem, 100-101. 
36 Nederlands Patriciaat (1923), 110-111. 
37 Het adres was Singel 272 te Dordrecht. Het huis, dat niet meer bestaat, stond dicht bij de spoorweg en was 

omgeven door groen en water. Vgl. C.M.W. Visser ’t Hooft, ‘Een hof tot ons gerief. Een speurtocht naar 7 

buitenplaatsen en hun bewoners’, 2018. 
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hun kindertijd het hoogtepunt van het jaar. Er werden boottochten gemaakt en uitstapjes met 

paard-en-wagen naar de buitenplaatsen van andere rijke familieleden. Hij was helemaal 

ontdaan toen na de dood van tante Marie in 1913 het huis Bellevue moest worden verkocht en 

werd gesloopt. Om de gedachtenis aan deze tante hoog te houden en te voorkomen dat de 

naam ‘Visser’ voor de familie verloren zou gaan, besloot vader ’t Hooft in 1917 deze naam 

aan de familienaam bij Koninklijk Besluit te laten toevoegen. Zo ontstond de naam Visser ’t 

Hooft.38 

 De familie was remonstrants, maar nog niet zo lang. De keuze voor de Remonstrantse 

Broederschap was gemaakt door de grootvader van Wim aan vaderskant, de jurist Willem 

Adolph ’t Hooft (1833-1922). Zijn vader en Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), 

hofhistoricus en voorman van het Réveil, voorvechter van christelijk onderwijs en 

grondlegger van de antirevolutionaire politieke beweging, waren volle neven. Deze 

grootvader, naar wie Wim Visser ’t Hooft werd vernoemd, was de veertiende van vijftien 

kinderen en mocht als enige doorleren. Zijn vader zag in hem een predikant en liet hem 

Hebreeuwse lessen nemen, maar hij koos voor de rechtenstudie te Utrecht. Daar woonde hij 

ook colleges bij van de empiristische filosoof C.W. Opzoomer en deze beïnvloedde hem in 

liberale zin en ’t Hooft begon afstand te nemen van het orthodoxe milieu waarin hij in 

Dordrecht was opgegroeid. In 1858 vestigde hij zich als advocaat in Den Haag, waar hij, 

geholpen door goede familierelaties in hoge kringen, snel carrière maakte. In 1862 werd hij 

secretaris van de rechtbank te ’s-Gravendeel. In 1865 trouwde hij met Jacoba Visser (1840-

1901), uit een rijke familie in Dordrecht, met wie hij zijn liefde voor muziek deelde. 

Vermoedelijk in de jaren 1880 verliet ’t Hooft de Hervormde Kerk uit ergernis over de in 

deze kerk telkens oplaaiende strijd. Hij was vijftien jaar lid van de gemeenteraad van Haarlem 

voor de Liberale Partij. Ook zat hij in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij werd 

gedecoreerd als ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn kleinzoon Wim 

bewonderde hem om zijn levenswijsheid en humoristische interventies in politieke debatten. 

 Grootvader ’t Hooft liet in 1880 een groot huis in Haarlem bouwen, Florapark 10.39 Dit 

huis werd een belangrijke plaats van ontmoeting voor zijn drie kinderen Hans, Sophie 

Cornelia en Henriëtte Petronella, hun partners en kinderen, neven en nichten. Op 19 

december, de verjaardag van grootvader ’t Hooft, was er altijd een groot feest met een diner 

                                                           

38 Koninklijk Besluit, 3 september 1917. Visser ’t Hooft, Notes on the Ancestors (1976), 21-22. 
39 Het pand werd samen met nummer 11 gebouwd en getekend door architect A.J. van Beek en bestaat nog 

steeds. 



29 

 

voor zo’n dertig gasten. Zo werd in 1908 ook zijn vijfenzeventigste verjaardag gevierd. Zes 

kleinzoons, onder wie Wim, werden ter opluistering van het feest verkleed als kleine koks. 

Grootvader hield van muziek en bezat een ‘pianola’ met een groot repertoire klassieken. 

Behalve het huis in Haarlem had ’t Hooft ook nog een hoog gelegen houten huis in de duinen 

bij Overveen, Thalatta genaamd, met vanaf het dak een prachtig uitzicht. Wim Visser ’t Hooft 

zou aan deze plaats altijd heerlijke herinneringen houden. De familie ging erheen in het rijtuig 

van grootvader, gemend door zijn koetsier Christian. Op 25 september 1914 was koningin 

Wilhelmina te gast in Thalatta om vanaf het dak de oefeningen van het gemobiliseerde 

Nederlandse leger te observeren. Wilhelmina vroeg: ‘Dit is toch het hoogste punt in de 

omgeving?’ Grootvader wilde niet tegenspreken en zei: ‘Jawel majesteit, als we die duintop 

daar even niet meerekenen.’ Met zijn eigen cameraatje mocht Wim foto’s maken van de 

troepenbewegingen in de duinen.40 De hele familie was trots op dit koninklijk bezoek. 

 De moeder van Wim, Jacoba Clasina Lieftinck, kwam oorspronkelijk uit Bergambacht en 

in die omgeving bezat haar familie verschillende landerijen. Zij erfde een boerderij met het 

bijbehorende land. De broers genoten van de bezoekjes aan deze boerderij. Ieder jaar bracht 

de boer een grote ronde kaas mee als hij zijn pacht kwam betalen. Wims grootvader van 

moeders kant was Franciscus Lieftinck (1835-1917). Hij werd in Odoorn in Drenthe geboren 

en ging in 1853 theologie studeren in Groningen. Daar onderging hij de invloed van de 

hoogleraar praktische theologie W. Muurling, representant van de Groninger richting, die 

open stond voor nieuwe inzichten en zich keerde tegen calvinistisch confessionalisme. Zijn 

eerste vrouw, Sijtske Zijlstra (1805-1865), stierf jong. In 1869 huwde hij Cornelia Nicolaine 

Johanna Smits van der Goes (1837-1883). Een tijdlang was hij predikant in verschillende 

dorpjes in het noorden van Nederland. In 1874, het jaar waarin zijn dochter Jacoba werd 

geboren, werd hij vrijmetselaar. Geleidelijk keerde hij zich in deze tijd, net als grootvader ’t 

Hooft, steeds meer af van de Hervormde Kerk. Ten slotte legde hij zijn predikantschap neer. 

Dat gebeurde toen hij in 1879 als liberaal afgevaardigde voor Leeuwarden in de Tweede 

Kamer werd gekozen, waarvan hij tot zijn dood in 1917, dus 38 jaar lang, lid zou blijven. 

Vanaf 1905 was dat voor het district Zutphen. Als vrijmetselaar werd Lieftinck al snel Groot 

Spreker van de Orde onder het Grootoosten der Nederlanden. Zo ontmoette hij prins Frederik, 

zoon van koning Willem I, en prins Alexander, zoon van koning Willem III, met wie hij 

persoonlijk op goede voet kwam te staan. Toen prins Alexander in 1884 op 33-jarige leeftijd 

                                                           

40 Vgl. Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 4. Een koperen gedenkplaatje van deze gebeurtenis is in het bezit van 

P.A. Visser ’t Hooft-Jenkins, Heiloo. 
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stierf, hield Lieftinck voor hem de rouwrede voor de vrijmetselaars. Zelf was hij met zijn 

gezin naar Haarlem verhuisd in 1883, waar zijn vrouw datzelfde jaar stierf. Daar werd hij 

‘Keizer’ van de rederijkerskamer ‘Trou moet Blijcken’, in die tijd eigenlijk een herensociëteit. 

Als Kamerlid waren zijn terreinen visserij en onderwijs. Lieftinck was een verklaard 

tegenstander van christelijk onderwijs. In 1917 stemde hij als enig Kamerlid tegen de Wet op 

het Bijzonder Onderwijs die de schoolstrijd beslechtte. Hij was een antimilitarist en had het in 

de kamer ook regelmatig aan de stok met rooms-katholieke afgevaardigden. Lieftinck kleedde 

zich voor die tijd ouderwets, had een enorme neus en een gevorkt baardje en was een 

dankbaar object voor satire. Zo werd hij om zijn verbale vaardigheden wel ‘de Bek op 

Pooten’ genoemd. Wim Visser ’t Hooft en zijn broers keken erg tegen hem op, maar zij zagen 

hun grootvader Lieftinck niet veel. Hij had een druk leven. Het was een bijzonder 

indrukwekkende ervaring voor de jongens wanneer zij ’s zomers in de Haarlemmerhout het 

concert in de Buitensociëteit van ‘Trou moet Blijcken’ mochten bijwonen en dan bij ‘de 

Keizer’ zelf aan de centrale tafel mochten aanzitten, terwijl de Haarlemse burgerij op afstand 

stond te luisteren.  

 De vader van Wim, Hendrik Philip ’t Hooft (1866-1930), werd in ’s-Gravendeel geboren 

en kreeg de roepnaam Hans, wat voor hen die de voornaam Hendrik hadden een traditie werd 

in de familie. Hij bezocht het Stedelijk Gymnasium in Haarlem en studeerde rechten in 

Leiden. Hij vestigde zich in Haarlem in 1890 als advocaat en procureur. Hij diende regelmatig 

als curator bij faillissementen en echtscheidingszaken.41 Ook werd hij correspondent in 

Haarlem voor de bankassociatie en bestuurslid van de Nutsspaarbank, en in samenwerking 

met de bankassociatie verhuurde hij brandkasten. Na verloop van tijd kwamen daar andere 

functies bij, zoals commissaris van de N.V. Hollandsche Voorschotbank, plaatsvervangend 

rechter in de Haarlemse arrondissementsrechtbank en lid van de Raad van Toezicht op de 

Orde van Advocaten. In 1892 maakt hij voor zijn plezier een grote zeereis via Algiers naar 

Athene, Istanbul en Smyrna.42 Hij trouwde in 1895 met Jacoba Lieftinck en ze gingen wonen 

in het huis met de naam Zonnebloem, Koninginneweg 107, in de statige Haarlemse wijk 

Wilhelminapark.43 Vader ’t Hooft was een bekende Haarlemmer en stond als blijmoedig en 

levenslustig bekend.44 Zijn werk bracht vele contacten met zich mee en daar kwamen allerlei 

                                                           

41 Haarlem’s Dagblad, annonces tussen 1895 en 1920. 
42 [Visser] ’t Hooft, H.Ph., ‘Reisbeschrijving van de reis naar de Levant en Algiers’, ongedateerd, Familiearchief 

Visser ’t Hooft. 
43 Dit pand, Koninginneweg 107 te Haarlem, bestaat nog steeds en draagt ook nu nog de naam ‘Zonnebloem’. 
44 Jaarboek Trou moet Blijcken, 1931, 16. 
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nevenfuncties uit voort waar hij zich trouw aan wijdde. Hij was bijvoorbeeld vijfentwintig 

jaar penningmeester van de Haarlemsche Bachvereeniging en medeoprichter van de 

Vereeniging ‘Koninginnedag’. Ook was hij lid van het College van Regenten van het St. 

Elisabeth Gasthuis, bestuurslid van de Remonstrantse Gemeente, penningmeester van de 

Haarlemsche Kunstclub, penningmeester van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, en 

president-curator van het Stedelijk Gymnasium.  

 Vader ’t Hooft was, net als zijn eigen vader, muzikaal, maar ook literair begaafd. Hij 

speelde cello. Muziek was belangrijk in huis. Wim kreeg als kind vioolles en schijnt niet 

onverdienstelijk te hebben gespeeld, maar heeft dit nooit doorgezet. Regelmatig schreef vader 

een gelegenheidsgedicht. Zo schreef hij een troostend gedicht over de hond van Wim die 

Freddie heette, toen het dier in 1911 door een vrachtwagen werd overreden. Vader ’t Hooft 

werd ‘Factor’ van dezelfde Haarlemse Rederijkerskamer ‘Trou moet Blijcken’, waar Wims 

grootvader Franciscus Lieftinck ‘Keizer’ van was. In de traditie van deze herensociëteit was 

het gebruikelijk dat de Factor ieder jaar op 1 januari een lang zelfgemaakt vers voordroeg, de 

zogenaamde jaarzang, waarin actuele gebeurtenissen dichtbij en ver weg werden benoemd.45 

Naar aanleiding van het Britse optreden tegen de Boeren in de Zuid-Afrikaanse Oorlog van 

1880-1881 schreef vader ’t Hooft onder het pseudoniem ‘Antibull’ een hekeldicht over de 

Engelsen, met de titel De inval in Transvaal, of De ware grieven der Uitlanders: ’n 

waarachtig verhaal.46 Aan de lokale geschiedschrijving leverde hij een bijdrage met een 

studie over het Rechthuis in Haarlem. Ook was hij een liefhebber van de literatuur van de 

negentiende eeuw en publiceerde een boekje over Jan van Walré, een in Haarlem beroemde 

dichter die leefde rond 1800.47 Vader ’t Hooft was een groot bewonderaar van Hildebrand, 

pseudoniem voor Nicolaas Beets (1814-1903). Ook over deze beroemde Haarlemmer schreef 

hij een boek en hij zette zich in voor een Beets-monument.48 Bij de 

                                                           

45 J.C. Visser ’t Hooft, ‘De Leeuwenhoek. Een familiegeschiedenis’, 2014, 7 en 9. De jaarzangen van H.Ph. ’t 

Hooft zijn overgedragen aan het gemeentearchief in Haarlem. Het voordragen van ‘een jaarzang’ zou W.A. 

Visser ’t Hooft later ook als gebruik introduceren bij het kerstdiner van medewerkers van de Wereldraad. Zijn 

vader schreef deze jaarzangen voor de jaren 1906-1921 en 1924. 
46 [Visser] ’t Hooft, (onder pseudoniem Antibull), De inval in Transvaal, of De ware grieven der Uitlanders: ’n 

waarachtig verhaal, (1896). 
47 [Visser] ’t Hooft, De dichter Jan van Walré (1920). Van Walré was de schrijver van het boekje Afrekenmaal 

(1819). 
48 [Visser] ’t Hooft, De student Beets. Met een inleiding over humor […] uitgegeven ten bate van het 

Hildebrandgedenkteeken (1914). Het monument, waartoe het eerste initiatief in 1914 werd genomen, had geen 

voorspoedige geschiedenis. De beeldengroep van J. Bronner in de Haarlemmerhout kon pas in 1962 worden 

onthuld, maar is telkens weer door vandalisme geteisterd.  
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gemeenteraadsverkiezingen van 1919 stond vader ’t Hooft op de lijst voor de Vrij-Liberale 

Partij, die beperking van overheidsbemoeienis propageerde en ‘ambtenarij’ zei te 

verafschuwen. Ook beloofde de partij krachtig het particulier initiatief te zullen bevorderen. 

Hij werd niet verkozen. 

 Moeder Jacoba Clasina Lieftinck (1874-1928) speelde een belangrijke rol in het gezin. Zelf 

had zij geen gemakkelijke jeugd gehad. Haar vader was als parlementslid vrijwel altijd in Den 

Haag. In 1883 verhuisde het gezin naar Haarlem, maar in datzelfde jaar stierf haar moeder. 

Lieftinck hertrouwde met Hermine Marie Elisabeth Holtzman, dochter van het liberale 

Kamerlid Petrus Hendrik Holtzman. De derde vrouw van Franciscus Lieftinck, kon Jacoba’s 

broer Jan Lieftinck niet aan en hij werd uit huis geplaatst. In 1888 werd haar stiefzus 

Francisca Hermine geboren. Jacoba werd in 1891 naar een kostschool in Aken gestuurd. Zij 

was 21 jaar toen ze in 1895 met Hendrik Philip ’t Hooft trouwde. In 1897 werd hun eerste 

zoon Franciscus (Frans) geboren, in 1900 Willem Adolph (Wim) en in 1905 Hendrik Philip 

(Hans). Wim zag zijn moeder als de spil van het gezin, een energieke vrouw die de lakens 

uitdeelde. Hij typeerde de atmosfeer als een bijzondere combinatie van discipline en vrijheid, 

waarbij onderlinge plagerij niet weg te denken was.49 De vele contacten betekenden dat het 

met theetijd in huize Zonnebloem regelmatig druk was met visites, en moeder Jacoba 

vervulde de rol van gastvrouw met verve. 

 Wim Visser ’t Hooft was de helft van een tweeling. Zijn broertje overleed bij de geboorte 

in Haarlem op 20 september 1900. In het gezin werd Wim het ‘sandwichkind’, tussen de 

oudere Frans, geboren in 1897 en de jongere Hans, die op 20 september 1905 werd geboren. 

Het laatste was voor de ouders een grote troost omdat het niet alleen de geboortedag was van 

Wim, maar ook de sterfdag van het tweelingbroertje. Allerlei aspecten van de in zijn jeugd 

genoten familiebanden heeft hij later uitvergroot en geprojecteerd op de internationale 

oecumenische beweging, door hem letterlijk vaak ‘familie’ genoemd. Tegenover jongeren 

stelde hij zich vaderlijk op. Hij maakte limericks en andere gedichten over gebeurtenissen die 

hij aan het eind van het jaar voordroeg aan zijn medewerkers, zoals zijn vader vroeger had 

gedaan bij ‘Trou moet Blijcken’ in Haarlem. In zijn eigen ogen zou hij het geluk beleven in 

het centrum van een beweging te functioneren die de wind in de zeilen kreeg, juist toen de 

crisis het heftigst was. Visser ’t Hooft had de eigenschap op te bloeien wanneer er spannende 

dingen gebeurden.50 In zijn tennisclub Tidas in Haarlem stond hij vaak vooraan. Toen op 31 
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augustus 1911 vliegtuigbouwer Anton Fokker zijn vliegtuigje ‘de Spin’ in zijn geboortestad 

Haarlem demonstreerde, was Wim ’t Hooft erbij, samen met zijn vriendje de buurjongen van 

Fokker. Samen mochten de jongens helpen om de banden van het vliegtuig op te pompen. 

Zoiets typeert zijn ondernemende karakter. 

 

1.3 Gymnasium: een kleine filosoof 

De zomervakanties van zijn kindertijd werden meestal in Dordrecht doorgebracht, maar in de 

jaren voorafgaand aan de oorlog kwamen voor het gezin ook buitenlandse reizen binnen 

bereik. Zo maakte Wim zomer 1912 zijn eerste buitenlandse reis langs de Rijn naar het 

Siebengebirge. De zomervakantie van 1913 bracht hij door in het Jugendheim Bergstrasse in 

Frankfurt. In 1914 maakte hij met zijn vader eerst in Nederland een wandeltocht met de 

ANWB, maar de zomervakantie met het gezin in het Sauerland moest voortijdig worden 

afgebroken wegens het uitbreken van de oorlog op 1 augustus. In Düsseldorf zagen Wim en 

zijn broers hoe het Duitse leger mobiliseerde. Er reden geen treinen van Duitsland naar 

Nederland. Te voet moesten de broers en hun ouders de Nederlandse grens oversteken.51  

 In deze tijd werd Wim een enthousiast deelnemer aan de jongenszomerkampen van de 

Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV), de nationale afdeling van de World 

Student Christian Federation (WSCF). Mogelijk hadden zijn ouders hem gestimuleerd nadat 

koningin Wilhelmina en prins Hendrik zomer 1913 een bezoek aan het NCSV-zomerkamp 

hadden gebracht waardoor deze kampen in de publiciteit kwamen. Studenten zetten zich hier 

als kampleiders in niet alleen om tienerjongens in de natuur van kameraadschap, sport en spel 

te laten genieten, maar ook om hun geloofsovertuiging met de jongens te delen. De sfeer was 

sociaal bewogen, sportief en er was veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Nu 

buitenlandse reizen onmogelijk waren door de oorlog, ging Wim voortaan jaarlijks met de 

NCSV ergens in Nederland op kamp, meestal op het terrein de Waskolk bij Nunspeet. Tijdens 

de jongenszomerkampen van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging beleefde Wim 

Visser ’t Hooft heel andere dingen dan hij thuis gewend was. De studenten die als kampleider 

optraden hadden vaak een piëtistische inslag en daagden de jongens uit om zelf in de Bijbel te 

gaan lezen, alsof hij voor hen persoonlijk was geschreven. De Bijbel werd hier niet gezien als 

een boek met cultuurhistorisch belangwekkende maar contextueel beperkte en gedateerde 

teksten. Tijdens de NCSV-kampen was de Bijbel het Woord van God met een actuele 

                                                           

51 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 3. 



34 

 

boodschap voor jonge mensen, en die boodschap werd op een directe, moderne wijze 

gepresenteerd. Het geloof in Jezus Christus stond daarbij centraal. Er werd veel werk gemaakt 

van het appèl aan de jongeren om tot een persoonlijk engagement te komen. Individueel en 

gezamenlijk bidden met concrete levensvragen in gedachten werd gestimuleerd. Hier heeft 

Wim Visser ’t Hooft het geloof beleefd als een samenbindende kracht en deze ervaring liet 

hem niet meer los. 

 

De NCSV heeft mij tot het geloof in Jezus gebracht. De boodschap over Hem werd niet 

door plechtige predikers doorgegeven, maar door studenten die een paar jaar ouder waren 

dan wij, die de meest eenvoudige taal gebruikten en vaak een oer-primitief geloof hadden. 

Als het aan het eind van een luidruchtige maaltijd in de grote tent van het Waskolkkamp 

plotseling heel stil werd en een student die wij als sportsman of als moppentapper kenden, 

bij het licht van een petroleumlamp probeerde te zeggen wat bidden eigenlijk betekende of 

waarom je met de Bijbel moest leven, dan luisterden we zoals we nog nooit geluisterd 

hadden.52 

 

In 1912 was Wim ’t Hooft toegelaten tot het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Hij was naar 

eigen zeggen geen briljante leerling.53 Maar reeds op jonge leeftijd las hij alles wat los en vast 

zat, rijp en groen, meestal uit de grote bibliotheek van zijn vader. In vergelijking met de 

meeste kinderen kwam hij zeer belezen de school binnen en in zijn memoires beschrijft hij 

zichzelf als een wijsneus die door vriendinnetjes een beetje geplaagd werd om zijn 

gefilosofeer. Ook zijn familie zag in deze tijd ‘een kleine filosoof’ in hem. Wat Wim niet 

tussen de boeken van zijn vader vond, probeerde hij tweedehands te bemachtigen. In zijn 

memoires constateert hij zelf dat er geen enkele lijn in zijn leesmenu zat. Hij las schrijvers als 

Heinrich Heine, Oscar Wilde, Romain Rolland, Lev Tolstoj en vooral Fjodor Dostojevski. 

Ook filosofen als Spinoza, Schopenhauer en Schleiermacher probeerde hij te lezen, maar die 

gingen hem boven de pet. Toen de wereldwijze Wim eens over Schleiermacher wilde spreken 

met zijn grootvader Lieftinck, reageerde deze schamper: ‘Vroeg rijp, vroeg rot’. Wim trok er 

zich weinig van aan. In de poëzie interesseerden hem vooral de Tachtigers. Hij ging ook zelf 

gedichten schrijven, en samen met een vriend maakte hij een komische musical, getiteld 

                                                           

52 Groeneveld, interview met Visser ’t Hooft, 1980. De Waskolk is een natuurgebied bij Nunspeet. 
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‘Andromeda’, die tijdens een feest in Leeuwarden werd opgevoerd. In 1917 stuurde hij enkele 

van zijn gedichten aan Willem Kloos, maar dit werd een teleurstelling: de beroemde dichter 

reageerde slechts met een standaardafwijzing. Meer succes had hij in het Rostra 

Gymnasiorum, het tijdschrift van de Nederlandse Gymnasiastenbond, dat drie gedichten van 

hem publiceerde.54 

 

1.4  Studententijd in Leiden: vragen en antwoorden 

Grootvader Lieftinck speelde, zonder dat hij daar zelf waarschijnlijk veel erg in heeft gehad, 

in zijn laatste levensfase, nog een belangrijke rol voor Visser ’t Hooft. Wim had veel respect 

voor hem, maar kreeg zelden de kans hem onder vier ogen te spreken. Lieftinck verdedigde 

met enthousiasme de Vrijmetselarij, die hij uitdroeg als een ruimhartige, ondogmatische vorm 

van religie. Maar Visser ’t Hooft was geschokt, toen hij ontdekte dat zijn grootvader iedere 

mogelijkheid afwees van een persoonlijke ontmoeting met God. Het feit dat Lieftinck, die zelf 

ooit predikant was geweest, het ambt en de kerk bewust achter zich had gelaten, gaf Wim veel 

te denken. 

 

Niet dat hij alle geloof in God verloren had. Maar hij was tot de conclusie gekomen dat 

God zo groot en onkenbaar was, dat de povere mens niet het recht had, over Hem te praten. 

Voorbeden, waarin God gevraagd wordt, in menselijke zaken in te grijpen, waren verkeerd. 

Het enige wat we konden, was luisteren naar de stem van ons geweten.55 

 

In 1917 overleed Lieftinck te Haarlem. Met zijn levensovertuiging liet hij voor kleinzoon 

Wim een geestelijke erfenis na die door deze als een uitdaging en een opdracht tegelijk werd 

opgevat. Nieuwsgierigheid paarde zich in deze fase aan het opkomen van allerlei persoonlijke 

levensvragen. In het seizoen 1917/1918 volgde hij lessen Hebreeuws bij de Haarlemse rabbi 

en belijdeniscatechisatie bij ds. dr. A.H. Haentjens (1876-1968). Echte antwoorden kon de 

predikant hem naar zijn gevoel maar weinig geven, maar dat belette niet dat Wim geboeid 

meedeed. Haentjens hing een Hegeliaanse godsdienst filosofische levensovertuiging aan en 

was een origineel denker. Vader Visser ’t Hooft mocht hem graag en dichtte eens een lang 

                                                           

54 Visser ’t Hooft, Memoirs, (1973), 4. De gedichten zijn niet teruggevonden, mogelijk onder pseudoniem 

geplaatst. 
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gelegenheidsgedicht voor de predikant.56 Maar de predikant die voor sommigen moeilijk te 

peilen was, werd ervan beschuldigd heimelijk orthodox te zijn. Op Paasmorgen 1905 vatte hij 

de paasboodschap samen met de woorden ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’57 Dit leidde tot 

een conflict met het bestuur dat hem ervan beschuldigde het modernistische standpunt van de 

remonstranten te hebben verlaten en niet vrijzinnig, maar heimelijk orthodox te zijn. 

Haentjens nam ontslag maar werd door de gemeente opnieuw beroepen en bleef in Haarlem 

tot zijn emeritaat in 1939. Hij hechtte objectieve waarde aan de doop als moment van 

heiliging door God en hij vond dat het koninkrijk Gods ook in de kerk gestalte kreeg. Niet 

iedereen in zijn gemeente dacht daar zo over. Het was een boeiende man met een eigen 

mening en hij beïnvloedde de ontwikkeling van Visser ’t Hooft op een cruciaal moment. Op 

intellectueel niveau voelde deze zich echt door Haentjens uitgedaagd. Maar hij praatte hem 

niet na.58 

 Achteraf, toen hij als oude man in 1980 op deze tijd terugblikte, vond hij dat hij in deze tijd 

op weg was wat hij noemde ‘syncretist’ te worden. In de mond van Visser ’t Hooft een 

beladen negatieve term: iemand die allerlei inzichten uit verschillende filosofische en 

godsdienstige tradities aan elkaar plakte zonder zich van onderlinge tegenstrijdigheden 

rekenschap te geven en die niet langer in staat was het waarheidsgehalte van de verschillende 

godsdiensten te onderscheiden:  

 

… de gevaarlijkste kant […] was dat dit makkelijk kon leiden tot nogal abstracte 

beschouwingen over godsdienst in het algemeen, in plaats van mij te binden aan de Jezus 

van het Nieuwe Testament. Ik las in het wilde weg allerlei godsdienstige boeken, ook van 

de hand van pantheïsten, mystici en agnostici. Daardoor was ik op weg een syncretist te 

worden, die allerlei variëteiten van godsdienstige ervaringen als even waar en onwaar 

beschouwde. 59 

 

In het dagboek dat Visser ’t Hooft in 1917 bijhield beschreef hij zijn innerlijke onrust.60 Het 

was in de Remonstrantse Broederschap gebruikelijk dat de catechisanten in zelfgekozen 

                                                           

56 [Visser] ’t Hooft, H.Ph., Feestgedicht voor A.H. Haentjens, 29 juni 1903. Familiearchief Visser ’t Hooft. 
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woorden hun geloof beleden. Helaas is de tekst van Visser ’t Hooft verloren gegaan. We 

weten alleen dat hij later zelf met de tekst waarmee hij belijdenis deed, helemaal niet tevreden 

was. Naar zijn latere gevoel had hij daarin krampachtig geprobeerd allerlei ideeën over God 

en mensen bijeen te houden. Hij trachtte, naar eigen herinnering, vooral om zowel de God van 

de filosofen als die van Abraham te sparen, net als ooit de filosoof Pascal. Zo reduceerde hij, 

vond hij achteraf, Christus tot een idee, en ontzegde hij hem de eer die hem toekwam in de 

concrete vleeswording als Zoons Gods, de incarnatie: ‘als God die de geschiedenis 

binnenkomt.’61 Maar hoewel hij daarover tijdens zijn studietijd heel anders ging denken en 

zich in 1923 liet overschrijven naar de Nederlandse Hervormde Kerk, kon Visser ’t Hooft ook 

na vele jaren nog dankbaar terugdenken aan het contact met de remonstrantse Haentjens. Hij 

waardeerde vooral dat de predikant hem aan het denken had gezet.62 Het is jammer dat noch 

het dagboek, noch de zelfgeschreven belijdenis te vinden zijn, want misschien hadden ze een 

helder licht kunnen werpen op de ontwikkeling die Visser ’t Hooft doormaakte in deze tijd. 

 Toen in 1918 zijn studiekeuze aan de orde kwam, leek theologie Wim een aantrekkelijke 

mogelijkheid zijn persoonlijke zoektocht te verdiepen. Met de kerk als zodanig had hij in deze 

tijd niet veel. Hij was helemaal niet van plan om predikant te worden, maar zocht vooral naar 

antwoorden op zijn eigen vragen. Hij ervoer theologie vooral als ‘een prachtig studieobject’.63 

Van roeping was geen sprake. Het doel van Wim met de theologiestudie was allereerst voor 

zichzelf tot meer ‘klaarheid’ te komen in geestelijke zaken. Zijn ouders hadden hem altijd 

gestimuleerd om aan de christelijke jeugdkampen mee te doen, maar zijn wens om theologie 

te gaan studeren wekte bij hen verbazing en aarzeling. Een grootvader had het predikantsambt 

neergelegd. Wat moest een begaafde jongeman, die geen dominee wilde worden, in de jaren 

twintig van de twintigste eeuw met theologie? Dat was geen studie om carrière mee te maken. 

Besefte Wim dat deze keuze hem een glanzende toekomst zou kunnen kosten? Vader 

waarschuwde hem, maar vond het ten slotte toch goed dat Wim theologie ging studeren, mits 

hij er rechten bij deed. Het zou moeten blijken of het geen bevlieging was. 

 In de zomer van 1918 slaagde hij voor zijn diploma aan het Stedelijk Gymnasium in 

Haarlem, 17 jaar oud, voor die tijd erg jong om te gaan studeren. Het waren de laatste 

                                                           

61 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 6; ‘rather than as God entering into human history’. 
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maanden van de oorlog. De geallieerden dreven de Duitse en Oostenrijkse troepen terug met 

het Honderddagen Offensief. De Spaanse griep die de wereld teisterde, ging ook aan 

Nederland niet voorbij. Het NCSV-zomerkamp die zomer werd daarom voortijdig 

afgebroken. Op 20 september 1918 werd Wim Visser ’t Hooft achttien jaar. Wim 

gehoorzaamde zijn vader en begon in de herfst van 1918 te Leiden aan zowel de rechten- als 

de theologiestudie, in principe om en om. Maar terwijl de studie rechten hem van meet af aan 

helemaal niet boeide en hij er slechts plichtmatig mee doorging, begon theologie hem al snel 

in toenemende mate te fascineren. Veel meer dan hij zelf had verwacht, speelde daarbij ook 

het probleem van de kerk al gauw een grote rol. Tijdens zijn middelbareschooltijd was hij 

onder de indruk geweest van de bezwaren van Tolstoj tegen de kerk als instituut:64 het 

Nieuwe Testament veroordeelde geweld, terwijl de kerk zich door de eeuwen heen als 

steunpilaar van gewelddadige staten had opgesteld, zoals ook nu in de oorlog die Europa 

verscheurde. Zodoende waren kerken, tot hun schande, in wezen verworden tot 

antichristelijke instituten.65 Dit beeld begon Visser ’t Hooft nu te nuanceren. 

 In Leiden onderging hij, zoals gebruikelijk, de novietenconferentie en zijn ontgroening, om 

daarna te worden geïnstalleerd als lid van het Leids Studenten Corps. Het studentenhuis waar 

hij zijn intrek nam was Rapenburg 129. Het was de gewoonte elkaar bijnamen te geven. Die 

van Wim is altijd aan hem blijven kleven. Zijn broers en zijn ouders noemden hem vanwege 

zijn wat spitse eigenwijze gezicht als kind al ‘Muis’. Hij vond het niet erg. Zijn 

studievrienden en zijn vrouw Jetty namen de gewoonte over.66 Sommige vrienden, zoals 

Frederik M. van Asbeck, Herman Rutgers, Nico Stufkens en Conny Patijn, zijn hem altijd zo 

blijven noemen.  

 Wim had aanvankelijk moeite zijn aandacht bij de studie te houden in deze spannende tijd. 

Op 11 november capituleerden de Duitsers en werd de wapenstilstand afgekondigd. Samen 

met drie vrienden van het Leids Studenten Corps besloot Visser ’t Hooft ‘op de kroeg in 

Leien’ naar Brussel te gaan om daar de intocht van de Belgische koning Albert mee te maken. 

Om zich toegang te kunnen verschaffen tot de plechtigheden vroegen de jongens perskaarten 

aan bij lokale kranten in de steden waar zij vandaan kwamen. Met de trein reisden ze naar 

Breda en van daar konden ze zonder problemen naar Brussel fietsen. Ze kwamen door gebied 
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waar het Duitse leger nog maar net vertrokken was. De Belgische troepen waren nog niet 

gearriveerd. Op 25 november verscheen het eerste verslag van Visser ’t Hooft over de intocht 

van het Belgische koningspaar in Brussel in de rubriek Buitenland van de stadseditie van het 

Haarlem’s Dagblad. 

 

Onder onbeschrijfelijk gejubel van de Brusselsche bevolking heeft Vrijdag Koning Albert, 

de veel geliefde vorst der Belgen, zijn intocht in de Belgische hoofdstad gedaan. ’t Was 

prachtig weer. In de nabijheid van het parlement was het vooral een groote drukte. Daar 

stonden vele Belgische en geallieerde troepen opgesteld voor het defilé. Daar ter plaatse 

waren de vereenigingen met hun vaandels voor de Kamergebouwen geschaard. Van de 

vensters en de balcons kijken velen naar het schouwspel en de militaire bedrijvigheid. Veel 

vreemde militairen zag men en ook Roode Kruis-zusters. Intusschen rollen de auto’s aan 

van ministers en andere hoogwaardigheidsbekleeders alsmede van het corps diplomatique. 

Een heel eskader Belgische vliegtuigen komt in V-formatie aanvliegen en cirkelt over het 

park, het Kamergebouw en het Paleis. Het publiek is verrukt. Het volk voelt, dat het weer 

vrij is, verlost uit de benauwende dagen van vreemde heerschappij en vreemd geweld. Het 

volk geniet van de vrijheid.67 

 

Wim kreeg de smaak te pakken. In 1919 maakte hij een reis naar Noord-Frankrijk en Parijs. 

Hij was diep onder de indruk van de loopgraven bij Reims, die eruitzagen alsof de soldaten ze 

de dag tevoren hadden verlaten. De zwaargehavende kathedraal van die stad vormde de 

achtergrond bij een landschap vol destructie. Hij schreef: ‘Als je nog een restje militarisme in 

je mocht hebben, zul je hier merken dat je daar voorgoed van genezen bent.’68 Ondanks alle 

afleiding haalde Wim in 1919 zijn propedeuse theologie. Hij schreef daarvoor een scriptie 

over de satan bij de hoogleraar Semitische Talen, professor A.J. Wensinck. In 1920 deed hij 

daarnaast kandidaatsexamen rechten, maar dat was meteen het einde van zijn rechtenstudie. 

Hij had bewezen dat hij het kon, maar deze studie interesseerde hem niet.69 

 De student die hij nu was bleef geboeid door de NCSV-kampen, die hij sinds 1915 

bezocht. Iedere zomer tot 1924 was Wim ergens in Nederland op kamp, van deelnemer was 
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hij al snel adjudant, vervolgens tent-officier en een van de jongste ‘kampcommandanten’ die 

zelf leiding gaf een kamp van honderd middelbare schooljongens. Ook al waren het geen 

volksjongens die naar de kampen kwamen, iets van de elitaire en op individuele ontwikkeling 

gerichte sfeer waarin hij was opgegroeid, werd hier toch opengebroken. Er moest worden 

samengewerkt en er werden avonturen in de natuur beleefd. Hij genoot tijdens de 

jongenskampen van de heel andere sfeer dan die hij ervoer in Leiden tijdens de colleges of bij 

het Leids Studenten Corps, of thuis in Haarlem.  

 Op zijn eerste twee studiejaren in Leiden keek Visser ’t Hooft later terug als een periode 

van oppervlakkig studentenleven. Een aanzienlijk deel van de nachten bracht hij door op de 

sociëteit Minerva. Het was gezellig, maar hij verlangde naar iets anders. De grote verandering 

kwam toen hij in 1920 samen met zijn vriend Herman Hoogendijk besloot drie maanden door 

te brengen in het Quaker Study Centre Woodbrooke, in Selly Oak bij Birmingham. De Leidse 

universiteit had een band met dit instituut sinds 1903, toen de Nieuwtestamenticus J.R. Harris 

een leerstoel in Leiden weigerde, maar te kennen had gegeven dat Leidse studenten theologie 

welkom waren in Woodbrooke.70 Het werden voor Wim Visser ’t Hooft spiritueel zeer 

verrijkende maanden. In Woodbrooke heerste een oecumenische geest en het open 

geloofsgesprek werd gestimuleerd. Ook waren er onder de quakers veel aanhangers van de 

social gospel-beweging, die veel nadruk legden op het in praktijk brengen van het geloof in 

het dagelijks leven. Hier kreeg Visser ’t Hooft bekende sprekers te horen zoals de invloedrijke 

Nieuwtestamenticus H.G. Wood. Deze tijd in Woodbrooke wees hij later aan als belangrijke 

tijd van verdieping, waarin zijn leven richting kreeg.71  

 Visser ’t Hooft en Hoogendijk bezochten ook andere Britse steden. Te Cambridge hoorden 

ze de schrijver George Bernard Shaw en de econoom John Maynard Keynes. Shaw was een 

sensatie. In een artikel in het orgaan van het Leids Studenten Corps sprak Visser ’t Hooft zijn 

bewondering uit voor de beroemde schrijver, die als spreker schijnbaar moeiteloos iedereen 

wist te boeien, of het nu kapitalisten of socialisten waren. 

 

De grijze leermeester der zuivere rede aan de Leidsche Hoogeschool zou zijn gedachte-

doorploegd hoofd bedenkelijk schudden. Wat komt er van de gepolariseerdheid der 

realiteit terecht, als er iemand in de wereld gelijk heeft? En toch: hij heeft misschien nog 

nooit zoo’n geestverwant ontdekt als Shaw blijkt te zijn. Alleen Shaw doet het 
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psychologischer. Hoe? Dat is het onoplosbaar geheim van den volksredenaar, dat we met 

de mooie naam van massapsychologie kunnen etiketteeren maar niet verklaren. 72 

 

Dit was het engagement dat hij in Leiden miste. 

 In januari 1921 bezocht hij met de NCSV-delegatie in Glasgow een conferentie van de 

Student Christian Movement (SCM), de Brits-Ierse afdeling van de World Student Christian 

Federation (WSCF) en dus een zustervereniging van de NCSV. Dit was zijn eerste grote 

internationale meeting en die maakte grote indruk op hem. Zo’n tweeduizend studenten uit 38 

landen kwamen bijeen en werden toegesproken door beroemdheden als Edward Grey, de 

Britse minister van buitenlandse zaken bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hij hield 

de jongeren voor dat de ondergang van de beschaving slechts te voorkomen was door een 

herstel van de spirituele waarden van het christendom. In Glasgow gingen de ogen van Wim 

Visser ’t Hooft open voor de kansen die internationale ontmoetingen boden als het erom ging 

iets aan de nood van de wereld te doen. Hier werd het betrekkingskarakter van geloofstaal 

voor Visser ’t Hooft concreet gemaakt. Hij hoorde redenaars als William Temple (1881-

1944), in die tijd de anglicaanse bisschop van Manchester, en de Schot Joseph H. Oldham 

(1874-1969), zendeling in India en lid van de United Free Church, die sprak over God als de 

hoogste werkelijkheid. Het trof hem dat deze mensen niet spraken over God als idee of 

onpersoonlijke kracht, maar als de levende God die initiatief neemt en persoonlijk tot mensen 

spreekt. Met zowel Temple als Oldham zou hij later nog veel te maken krijgen. In 1938 waren 

zij het die hem naar voren schoven als secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken in 

oprichting. 

 Kort daarop was het de stem van de calvinistische Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-

1968) die hem aan het denken zette. Het was vriend Nico Stufkens (1892-1964), 

studiesecretaris van de NCSV, die het werk van Barth, met name de tweede editie van diens 

boek over de Brief van Paulus aan de Romeinen dat in 1922 verscheen, onder zijn aandacht 

bracht.73 Visser ’t Hooft was niet meteen overtuigd. Hij vond het een moeilijk toegankelijk 

boek. Wat hem aansprak was dat Barth de worsteling met de historisch-kritische methode en 

de vragen van de moderne filosofie serieus nam. Barth ‘kende zijn Nietzsche en zijn 

Dostojevski’, en liet de indringende vragen die zij stelden tot zich toe. Tegelijk bleef de 

theoloog de Bijbel respecteren als het Woord van God, waardoor hij bij Visser ’t Hooft 
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respect afdwong. Volgens Barth was de stem van God te beluisteren zowel op persoonlijk 

niveau als voor de samenleving als geheel, en was er een verkondiging van heil mogelijk. 

Visser ’t Hooft vermoedde in de benadering van Barth de kern van het antwoord waar hij naar 

op zoek was, een redelijk tegenwicht voor de scepsis van grootvader Lieftinck. Toch duurde 

het nog een paar jaar voordat hij het gevoel had dat hij de bedoelingen van Barth echt 

begreep.74 

 In 1921 werd Wim Visser ’t Hooft voorzitter van het NCSV-studentensteuncomité, dat 

fondsen wierf voor steun aan studenten, vooral voedsel en kleding, in landen die door de 

Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep getroffen waren. Al gauw werd hij ook gevraagd 

als voorzitter van het hulpverleningscomité van de Nationale Studenten Organisatie (NSO), 

waarbij dus niet alleen protestants-christelijke, maar alle Nederlandse studentenorganisaties 

aangesloten waren. Visser ’t Hooft zag zijn kansen en zei geen nee; maar al snel besefte hij 

dat hij een ingewikkelde combinatie van functies had gekregen. Het NCSV-werk viel onder 

European Student Relief, het grootste project van de WSCF, dat onder Amerikaanse leiding 

stond en werd gesteund door de multimiljonair John D. Rockefeller. Visser ’t Hooft had dus 

twee verschillende petten op en was naast zijn studie veel tijd kwijt met geldwerven, 

onderling afstemmen en coördineren. 

 Een internationale bespreking van het werk van de European Student Relief met tachtig 

studenten uit 29 landen in 1922 in Turnov in Tsjechoslowakije stond onder leiding van 

Conrad Hoffmann (1884-1958), de Amerikaanse secretaris van de Young Men’s Christian 

Association (YMCA), een man die pastoraal werk verrichtte onder krijgsgevangenen, 

vluchtelingen en studenten in Europa. Hij vroeg Visser ’t Hooft dienst te doen als secretaris 

van de conferentie die in een gespannen sfeer plaatsvond en door onderlinge tegenstellingen 

dreigde te mislukken. Maar het ging goed. 

 

De heer Visser ‘t Hooft verklaarde dat hij zich niet kon voorstellen dat er iemand was die 

de afgelopen dagen had deelgenomen aan de conferentie zonder de betekenis van de 

conferentiegeest te vatten. Voor hem persoonlijk was het een indrukwekkende ervaring 

geweest, en hij wist dat dit voor vele anderen het geval was.75  
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Visser ’t Hooft begon op te vallen. Zijn aanpak en persoonlijke stijl werden als energiek en 

creatief beleefd. Hij ging voortvarend te werk en kreeg bij het bedelen voor de studentenhulp 

veel geld los. Het Nederlandse comité droeg relatief het meeste bij.76 De algemeen secretaris 

van de NCSV, Herman Rutgers, nam Visser ’t Hooft later dat jaar mee op een grote reis voor 

de studentenbeweging naar Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Duitsland. Een gierende inflatie 

maakte in 1922 en 1923 het leven voor studenten in de Midden-Europese landen bijzonder 

moeilijk. Een van de hotels waar Rutgers en Visser ’t Hooft verbleven, werd tijdens hun 

verblijf geplunderd. Maar Visser ’t Hooft bleek opnieuw buitengewoon geschikt voor dit 

werk. Hij genoot van de contacten en ontwikkelde begrip voor jongeren in Duitsland en de 

landen voortgekomen uit de voormalige Donaumonarchie. Hij ergerde zich aan in zijn ogen al 

te gemakkelijke karikaturen en de veroordelende houding die hij in andere landen soms moest 

aanhoren over de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. In deze tijd moet zijn interesse in 

Duitsland en Midden-Europa zich sterk hebben ontwikkeld. Hij verzette zich tegen 

vooroordelen en in zijn reacties zou steeds weer zijn empathische houding opvallen, die 

deutschfreundlich kan worden genoemd, terwijl zijn kritische blik als het om Engeland ging, 

mogelijk al vroeg is gevoed door gesprekken met zijn vader, die immers niets moest hebben 

van het optreden van de Engelsen tegen de Boeren in Zuid-Afrika. 

  In 1923 werd hij tijdens een vergadering van European Student Relief in Parad in 

Hongarije gevraagd als voorzitter van de programmacommissie. Ondanks allerlei 

internationale politieke spanningen, zoals de Franse bezetting van het Roergebied en het 

opkomend antisemitisme, bleef de onderlinge sfeer tijdens de conferentie goed. Dit was in de 

ogen van Visser ’t Hooft te danken aan de christelijke geloofsovertuiging, waarop iedere 

deelnemer aanspreekbaar was. Het is veelbetekenend dat hij in 1923 ook voorzitter werd van 

het Nederlandse hulpcomité ‘Duitsche Universiteiten’ dat de speciale hulp aan de Duitse 

universiteiten organiseerde. In 1924 werd geconstateerd dat de ergste nood gelenigd was en 

het hulpcomité van de NSO werd ontbonden. European Student Relief werd het jaar daarop 

omgevormd tot de organisatie International Student Service (ISS), die zich toelegde op 

studentenconferenties en studiereizen, maar in de tweede helft van de jaren dertig ook hulp 
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bood aan vluchtelingen. In 1950 verloor deze organisatie het christelijk karakter en werd de 

naam World University Service.  

 Het hoofdkwartier van de NCSV was van 1917 tot 1932 het prachtig gelegen kasteel 

Hardenbroek, dicht bij Driebergen-Rijsenburg. Toen algemeen secretaris Herman Rutgers in 

1922 naar Peking reisde om daar een internationale vergadering van de WSCF bij de wonen, 

werd Visser ’t Hooft gevraagd hem tijdelijk te vervangen als waarnemend secretaris. In de 

eerste helft van 1922 was hij vier maanden lang de gastheer van het kasteel. Dat was wel wat 

voor hem. Door de week was het doodstil en had hij alle tijd om van de natuur te genieten. 

Maar in de weekends was het op Hardenbroek een drukte van belang. Grote groepen 

studenten, die felle discussies konden hebben, bevolkten dan het gebouw en de tuinen. 

Regelmatig waren er bijzondere sprekers. Zo had Visser ’t Hooft dr. Georg Michaelis te gast, 

die in 1917 korte tijd rijkskanselier van Duitsland was geweest en nu voorzitter was van de 

Duitse tak van de WSCF. Michaelis had een piëtistische geloofsopvatting en hij raakte bij 

Visser ’t Hooft een gevoelige snaar. Tegelijkertijd deed deze ontmoeting bij hem de 

overtuiging groeien dat er meer dan een intens persoonlijk geloof nodig was om met een 

beroep op het christelijk geloof mensen te verenigen in een beweging met invloed op de 

wereld. Het waren niet alleen de christenen, maar de kerken die georganiseerd moesten 

worden. Zij stonden met hun rug naar de wereld. Dat moest veranderen. 

 Christelijk jeugdwerk werd in het naoorlogse Europa door velen belangrijk gevonden en 

vooral Amerikaanse en Britse leidinggevenden in de Wereldbond van Young Men’s Christian 

Associations (YMCA, opgericht in Londen in 1844 door George Williams), zagen nieuwe 

kansen. Men wilde voorkomen dat jongeren, die nu opgroeiden in landen die hadden geleden 

onder oorlogsgeweld of revolutie of die uiteengevallen waren, aan cynisme ten prooi zouden 

vallen. Het plezier waarmee Visser ’t Hooft eerst als scholier en deelnemer en later als student 

en leidinggevende de zomerkampen van de NCSV bezocht, ging naadloos over in zijn 

enthousiasme voor internationale conferenties. In de zomer van 1923 maakte hij tijdens een 

YMCA-conferentie ter promotie van de nieuwe initiatieven van de YMCA in Pörtschach in 

Oostenrijk, samen met zijn verloofde Jetty, deel uit van de Nederlandse delegatie. Hij hoopte 

hier nieuwe ideeën voor het werk van de NCSV op te pikken.77 Daar hoorde hij John R. Mott 

(1865-1955) spreken, de beroemde Amerikaanse zendingsman en leider van de YMCA en de 

WSCF, die hij ook al eens in Engeland had gehoord en in Nederland een keer persoonlijk had 
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ontmoet.78 Visser ’t Hooft was kritisch over de in zijn ogen naïef optimistische benadering 

van Amerikanen die de Europese jeugd met een emotioneel geladen appèl wilden bekeren. 

Maar in John Mott, die sprak over ‘Boyhood – the Greatest Asset of Any Nation’, zag hij een 

diepgelovig man met een brede visie die hem raakte.79 

 Herman Rutgers van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging zag bijzondere 

kwaliteiten in hem. Hij wilde dat Visser ’t Hooft een christelijke uitgeverij zou oprichten 

verbonden aan de NCSV, vergelijkbaar met de Britse SCM-press. Wat Rutgers niet wist was 

dat Conrad Hoffmann, die in 1922 de conferentie van Turnov had voorgezeten, Visser ’t 

Hooft niet was vergeten en hem graag voor een functie bij een nieuw op te richten social 

department van de WSCF wilde hebben.80 Na een bestuurscrisis in 1923, waarbij een aantal 

secretarissen was opgestapt, zocht men in deze organisatie naar jonge mensen om leiding te 

geven aan een nieuwe opzet van het Europese werk. Aanvankelijk zag Visser ’t Hooft meer in 

de ideeën van Rutgers om een uitgeverij op te zetten. Maar inmiddels was in de persoon van 

Jetty de liefde in zijn leven gekomen en dit woog zwaar mee. In een brief aan hem gaf hij 

duidelijk aan wat hem motiveerde. 

 

De reden, waarom ik theologie ben blijven studeren en niet zooals de menschen dachten, 

dat ik zou doen, omgezwaaid ben naar de rechten, is alleen deze, dat ik geloof alleen in 

zulk werk het gevoel te zullen hebben, dat ik het doe, wat God van me vraagt. Je behoeft 

dan ook in zoover niet bang te zijn dat ik een gecamoufleerde ambtenaar zou zijn – ik 

geloof dat ik juist in een heel andere richting op moet passen. Ik heb n.l. het gevaar, dat ik 

het gehalte van mijn werk zoo boven mijn maatschappelijke situatie zal stellen, dat ik aan 

de maatschappelijke kant in het gedrang kom. Voordat ik geengageerd was, deed dat er 

niets toe – nu ik dat wel ben en niets liever wil dan zoo spoedig mogelijk trouwen, moet ik 

daarvoor oppassen. En als ik daarom in onze verdere samenwerking het wel eens over die 

kant zal hebben, dan vraag ik je te bedenken, dat [dit, JZ] als het ware ondanks mezelf 

gebeurt. Jetty is bereid mede achter dit werk te staan; ik zal daarom nooit meer vragen, dan 

dat we, financieel gesproken, zoo kunnen leven, dat Jetty er door niet in de knel komt. 

Zooals je wel gemerkt zult hebben, zijn Jetty’s krachten niet ongelimiteerd – en dit is het 
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eenige punt, waarop ik wel eens een vraagteeken zet. Maar verder wil ik dan ook zonder 

restrictie elk werk accepteeren, dat ik bij machte ben te doen en dat daadwerkelijk nuttig is 

in het groote geheel van het werk, dat indirect of direct Gods Koninkrijk dient.81 

 

Al gauw stuitte Visser ’t Hooft echter op legio moeilijkheden. Het lastigste was dat de 

uitgeversbond weigerde de door Visser ’t Hooft nieuw op te richten uitgeverij als lid op te 

nemen, omdat men slechts geïnteresseerd was in zuiver commerciële ondernemingen. Het 

waren economisch moeilijke tijden. Ook het werven van fondsen voor de NCSV zelf viel hem 

in deze periode helemaal niet mee. Maar soms had hij een groot succes, zoals in juni 1924 

toen hij een toezegging van 1000 gulden loskreeg van de Firma Van Schaardenburg te 

Rotterdam: ‘Je snapt dat ik dansende op de Maasburg gevonden werd.’82 

 Ondertussen had Conrad Hoffmann de naam van Visser ’t Hooft in 1924 doorgegeven aan 

de Canadees Edgar M. Robinson, organisator van de Pörtschachconferentie en in de Genève 

gevestigde secretaris voor het jongenswerk van het International Committee for the United 

States and Canada van de YMCA. Hij was degene die Visser ’t Hooft voorjaar 1924 vroeg om 

als internationaal secretaris voor het nieuwe Europese jongenswerk van de World Alliance of 

Young Men’s Christian Associations naar Genève te komen, voor een paar jaar. Rutgers, bij 

wie Robinson informatie inwon over Visser ’t Hooft, adviseerde negatief. Niet alleen was 

Visser ’t Hooft vanwege de uitgeverijplannen niet beschikbaar, hij was met zijn 23 jaar ook te 

jong.83 Maar Robinson liet zich niet afschepen. Hij geloofde juist dat ervaring doen met een 

functie in Nederland Visser ’t Hooft minder geschikt zou maken voor het internationale werk. 

Met als motto’s ‘catch them young, and train them in the type of work they are expected to 

do’ en ‘youth is an asset’ nodigde hij Visser ’t Hooft uit van 25 tot 28 april 1924 voor 

gesprekken naar Genève te komen.84 Hij ging en aanvaardde zijn eerste betaalde baan. Tijdens 

een ontmoeting in 1923 in Nederland met de Amerikaan John R. Mott, toen hoofd van de 

YMCA, had moeder Visser ’t Hooft de profetische woorden gesproken: ‘U bent net een grote 

spin: eerst hebt u hem in uw web gevangen, nu gaat u hem helemaal oppeuzelen.’ Mott zou 
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daarop hebben geantwoord: ‘Maar mevrouw, u onderschat het grote geschenk dat God ons 

heeft gegeven in uw zoon.’85 

 

1.5 Huwelijk van twee ‘Zonnekinderen’ 

Toen Wim in de zomer van 1922 Woodbrooke opnieuw bezocht ter gelegenheid van een 

reünie, ontmoette hij daar een jonge vrouw uit Den Haag en hij werd meteen verliefd op haar. 

Hij had waarschijnlijk wel eens van haar gehoord. Ze was een nichtje van zijn vriend Steven 

van Randwijck. Het lukte hem om haar na het verblijf te Woodbrooke die zomer ook in 

Oxford en in Londen te ontmoeten. Haar naam was Henriette Philippine Jacoba Boddaert. 

Jetty was een knappe verschijning. Zij had niet gestudeerd, maar zij maakte meteen indruk op 

hem door haar onafhankelijke geest. Hij vond haar een fascinerende vrouw met een rijk 

innerlijk leven. Nog diezelfde zomer, kort na hun na terugkeer in Nederland, verloofden Wim 

en Jetty zich. Nadat Wim in 1923 afstudeerde als theoloog en er ook kansen kwamen op 

betaald werk, maakten zij trouwplannen. Jetty was de dochter van Jacob Eduard Boddaert, 

secretaris van het College van Curatoren van de Leidse Universiteit, en Anna Johanna 

Boddaert, geboren jonkvrouwe de Jonge. Zij was opgegroeid in een nogal stijf Haags milieu. 

Haar ouders vonden het niet belangrijk om Jetty door te laten leren.86 Maar daar had Visser ’t 

Hooft op dat moment geen last van. Hij was verliefd. 

 Wim en Jetty trouwden op 16 september 1924 in Den Haag. De huwelijksinzegening vond 

plaats in de Duinoordkerk. De studiesecretaris van de NSCV, ds. Maarten van Rhijn, 

hervormd predikant te Groesbeek, was de voorganger in de kerkdienst.87 Het huwelijk was 

tegelijk een afscheid, want het bruidspaar ging meteen na de huwelijksreis in Genève wonen, 

standplaats van de nieuwe internationaal secretaris voor het jongenswerk van de YMCA. Het 

werd een groot feest. Al op 26 augustus begonnen de feestelijkheden met een diner voor 

tweeëntwintig familieleden in een met groen en bloemen versierd huize Zonnebloem aan de 

Koninginneweg in Haarlem, waar de aanwezigen staande het welkomstlied zongen: 
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Welkom, welkom, stralend Bruidspaar 

In de oude Zonnebloem! 

Ieder hart klopt warm U tegen 

Als ’k U Zonnekinderen noem! 

Samen gaat g’uw leven leven, 

Samen trekt ge verre heen, 

Moge in die verre streken 

Zonnig zijn uw pad als geen! 

 

Welkom, welkom, Zonnekinderen, 

In de oude Zonnebloem! 

Trek straks fleurig naar Genève 

Dat ’k een oord vol vrede noem! 

Maar vergeet niet d’oude banden 

Die U binden aan dit land, 

Keer soms weer tot alle vrienden 

In het oude Vaderland!88 

 

Dat Wim en Jetty beiden konden wijzen op verre verwantschap met de legendarische Groen 

van Prinsterer, die neef was geweest van de vader van grootvader Willem Adolph ’t Hooft en 

van Elisabeth de Jonge-Philipse, de grootmoeder van Jetty, was aanleiding tot grappen en 

toespelingen omtrent het lot. Alles werd vastgelegd in een gedenkboek: ‘De tafel was 

allerfraaist versierd met het symbool van het gastvrij huis de Zonnebloem die tusschen het 

oude blauw van het servies een wondermooi effect maakten. De speeches waren veel en 

hartelijk. Eerst bruigom’s oudste broer die namens zijn Vader sprak en iedereen hartelijk 

welkom heette. Daarna de vader van de Bruid, die opmerkingen maakte over de verwantschap 

van het Bruidspaar in de 10e graad. Daarna van Bruigom’s Vader, die de geest van Groen van 

Prinsterer deed spreken: De geest van Mr. Guillaume Groen van Prinsterer spreekt’: 

 

                                                           

88 Welkomstlied 26 augustus 1924. Feestbundel 26 augustus – 16 september 1924, Familiearchieven Visser ’t 

Hooft. 
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Nu ongeloof en revolutie nog in de wereld hoogtij viert 

Wordt het tijd dat degelijkheid en vroomheid de Nederlanden weder siert 

Die deugden sierden reeds van oudsher ons oud en Nederlandsch geslacht 

Twee nazaten der Groen van Prinsterer heb ik dus weêr tezaam gebracht 

Op Vreugd en Rust daar kwamen beiden de Bruid en Bruigom toen bijeen 

En spoedig was de zaak beklonken en liepen zij gelukkig heen 

Zij, kleinkind van mijn nicht Philipse, hij, kleinzoon van mijn neef ’t Hooft 

De jongelieden, één van denken, zij hebben trouw elkaâr beloofd 

Moog ’t jonge paar in liefde samen steeds zijn vervuld van d’ouden geest 

Als oude wijn in nieuwe vaten, dat is mijn wensch op ’t Huwelijksfeest! 

 

Later voerden twee neven een bijzonder toneelstuk op waarin zij als de hoogleraren Karl 

Barth en Ernst Troeltsch binnenkwamen om het bruidspaar te feliciteren, maar elkaar in de 

haren vlogen terwijl zij elkaar in half verstaanbaar, maar onbegrijpelijk theologenduits 

probeerden klem te praten. Broer Frans stal de show met een zeer toepasselijk lied en waagde 

het de spot te drijven met de internationale bevlogenheid van zijn broer Wim. 

 

Internationalism on the brain, 

Every new flag drives me near insane. 

When I go to bed, 

The map turns round my head. 

England, France and China 

Are old friends of mine, 

And the people living along the Rhine. 

But the only people that are real OK, 

That’s the crowd that lives in dear old USA. 

My own country makes me weep, 

When I’m in Holland I’m asleep. 

Sure, I’ve internationalism on the brain.89 

 

                                                           

89 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 16. 
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Het was een leuk lied, maar Frans vergiste zich. Het was niet het ideaal van het 

internationalisme zelf dat Wim dreef. Veel meer ging het om de manier waarop hij met 

jongeren uit allerlei landen en culturen met het christelijke geloof bezig kon zijn. 

 In de week die volgde waren er ter ere van het bruidspaar verschillende etentjes, onder 

andere bij de familie Patijn. Er werden uitstapjes gemaakt, op 28 augustus naar Marken en op 

7 september naar grootvaders huis Thalatta in de duinen bij Bloemendaal. De huwelijksreis 

van Wim en Jetty ging naar Lugano en Venetië, waarna ze in oktober 1924 in Genève gingen 

wonen. 

 

1.6 De vorming van een bevlogen jeugdwerker 

In dit hoofdstuk werd beschreven hoe Wim Visser ’t Hooft, die werd geboren op de drempel 

van de twintigste eeuw, samen met zijn twee broers opgroeide in Haarlem in een elitair 

milieu. Zijn vader en moeder behoorden tot de bovenlaag van de bevolking. Het gezin was lid 

van de Remonstrantse Broederschap en de ouders zagen in het christelijk geloof een 

belangrijk element van en garantie voor een beschaafde levenswandel en samenleving. Visser 

’t Hooft groeide op met een gezonde dosis rivaliteit van zijn broers, maar wanneer hij iets 

wilde ondernemen werd hem weinig in de weg gelegd.90 Hij hoorde in zijn directe omgeving 

allerlei meningen verkondigen, zonder dat dit tot ernstige conflicten of breuken lijkt te hebben 

geleid. Op jonge leeftijd kon hij al zeer zelfstandig denken en werken. Op momenten van 

crisis groeide hij, en als er wegen werden afgesloten was hij vindingrijk.  

 De jonge Visser ’t Hooft was nieuwsgierig en leergierig. Hij las veel en doorliep zonder 

problemen het gymnasium en had een voorliefde voor talen, literatuur en filosofie. Reeds op 

jonge leeftijd sprak hij redelijk Frans, Duits en Engels, zij het met een zwaar Nederlands 

accent dat hij nooit is kwijtgeraakt. Buitenlandse reizen, die de familie gemakkelijk kon 

betalen, werden tijdens de oorlog niet gemaakt. Juist daarom was er veel tijd voor de NCSV-

jongenskampen waar Wim iedere zomer naar toe ging. Daar kreeg hij waarden van 

kameraadschap en avontuur mee, die hij beleefde als een belangrijke aanvulling op het soms 

wat afgeschermde leven in de familie. Ook kwam hij tijdens de kampen in contact met een 

persoonlijke manier van Bijbellezen en geloofsbeleving die hem aanspraken. 

 De discrepantie tussen de wijze waarop er thuis en in de Remonstrantse Broederschap met 

het geloof werd omgegaan en de wijze waarop het er tijdens de jeugdkampen aan toeging, 

                                                           

90 Zeilstra, interview met C.M.W. Visser ’t Hooft, 25 oktober 2014. 
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riep bij Visser ’t Hooft veel vragen op. Alles bij elkaar was het een vormende en stimulerende 

achtergrond. Op zijn vragen hoopte Visser ’t Hooft een antwoord te vinden in de 

theologiestudie. Zijn vader reageerde op deze studiekeuze met verbazing. Hij mocht van hem 

alleen theologie gaan studeren als hij tegelijk rechten zou doen. Maar terwijl de rechtenstudie 

hem niet boeide en al snel werd opgegeven, werd theologie zijn passie. Dat werd versterkt 

toen hij in 1920 tijdens een oecumenische studentenconferentie in het Quakerscentrum 

Woodbrooke een meer geëngageerde vorm van geloofsbeleving ontdekte waarmee hij zowel 

zijn ervaringen opgedaan tijdens de NCSV-kampen als zijn intellectuele belangstelling kon 

verbinden. De internationale context van de ontmoeting tussen jongeren van allerlei herkomst 

speelde daarbij een grote rol. In de sfeer van Woodbrooke werd een persoonlijke 

geloofsbeleving gecombineerd met aandacht voor de grote vragen die speelden in de 

samenleving. In de Zwitserse theoloog Karl Barth vond hij een theoloog met een 

vergelijkbaar programma. Barth stelde niet alleen vragen maar gaf ook antwoorden die Visser 

’t Hooft bevielen. Dit leek hem een theologie die, mits vereenvoudigd, in kerk en 

samenleving mensen zou kunnen aanspreken. Met zijn inzet voor financiële ondersteuning 

van studenten in door de oorlog getroffen landen toonde Visser ’t Hooft intussen dat hij niet 

terugdeinsde voor een moeilijke opdracht en gemakkelijk contacten legde, ook in andere talen 

en culturen. Hij was oplossingsgericht. Tijdens de internationale conferenties die hij bezocht 

voor het studentenhulpwerk, bleek dat hij goed met tegenstellingen kon omgaan en mensen 

met heel verschillende achtergronden kon verbinden en motiveren. Vrijmoedig maakte hij in 

zijn contacten gebruik van een appèl juist als christenen nationale tegenstellingen te 

relativeren en echt naar elkaar te luisteren. Vanwege deze kwaliteiten viel hij op aan 

leidinggevenden die potentieel in hem zagen om als jeugdwerker verder te groeien. In 1924 

werd hij gevraagd internationaal secretaris te worden van het jongenswerk van de YMCA met 

als standplaats Genève. Zo belandde Visser ’t Hooft in een van de grote internationale 

christelijke organisaties die via allerlei persoonlijke contacten verbonden was met de zich 

geleidelijk ontwikkelende, maar nog niet geconcentreerde, oecumenische beweging. 

 Met Jetty Boddaert uit Den Haag, die hij in 1922 ontmoette tijdens een reünie in 

Woodbrooke, voelde hij direct een sterke geestelijke verwantschap door haar onafhankelijke 

houding. De verliefdheid leidde in korte tijd tot een verloving. Ze trouwden in 1924 trouwden 

gingen wonen in Genève. 
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HOOFDSTUK 2 

Leerschool van de internationale ontmoeting:  

jeugd- en studentenwerk, 1924-1939  
 

 

2.1 Inleiding 

De Eerste Wereldoorlog liet diepe wonden achter. Miljoenen jonge mannen hadden in de 

loopgraven de dood gevonden. Nog veel meer slachtoffers eiste de Spaanse griep. Het 

Europese zelfbeeld van beschaving en vooruitgang voor de wereld te zijn leed grote schade. 

De vanzelfsprekende expansie van de westerse, min of meer christelijke beschaving was haar 

vanzelfsprekendheid verloren. Het was in 1919 nog geen tien jaar geleden, maar het leek veel 

langer, dat John Mott tijdens de Wereldzendingsconferentie in Edinburgh van 1910 sprak van 

‘The evangelization of the world in this generation’.1 De vermeende bron van beschaving 

voor de wereld was besmet met dood en verderf. Kerken hadden tijdens de oorlog een 

laakbare legitimerende rol gespeeld. De geestelijkheid had in alle oorlogvoerende landen 

gebeden voor de nationale overwinning. Zonder aarzeling hadden de geestelijken de wapens 

gezegend.  

 In de reeds bestaande oecumenische organisaties groeide in de jaren twintig een nieuw 

besef van urgentie. Verschillende bewegingen werden opgericht om niet bilateraal, maar 

principieel universeel te trachten leidinggevende mensen uit kerken bijeen te brengen. In dit 

zoeken naar actuele vormen van christelijke eenheid speelden de georganiseerde kerken zelf 

echter nauwelijks een rol. Het waren vooral geïnspireerde persoonlijkheden die het voortouw 

namen. De bekendste voorbeelden waren de in Stockholm op initiatief van de Zweedse 

bisschop Nathan Söderblom in 1925 opgerichte beweging voor praktisch christendom: Life 

and Work, en de in Lausanne in 1927 door de Canadese Episcopal bisschop Charles H. Brent 

opgerichte beweging voor geloof en kerkorde: Faith and Order. In reeds bestaande 

bewegingen, zoals de International Missionary Council, christelijke jeugdbewegingen als de 

World Alliance of Young Men’s Christian Associations/Young Women’s Christian 

Associations (YMCA/YWCA) en de World Student Christian Federation (WSCF) werden de 

eigen bestaansredenen opnieuw bevraagd. De World Alliance for Promoting International 

Friendship through the Churches was opgericht bij het uitbreken van de Grote Oorlog. Dit 

                                                           

1 Mott, The Evangelization of the World in this Generation (1900). 
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was een beweging vervuld van goede bedoelingen, maar uiterst kwetsbaar, want geheel van 

personen afhankelijk. Banden met de institutionele kerken ontbraken. Maar doordat in al deze 

bewegingen grotendeels dezelfde figuren opdoken, ontstonden langzamerhand informele 

netwerken van oecumenische contacten. Deze netwerken werden in de loop van de jaren 

twintig steeds belangrijker. Een oudere oecumenische beweging, die van deze ontwikkelingen 

wat los bleef staan, was de Evangelical Alliance. Deze organisatie was in 1846 in Londen 

opgericht als een protestantse reactie op de toenmalige Europese revival van het rooms-

katholicisme.  

 Dit was het zich ontwikkelend werkveld waarin Visser ’t Hooft in 1924 terechtkwam. Zijn 

aanstelling als secretaris voor het Europees jongenswerk bij de World Alliance of YMCA’s in 

Genève betrof een pioniersfunctie die nog helemaal moest worden vormgegeven. Hij had 

geen voorganger van wie hij het werk kon overnemen. Zijn bescheiden salaris werd 

aanvankelijk betaald door de Nederlandse afdeling van de YMCA. De energieke en creatieve 

wijze waarop hij deze functie invulde was opvallend. Wat waren daarbij zijn inzichten? Hoe 

ging hij om met het internationaal idealisme en het opkomend fascisme van de jaren twintig? 

(2.2) De YMCA vaardigde de jonge secretaris af naar een reeks grote internationale 

oecumenische conferenties. De eerste daarvan was de oprichtingsconferentie van de 

oecumenische organisatie voor praktisch christendom ‘Life and Work’ in Stockholm in 1925, 

onder leiding van de Zweedse aartsbisschop Nathan Söderblom. Hij leerde veel tijdens deze 

internationale bijeenkomsten. (2.3) Zijn werk bracht hem ook in de Verenigde Staten, waar 

een wereldconferentie van de YMCA werd voorbereid die in 1926 in Helsinki moest 

plaatsvinden. De ontwikkelingen in het Amerikaanse christendom fascineerden hem dermate 

dat hij besloot zijn proefschrift eraan te wijden en er in 1928 op promoveerde. (2.4) Zijn 

overstap naar de World Student Christian Federation rond 1930 ging geleidelijk. Een paar jaar 

was hij zowel aan de YMCA als aan de WSCF verbonden. Bij de WSCF viel hij vooral op als 

redacteur en spreker. Hij nam duidelijke standpunten in en wist zijn gehoor te boeien doordat 

hij kon vereenvoudigen terwijl zijn woorden diepte hielden. (2.5) Begin jaren dertig was heel 

Europa bezig met de ontwapeningsbesprekingen die door de Volkenbond in Genève werden 

georganiseerd. Op welke wijze heeft Visser ’t Hooft voor de leden van zijn beweging de 

verbinding gelegd tussen wat hier gebeurde en hun engagement als christenstudent? (2.6) In 

vrijwel dezelfde tijd kwam Adolf Hitler aan de macht in Duitsland. Visser ’t Hooft 

onderschatte aanvankelijk wat dit betekende. (2.7) Hij had grote verwachtingen van de 

zending wat betreft koloniën en landen buiten Europa en volgde met belangstelling de 
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ontwikkeling van onafhankelijkheidsbewegingen. Toch ging hij ten slotte zelf de zending niet 

in. (2.8) Hij kwam uit de jeugdbeweging maar kreeg gaandeweg steeds meer aandacht voor de 

rol van de kerk. Hij begon erin te geloven dat het de vernieuwing van kerken was, waardoor 

de grote maatschappelijke vraagstukken het beste behartigd konden worden. In 1938 bleek hij 

de meest voor de hand liggende kandidaat voor de zware functie van secretaris van de 

Wereldraad van Kerken in oprichting. Pal voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 

de zomer van 1939, ontmoetten 1500 protestantse jongeren uit vele landen elkaar in 

Amsterdam. Die ontmoeting zou een diepe indruk maken op Wim Visser ’t Hooft. (2.9) 

 

2.2 Secretaris voor de YMCA in een beschadigd Europa 

Alle drie de broers Visser ’t Hooft, Frans, Wim en Hans, voltooiden zonder problemen het 

Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Daarna gingen ze elk een heel andere kant op. De oudste 

broer Frans (1897-1982) studeerde in Delft, promoveerde als chemicus en trouwde met de 

Amerikaanse Martha Hamlin (1906-1994), dochter van puissant rijke ouders. Zij studeerde 

vanaf 1922 aan de Académie Julien in Parijs en vanaf 1925 aan de New York School of Fine 

and Applied Art en werd expressionistisch en surrealistisch kunstschilder. Frans en Martha 

gingen na hun trouwen in 1928 wonen in Buffalo. Frans werd vicepresident van de Novadel-

Agene Corporation, en later president van Wallace and Tiernan’s Lucidol Division, waarvan 

hij in 1961 afscheid nam. Ook was hij honorair consul voor Nederland te Buffalo. Zij kregen 

drie kinderen: Martje, Frans jr. en Emily. Het was geen gelukkig huwelijk. Terwijl Frans zich 

op zijn carrière en maatschappelijke positie richtte, was Martha vooral met de kunst en haar 

kunstvrienden bezig. Het gezin zat beiden in de weg.2 Wim Visser ’t Hooft had weinig 

contact met zijn broer Frans. Zij leefden in volkomen verschillende werelden. Af en toe kwam 

de een bij de ander op bezoek, maar de twee hebben elkaar niet veel gezien. Wim kon beter 

opschieten met Hans (1905-1977), de jongste broer. Hij was de sportiefste van de drie en 

werd een verdienstelijk hockeyspeler. Hij werd geselecteerd voor het Nederlands nationaal 

team, dat bij de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 goed was voor zilver. Later was hij 

voorzitter van de landelijke hockeybond. Hans studeerde medicijnen in Leiden en werd 

huisarts in Velp. In 1932 trouwde hij met Wilhelmina Scheurleer (1911-1974). Hans en Wil 

kregen zes kinderen: Willem, Clan, Annemarth, Hans, Sander en Willemijn. Tussen Velp en 

Genève was regelmatig contact, vooral toen de kinderen nog jong waren. 

                                                           

2 Bertholf, Martha Visser ’t Hooft (1991).  
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 Na hun huwelijksreis betrokken Wim en Jetty in het najaar van 1924 in Genève een 

tijdelijke woning aan de Boulevard de la Tour. Dit huis werd al snel verwisseld voor een 

gezellige kleine villa in Petit-Saconnex. Een kerkelijke gemeente om zich bij aan te sluiten 

vonden ze in Ferney-Voltaire, net over de Franse grens ten noordwesten van Genève. De 

prediking van de protestantse predikant Pierre Maury (1890-1956), die algemeen secretaris 

was geweest van de Franse afdeling van de WSCF, sprak hen direct aan en Wim en Jetty 

bezochten voortaan wekelijks de diensten. Maury werd niet alleen hun pastor, maar al gauw 

ook een van de beste vrienden van Wim.  

 Visser ’t Hooft ging in de herfst van 1924 meteen enthousiast voor de YMCA aan de slag. 

Zijn baas Robinson, die leiding gaf aan het Europese werk, gaf hem veel vrijheid en liet hem 

zelf plannen maken. De enige afspraken waren dat Visser ’t Hooft verantwoordelijk was voor 

het jongenswerk van de YMCA in Duitsland en Scandinavië en zich zou concentreren op het 

werk onder middelbare-schooljongens. Het eerste wat hij deed was het opzetten van een 

internationale conferentie. Tijdens de internationale ontmoetingen die hij had meegemaakt, 

had hij scherp geobserveerd wat wel en wat niet werkte. Het werkmodel van de conferentie 

lag hem, en Visser ’t Hooft zou er in zijn verschillende functies nog talloze organiseren. De 

YMCA, waarvoor hij nu werkte, werd in 1844 in Londen opgericht door de industrieel en 

filantroop George Williams. Eerst ging het vooral om bijbelstudie- en gebedsgroepen, geleid 

door vrijwilligers. Onder leiding van Henri Dunant, oprichter van het Internationale Rode 

Kruis, werd in 1855 in Parijs de stap gezet naar een wereldorganisatie. Hier werd ook de 

zogenaamde Paris Basis aangenomen, een formulering ‘Jezus Christus God en Heiland’ 

daaruit kwam later in de grondslag van Faith and Order terecht en in 1938, mede door 

toedoen van Visser ’t Hooft, zouden deze woorden worden overgenomen als basisformule 

voor de Wereldraad van Kerken in oprichting. 

 

De YMCA streeft ernaar die jonge mannen bijeen te brengen die, terwijl zij Jezus Christus 

als hun God en Heiland beschouwen, volgens de Heilige Schrift, verlangen zijn leerlingen 

te zijn in hun geloof en in hun leven, en hun inspanningen voor de uitbreiding van zijn 

Koninkrijk onder jonge mannen te verenigen.3  

                                                           

3 Shedd, History of the World’s Alliance of Young Men’s Christian Associations (1955), 133. ‘The Young Men’s 

Christian Associations seek to unite those young men who, regarding Jesus Christ as their God and Saviour, 

according to the Holy Scriptures, desire to be his disciples in their faith and in their life, and to associate their 

efforts for the extension of his Kingdom amongst young men.’ 
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De Wereldbond of World Alliance van YMCA’s omvatte in het midden van de jaren twintig 

een verzameling ongelijkvormige nationale en lokale organisaties van jeugdwerk onder 

jongens van alle leeftijden. Soms ging het vooral om schooljeugd, soms om 

arbeiderskinderen, soms om studenten. Vaak waren de geassocieerde clubs ‘melting pots’ van 

jongens uit alle lagen van de samenleving. Er waren clubs die geleid werden door leken en 

clubs die vanuit de kerk waren opgezet. Het was een probleem apart om al die verschillende 

clubs bijeen te houden en hun inbreng als verrijkend voor het geheel van de YMCA te laten 

functioneren. Activiteiten liepen uiteen van bijbelstudie tot campagnes voor zwemles, 

onderwijsprogramma’s voor ‘de massa’s’, evangelisatie- en vakantiekampen. In 1926 waren 

er bijna tienduizend geassocieerde lokale clubs met een geschat aantal leden van een miljoen 

zevenhonderdduizend, van wie dertig procent jonger dan 18 jaar, in drieënzestig landen, 

gebiedsdelen en koloniën.4 Zij werden in continentaal Europa grotendeels gefinancierd door 

Amerikaanse filantropen die zich in deze tijd zorgen maakten over de effecten van 

oorlogsgeweld en revoluties op de jeugd. De jaren 1924-1929 lieten in Europa herstel en 

relatieve voorspoed zien. Maar de leiding van de YMCA was bang dat ten gevolge van oorlog 

en revolutie een geest van scepsis, materialisme en secularisatie vat zou krijgen op jongeren. 

Voorkomen moest worden dat een nieuwe generatie ontvankelijk zou worden voor radicale 

bewegingen.5 

 Als secretaris voor de YMCA had Visser ’t Hooft vooral succes met een aantal grote 

internationale bijeenkomsten. Zo belegde hij twee keer een conferentie in Dassel in 

Nedersaksen voor hen die zich inzetten voor het werk onder middelbare scholieren. De eerste 

was in 1927. Ongeveer vijftig bewegingen stuurden een vertegenwoordiging. De tweede 

Dassel-conferentie van de YMCA volgde in 1932.6 Er werd een speciaal internationaal comité 

gevormd dat een godsdienstpsychologische benadering van het jeugdvraagstuk stimuleerde. 

Als deskundige wist Visser ’t Hooft de Nederlandse hoogleraar Philip A. Kohnstamm (1875-

1951) hierbij te betrekken. Kohnstamm was niet alleen pedagoog, maar ook filosoof en 

natuurkundige. Als grondlegger van de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek in 

                                                           

4 Ibidem, 491-492. 
5 Ibidem, 471. 
6 Een derde Dasselconferentie in 1936 viel niet meer onder de verantwoordelijkheid van Visser ’t Hooft. 
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Nederland bepleitte hij een open en realistische benadering, met aandacht voor de 

ontwikkelingsfase van het opgroeiende kind.7 

 Met lede ogen zag de YMCA hoe jeugdbewegingen van communistische en fascistische 

jeugdorganisaties tot bloei kwamen en op jongens en jongemannen aantrekkingskracht 

uitoefenden. Visser ’t Hooft kwam uit een zowel religieus als politiek liberaal milieu, en was 

als jongeman gevoelig geweest voor de aantrekkingskracht van het socialisme.8 Zelf 

beschouwde hij dit als een jeugdflirt die te maken had met utopische dromen en heeft hij later 

nooit veel opgehad met het socialisme. In 1917 werd in Nederland het algemeen kiesrecht 

voor mannen ingevoerd. In 1922 mochten vrouwen voor het eerst stemmen. Velen vroegen 

zich in deze tijd af wat nu de invloed zou zijn van wat men vaak ‘de massa’s’ noemde op 

politiek en cultuur. Dat vraagstuk interesseerde Visser ’t Hooft, maar meer nog dacht hij 

erover na hoe die massa’s bereikt zouden kunnen worden met een aansprekende verkondiging 

van het christelijk geloof. Visser ’t Hooft zelf heeft zich nooit tot een bepaalde politieke partij 

of beweging bekend. In Nederland heeft hij nooit gestemd en toen hij als ereburger van 

Genève daar zijn stem uit mocht brengen, liet hij zich later, naar eigen zeggen, als het om een 

van de vele referenda ging, in zijn stemgedrag nooit partij-ideologisch motiveren. In een 

gewelddadige revolutie had hij geen enkel vertrouwen en aan communisten had hij een hekel, 

vooral als ze aan de macht waren. Als socialisten dan met hen gingen samenwerken had hij, 

ook later, geen goed woord voor hen over. 

 In zijn jongenswerk voor de YMCA kreeg Visser ’t Hooft veel met middelbare scholen te 

maken. Hij nam afstand van het liberale ideaal dat in het onderwijs de individuele 

ontwikkeling van door afkomst bevoorrechte kinderen centraal moest staan, zoals in zijn 

eigen jeugd het geval was geweest. De YMCA was gericht op kameraadschap, opgebouwd 

rondom een duidelijke christelijke boodschap. Dat was bedoeld als het realistisch alternatief 

voor radicale bewegingen. Russisch communisme en Italiaans fascisme waren in de ogen van 

Visser ’t Hooft bijzonder gevaarlijk, indirect ook voor kansarme schooljeugd buiten Rusland 

en Italië. Er was een internationale idealistische beweging zoals vertegenwoordigd door R.N. 

de Coudenhove-Kalergi met zijn Pan-Europese beweging, gericht op het afschaffen van 

nationale soevereiniteiten. Maar in 1914, op de valreep van de oorlog, was ook de 

Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken opgericht. Deze nam op haar hoogtepunt in 

1929 de radicale resolutie aan van Eisenach-Avignon, waarbij de internationale rechtsorde 

                                                           

7 Vgl. Visser ’t Hooft, Christus im Schulleben (1927). 
8 Groeneveld, interview met Visser ’t Hooft, 1980. 
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werd gesteld boven de loyaliteit aan een nationale staat.9 In deze organisaties keek men met 

groot optimisme naar de Volkenbond. Maar Visser ’t Hooft kon niet geloven dat de 

naoorlogse generatie jongeren in dergelijke ideeën houvast zou vinden. Daarvoor waren deze 

idealen te abstract. Totalitaire bewegingen, zoals die van Mussolini, waren naar zijn inzicht zo 

succesvol omdat vaderlandsliefde zich heel concreet laat voorstellen, wat dan ook gebeurde. 

Dat ze vervolgens doorsloegen in hun absolute aanspraken op politieke loyaliteit, kon men ‘de 

massa’ niet verwijten. Een veeg teken voor de nieuwe orde was de bezetting van het 

Roergebied door Franse en Belgische troepen in 1923 toen Duitsland niet voldeed aan de 

strafbepalingen van het Verdrag van Versailles. 

 Toch leefde er in 1924, toen Wim en Jetty in Genève kwamen wonen, de hoop dat er met 

de komst van de Volkenbond echt iets was veranderd in de omgangsvormen van de 

volkenwereld. Men verwachtte veel van het internationaal recht. In de vijf jaren die volgden 

werd Europa beheerst door een zeker optimisme. De Franse minister van buitenlandse zaken 

Aristide Briand en zijn Duitse ambtgenoot Gustav Stresemann waren in 1925 in staat het 

verdrag van Locarno te sluiten, waarbij Duitsland zijn nieuwe westgrens erkende. In 1926 

werd Duitsland lid van de Volkenbond. Bij het Briand-Kellogg-verdrag van 1928 werd de 

oorlog door de ondertekenende staten officieel afgeschaft als middel in de internationale 

politiek. Er werd in Genève begonnen aan de bouw van een prestigieus Palais des Nations. 

Tegelijkertijd waren fascisme en nationaalsocialisme in opkomst en in staat smeulende 

onlustgevoelens, overgehouden aan de oorlog, opnieuw aan te wakkeren. Deze bewegingen 

deden een religieus geladen appèl op de loyaliteit van het individu aan een collectief ideaal, 

gekleurd met een sterk nationalistische mythe. Toen de beurskrach van New York eind 

oktober 1929 een einde maakte aan de jaren van relatieve voorspoed, kreeg het fascisme de 

wind vol in de zeilen. 

 Behalve van J.R. Mott, de grote visionair achter zowel de YMCA als de WSCF en eerste 

inspiratiebron voor Visser ’t Hooft, kwam belangrijke invloed van Karl Barth. Begin 1924 

had Visser ’t Hooft voor het eerst een lezing gehouden voor studenten over zijn theologie met 

als titel ‘Faith and Religion’. Maar hij was er zelf niet tevreden over en had niet het gevoel dat 

de studenten begrepen waar hij het over had.10 Toen Barth in 1925 Genève bezocht, was er 

tijd voor ontmoeting en een diepgaand theologisch gesprek met Visser ’t Hooft en Maury. De 

                                                           

9 Dam, De Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken, 1914-1948. Een oecumenische vredesorganisatie 

(1996), 195-199. 
10 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 16. De lezing is niet bewaard gebleven. 
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overtuiging van Barth dat alle ‘Religion’ mensenwerk was en dat Gods genade als volstrekt 

soeverein en wat hij noemde ‘dialectisch’ tegenover de menselijke cultuur gepresenteerd 

moest worden, sprak hen beiden aan. De vrienden spraken af dat Visser ’t Hooft en Maury 

door publicaties, lezingen en vertalingen het werk van Barth ook buiten het Duitse taalgebied 

zouden proberen bekend te maken. Ze zochten daarbij aansluiting bij de actualiteit. In 1928 

publiceerde Visser ’t Hooft bijvoorbeeld een kort artikel over Barth in het Franse tijdschrift 

Foi et Vie, waarin hij diens visie presenteerde als een tegenwicht tegen het onheilspellende 

scenario dat Oswald Spengler voor Europa had geschetst en dat velen in deze tijd 

bezighield.11 

 Van de liberale cultuurtheologie die zijn studietijd in Leiden domineerde was de Duitse 

hoogleraar Ernst Troeltsch (1865-1923) het meest aansprekende voorbeeld. In zijn theologie 

was de opvatting dat de verhouding van God tot de wereld een immanente is. In 1923 schreef 

Visser ’t Hooft een doctoraalscriptie over de invloed van Immanuel Kant en Friedrich 

Schleiermacher op het denken van Troeltsch. In deze studie analyseerde hij het pleidooi van 

Troeltsch voor een eigentijdse kerk die zich aan de culturele context van de twintigste eeuw 

had aangepast: ‘een band van vrije menschen, die door hun betrekking tot één middelpunt een 

geestelijke organische eenheid vormen.’12 Andere voorbeelden van belangrijke geleerden die 

een invloed op zijn studieprogramma hadden waren Adolf von Harnack (1851-1930) en 

Rudolf Otto (1869-1937). Ook zij konden in de ogen van Visser ’t Hooft wel 

                                                           

11 ‘Il est un point unique d’où il est possible de soulever le monde; ce point n’est pas dans le monde – il n’en 

existe pas moins pour cela – C’est la pure grâce de Dieu.’ Visser ’t Hooft, ‘Le Message de Karl Barth’, 1928. 

Vgl. Visser ’t Hooft, Introduction à Karl Barth (1931). Vertalingen in het Engels en het Nederlands. WCC 

994.2.03/2 en 3. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte 

(1922-1923). 
12 Visser ’t Hooft, ‘Kantiaansche en Schleiermacheriaansche elementen in het werk van Ernst Troeltsch’ (1923), 

WCC 99.2.01/6. Visser ’t Hooft concludeert: ‘Het komt Troeltsch voor, dat dit het eenig mogelijke kerkbegrip is 

voor onzen tijd. De groote versplintering en vertakking, die er in het Protestantisme opgetreden is, zal alleen een 

organisatie kunnen verdragen, die aan een ieder het recht toekent het christendom op zijn eigen wijze te 

interpreteeren. De bovennatuurlijke, onfeilbare, autoritaire kerk is een anachronisme in onzen tijd. Aan den 

anderen kant moet er echter een bron van eenheid zijn, die het organisch karakter der organisatie waarborgt en 

die aan de kerk het eigen karakter geeft, waardoor zij meer dan vereeniging of secte wordt. Deze bron, zegt 

Schleiermacher en Troeltsch neemt het gaarne over, ligt in de levende en levenwekkende kracht van den geest 

van Christus. Zeker Troeltsch geeft toe, dat de positie der kerken nog veel ingewikkelder en moeilijker is 

geworden dan zij al was ten tijde van Schleiermacher. De historisch-critische wetenschap heeft niet voor niets 

haar eenerzijds bevrijdend, maar anderzijds destructief werk gedaan. Allerlei elementen van het Christendom, 

die voor Schleiermacher nog tot de onomstotelijke waarheden behoorden, zij door haar aangetast, gewogen en te 

licht bevonden. De principieele oplossing echter blijft die van Schleiermacher: een band van vrije menschen, die 

door hun betrekking tot één middelpunt een geestelijke organische eenheid vormen.’ Niet toevallig had het 

denken van Kant veel invloed op Karl Barth. 
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wetenschappelijke kennis van religies bieden, maar geen basis voor een geloof waarmee een 

kerk kon worden opgebouwd of een wal kon worden opgeworpen tegen een goddeloze 

massabeweging. Otto’s boek Das Heilige uit 1917, kon in zijn ogen geen genade vinden. 

Typerend schreef hij: ‘Rudolf Otto […] kan ons meer vertellen over het ‘mysterium 

tremendum’ dan goed voor ons is om te weten.’13 Nooit zouden met de ideeën van deze 

academische theologen volgens hem ‘de massa’s’ gemotiveerd kunnen worden. Dit 

diskwalificeerde voor hem het waarheidsgehalte van hun geleerdheid, die hij zag als 

opgesloten in de ivoren toren van een onvruchtbare elite. Troeltsch maakte onderscheid tussen 

het ideaal van een gemeenschapsvormende ‘kerk’ enerzijds en anderzijds zich uit de wereld 

terugtrekkende en scheiding brengende ‘sekten’. Hoewel de theoloog legitimiteit van zowel 

kerk, sekte als mystiek betoogde, leverde niet iedere positie een bijdrage aan de oplossing van 

het moderne sociale probleem. Daarmee doelde Troeltsch op een complex van moeilijkheden 

ten gevolge van kapitalisme, industrieproletariaat, militairisme, groei van de wereldbevolking, 

kolonialisme, arbeidsethiek en migratie en mechaniserende techniek.14 Troeltsch zag hij naar 

binnen gerichte kerken die sociaalmaatschappelijk opgingen in hun denominaties als 

‘sektarisch’. Vele kerken waren in de twintigste eeuw naar zijn opvatting in een dergelijke 

onvruchtbare positie vastgelopen.15 Hun ondergang was nabij. Dit was, wat Visser ’t Hooft 

betreft, het gelijk van Troeltsch. Ook studenten- en jeugdbewegingen die meegingen in de 

versplintering van het christendom in ‘sekten’, konden dan eigenlijk niet anders dan zich 

‘verzuild’ organiseren. In de ogen van Visser ’t Hooft was dit een ontwikkeling die ten koste 

zou gaan van het getuigenis van de kerk van Christus als zichtbaar volk van God onderweg in 

de wereld. Troeltsch had, volgens Visser ’t Hooft, religie en vormen van kerkzijn in beginsel 

wel goed geanalyseerd, maar hij had, met zijn relativisme en zijn acceptatie van het 

individualisme, zichzelf ook de mogelijkheid ontnomen om mensen een antwoord aan te 

reiken. Karl Barth, die zich ‘dialectisch’ ging noemen, presenteerde God niet als immanent, 

maar als transcendent en soeverein. In zijn openbaring stelde God, naar het inzicht van de 

Zwitser, de mensheid onder kritiek. De waarheid kwam aan het licht, wat uitliep op bezinning 

en de bouw van Gods koninkrijk van vrede en recht, of de verwerping door mensen daarvan. 

Het aanvaarden van deze inzichten van Barth betekende voor Visser ’t Hooft steeds meer 

afstand van de cultuurtheologie. 

                                                           

13 Otto, Het heilige (1928). Visser ’t Hooft, ‘Le trésor dans les vases d’argile’, 1934. 
14 Reitsma, Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer (1974), 87-100. 
15 Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (1912). 



61 

 

 Een derde figuur die Visser ’t Hooft als inspirerend en analytisch sterk beschouwde, was 

de Russische cultuur- en godsdienstfilosoof Nikolaj A. Berdjajev (1874-1948). Het 

internationalisme werd door denkers als Berdjajev afgewezen als ongefundeerd optimistisch 

en vaag en ongeschikt gevonden om als basis te dienen voor een boodschap waarmee 

jongeren konden worden aangesproken. Deze denker had zich in tsaristisch Rusland eerst als 

marxist ontwikkeld. De marxistische revolutie van Lenin en de zijnen in 1917 had hij 

aanvankelijk omarmd. Maar vanwege zijn kritiek op het staatscommunisme werd hij uit 

Rusland verbannen. Berdjajev liet zich inspireren, niet alleen door Dostojevski en Tolstoj, 

maar ook door oude kerkvaders, zoals Gregorius van Nyssa en Augustinus. Hij legde 

verbindingen tussen de wortels van het christendom en de uitdagingen van de moderne wereld 

en hij leek in staat een brug te slaan tussen Oost en West. Eerst in Berlijn en na 1924 in Parijs 

ontwikkelde Berdjajev een sociaal-marxisme met een sterk personalistische inslag.16 Visser ’t 

Hooft ontmoette hem doordat Berdjajev Russische émigré studenten te Parijs wist bijeen te 

brengen in een speciale afdeling van de World Student Christian Federation, die hij daar 

oprichtte. De combinatie van modern en oud, Oost en West, die Berdjajev nastreefde sprak 

Visser ’t Hooft aan. In hem vond hij een antwoord op het antikerkelijke in Tolstoj: het ging 

om de kwaliteit van de gemeenschap. Berdjajev zou, onder andere door zijn bijdragen aan het 

tijdschrift Esprit, veel invloed hebben op de oecumenische jeugdbeweging en het denken in 

de vroege Wereldraad van Kerken. 

 Naast de organisatievorm van internationale conferenties zocht Visser ’t Hooft naar andere 

middelen. Hij startte een tijdschrift met edities in twee talen, getiteld The World’s 

Youth/Jugend in Aller Welt. In dit blad werd heel concreet en op moderne wijze ingegaan op 

allerlei aspecten van het jeugdvraagstuk. Door middel van rapportages over het leven van 

jongeren in verschillende landen, inhoudelijke artikelen en aansprekende foto’s gaf dit blad 

jongeren het gevoel lid te zijn van een veelkleurige wereldwijde familie. Hoe was het om een 

Grieks-orthodoxe jongere op de Balkan te zijn? Of een jonge Chinese christen in Kanton na 

de revolutie van Sun Yat-sen? Wat was de inhoud van de geestelijke strijd om de jeugd van 

Midden-Europa?17 Een duidelijke theologische stellingname werd niet geschuwd in The 

World’s Youth. Als hoofdredacteur vermeed Visser ’t Hooft een naïef beleden 

wereldbroederschap en maakte hij liever ruimte voor verkondiging van de verlossing van een 

                                                           

16 Shedd, History of the World’s Alliance of Young Men’s Christian Associations (1955), 498. Citaat Berdjajev: 

‘the image of man is defaced when the image of God is obliterated from the human soul.’ 
17 Visser ’t Hooft, ‘The Perilous Position of Christianity’, 1929. 



62 

 

zondige wereld door de Zoon van God.18 De YMCA was een veelkleurige organisatie en niet 

iedereen zei hem dat klakkeloos na. Op de vraag wat het betekende jongens tot Christus te 

brengen, antwoordde Visser ’t Hooft dat daar in, wat hij nu noemde ‘de beweging van 

Dassel’, vier verschillende antwoorden op werden gegeven. Er was ten eerste een groep 

medewerkers die vonden dat zondebesef en vergeving centraal moesten staan. De tweede 

groep accentueerde liever de gaven van Christus en zijn opstanding. De derde groep 

benadrukte een proces van persoonlijke overgave aan Christus, met ruimte voor de 

individuele ontwikkeling van de jongen met wie men in gesprek was. De vierde groep sprak 

liever over de concrete toepassing van christelijke principes op de verschillende gebieden van 

het leven. Maar Visser ’t Hooft wilde de verschillen van inzicht binnen de YMCA niet 

overdrijven: ‘These points of view were not held exclusively by one or the other. In most 

cases the differences were those of gradation rather than of opposition.’19 Visser ’t Hooft was 

nu voortdurend aan het reizen door Europa en actief betrokken bij talloze ontmoetingen met 

middelbare scholieren, hun leiders, studenten, werkende jongeren en jonge theologen. Ook 

had hij als internationale vertegenwoordiger van het christelijk jeugdwerk gemakkelijk 

toegang tot tal van hoogwaardigheidsbekleders, kerkelijk en politiek. Met Pinksteren 1925 

was er, bijvoorbeeld, de tweejaarlijkse manifestatie van de Duitse YMCA in Hannover, waar 

vijftienduizend jongens bijeenkwamen rond het thema ‘Forward to Christian Manliness’.20  

 

2.3 Ambassadeur voor de YMCA 

Tijdens de oprichtingsconferentie van de organisatie voor Praktisch Christendom die in 

augustus 1925 plaatsvond in Stockholm, was Visser ’t Hooft met zijn 24 jaar als YMCA-

afgevaardigde de jongste deelnemer. Hij was uitgenodigd voor een korte plenaire bijdrage 

over het jeugdwerk.21 Jetty ging mee naar Zweden en samen waren zij van 19 tot 30 augustus 

de persoonlijke gasten van prins Oscar Bernadotte, broer van de koning en voorzitter van de 

Zweedse YMCA. De drijvende kracht achter het bijeenbrengen van christenen uit allerlei 

kerken met het oog op de praktijk van het geloof in maatschappelijke vraagstukken, was de 

lutherse aartsbisschop Nathan Söderblom (1866-1931). Afgevaardigden uit vele landen, 

waaronder landen die nog niet lang geleden met elkaar in oorlog waren, werden 

                                                           

18 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 21-22. Visser ’t Hooft, ‘Moderne Jugend und das internationale Ideal’, 1927. 
19 Visser ’t Hooft, ‘Bringing Boys to Christ’, 1928. 
20 Visser ’t Hooft, ‘Forward to Christian Manliness’, 1925. 
21 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 24. 
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bijeengeroepen voor een internationale ontmoeting op basis van hun christelijke roeping. De 

beweging werd vooral bekend onder de Engelse naam Life and Work. Tijdens de conferentie 

leerde Visser ’t Hooft de Zwitserse predikant Alphons Koechlin kennen en de latere Britse 

bisschop George Bell, op dat moment dean van Canterbury. Met beide mannen zou hij nog 

veel samenwerken. De Rotterdamsche Courant maakte bij de verslaggeving de kanttekening 

dat de meeste deelnemers van de conferentie niet goed naar anderen luisterden. Zij waren 

meer met hun eigen geloofsgetuigenis bezig dan met inhoudelijke gedachtewisseling over 

actuele problemen, zoals het jeugdvraagstuk. Een uitzondering maakte de verslaggever voor 

één bijdrage: ‘Een van de weinige zakelijke opmerkingen werd door den jeugdigen 

Nederlandschen afgevaardigde, ’t Hooft, gemaakt.’22 

 Het was de bedoeling van Söderblom dat leerkwesties betreffende de inhoud van het 

geloof tijdens deze conferentie buiten beschouwing zouden blijven. Eerder was de leus Lehre 

trennt, Dienst vereint bedacht door Hermann P. Kapler, de president van de federatie van 

Duitse Evangelische kerken.23 Deze leek aanvankelijk een nuttige onderwerpsbepaling en is 

ook bekend geworden als: doctrine divides, but service unites. Er was al een conferentie 

geprogrammeerd waar juist het geloof aan de orde zou komen: de Conferentie van Lausanne 

in 1927, waar de Faith and Order beweging werd opgericht. Toch besefte Visser ’t Hooft al 

tijdens de bijeenkomsten in Stockholm dat het zo niet werkte. Praktische zaken aanpakken 

zonder dat het geloof aan de orde mocht komen, kon slechts een noodoplossing zijn. Ook zag 

hij dat de werkgroepen slecht waren georganiseerd. Men sprak meer tot dan met elkaar. Er 

was te weinig tijd voor discussie en de vertalers beheersten de kerkelijke en theologische 

termen niet. Visser ’t Hooft verklaarde het vele langs elkaar heen praten uit zijn waarneming 

dat afgevaardigden uit Engeland, Frankrijk en vooral de Verenigde Staten een vorm van 

geëngageerd christelijk handelen voorstonden waarbij menselijke inspanningen als vanzelf 

zouden uitmonden in het koninkrijk van God. Daartegenover zag hij een vorm van 

continentaal-Europese theologie, vooral aangehangen door Duitse lutheranen, die niets van 

dergelijke menselijke eigendunk moesten hebben. In de overtuiging van deze deelnemers was 

het alleen God zelf die zijn koninkrijk zou bouwen, aan het einde der tijden. Het was deze 

vruchteloze tegenstelling die hem het onderwerp voor zijn proefschrift deed kiezen: de 

optimistische Amerikaanse Social Gospel-theologie. Bij zijn promotie in 1928 zou Visser ’t 

                                                           

22 Rotterdamsche Courant, 27 augustus 1925. 
23 Karlström, ‘Movements for International Friendship and Life and Work, 1910-1925’, 1986, 509-544, 540. 
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Hooft trachten licht te werpen op deze tegenstelling en suggesties doen voor een beter 

gesprek. 

 Het organiseren van conferenties ging Visser ’t Hooft goed af, maar de YMCA had 

wisselend succes onder middelbare scholieren. Het liefst werkte men aan clubs waarin de 

jongens Jezus Christus zouden leren kennen, zouden leren Bijbellezen en bidden, maar ook in 

sport en spel werden geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Herfst 1927 bracht hij een 

bezoek aan Nederland en Denemarken om het werk op middelbare scholen te observeren en te 

stimuleren. Maar in Nederland kreeg de YMCA als het om het werk onder middelbare 

scholieren ging weinig voor elkaar. De schoolwet van 1920 had tot gevolg dat de openbare 

scholen erg aan hun neutraliteit gehecht waren, terwijl de bijzondere scholen, juist vanwege 

hun confessioneel gefundeerde identiteit, barrières opwierpen voor invloed van buiten. In de 

praktijk bestond het YMCA-werk in Nederland daarom vooral in buitenschoolse clubs en 

zomerkampen. In Denemarken daarentegen was Visser ’t Hooft met zijn YMCA hartelijk 

welkom op de lutherse staatsscholen en konden de clubs vanuit de scholen worden 

opgebouwd. In die nationale verschillen zag hij een uitdaging: ‘Het bood kansen voor een 

vergelijkende bestudering van methoden en voor uitwisseling van ervaringen.’ Hij zag Europa 

als oefenterrein voor de wereld. 

 

Wat ik in Holland en Denemarken leerde, kan ik misschien meenemen naar India of Siam 

of een ander land. Culturele en etnische verschillen vormen in dit soort zaken geen 

absolute barrière, want een in Denemarken opgedaan idee kan in onherkenbaar aangepaste 

vorm dienst doen in de plaatselijke omstandigheden van Brazilië.24 

 

Visser ’t Hooft was steeds alert op nieuwe kansen. Zo vroeg hij zich af of er niet iemand 

vanuit de YMCA naar de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 moest worden gestuurd. 

De YMCA zou tijdens de spelen volgens hem in ieder geval op twee dingen moeten letten. Er 

moest een centrum komen voor informatie over slaapplaatsen, zodat jonge mannen naar de 

juiste plaatsen zouden gaan en niet naar de verkeerde; en er zou gezorgd moeten worden voor 

                                                           

24 Visser ’t Hooft, ‘Report on Visits to Holland and Denmark in the Interest of Work among High School Boys’, 

1927. ‘It gave a chance for a comparative study of methods and for an interchange of experiences.’ En: ‘What I 

learned in Holland and Denmark again I may perhaps bring to India or Siam or some other country. In these 

matters cultural and racial differences do not constitute absolute barriers, because an idea received in Denmark 

may be unrecognisably adapted to suit local conditions in Brasil.’ 
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gezonde vormen van vermaak in de avonden. ‘A good piece of work at Amsterdam in these 

days would, of course, serve as fine propaganda.’25  

 Voor het YMCA-jongenswerk op middelbare scholen bezocht Visser ’t Hooft in 1928 

tweemaal Tsjechoslowakije, een nieuwe staat, ontstaan als gevolg van het uiteenvallen van de 

Donaumonarchie. Hier zag hij een test-case in voor de rest van de Europese christenheid. Het 

centrale vraagstuk was, zijns inziens, of Tsjechoslowakije een rooms-katholiek land zou zijn 

of iets anders. Welke rol was er weggelegd voor de substantiële protestantse minderheid met 

haar rijke verleden? Visser ’t Hooft zag hier een grote opdracht liggen: Tsjechische 

schooljongens uitleiden uit de mentale verwarring waarin zij volgens hem verkeerden en 

binnenleiden in een besef van, wat hij noemde, ‘de constructieve christelijke waarheid’. Maar 

het YMCA-werk in Tsjechoslowakije kampte met een tekort aan leiderschap. Er moesten dus 

nieuwe leiders worden gerekruteerd en getraind om de vicieuze cirkel te doorbreken waarin 

de zwakke protestantse religieuze educatie verkeerde.26 Voor de training van de YMCA-

jeugdleiders schreef Visser ’t Hooft een degelijke syllabus: ‘Christianity and Modern 

Thought’.27 

 Ook naar de Balkanlanden en Turkije maakte Visser ’t Hooft eind jaren twintig 

verschillende reizen. Terwijl de protestantse YMCA meestal welkom was in landen als 

Joegoslavië, Bulgarije en Griekenland, was er in deze hoek van Europa toch ook wantrouwen 

vanuit de orthodoxe kerk. Visser ’t Hooft hechtte aan goede relaties met de kerkelijke 

autoriteiten. Maar het in contact brengen van jongeren met Christus was voor hem een 

onopgeefbare doelstelling, waarvoor soms ook risico’s genomen moesten worden. De YMCA 

was immers geen louter ‘ethical society’. Onder leiding van de ervaren voorzitter van de 

WSCF en grote inspiratiebron achter de YMCA, John Mott, belegde Visser ’t Hooft in 1928 

in Sofia een informeel onderhoud met kerkelijke leiders, waar principe-afspraken werden 

gemaakt over de handelwijze van de YMCA in orthodoxe landen.28 Ook in Turkije zag hij 

kansen. Het moderne Turkije was een prille nationale staat die werd opgebouwd op de 

secularisatie-ideologie van Mustafa Kemal Atatürk, met de erfenis van een recent ineengestort 

wereldrijk. Reeds in de Ottomaanse tijd was er in Anatolië een bloeiende afdeling van de 

YMCA. Deze had het nu moeilijk, want overal werden de Griekse christenen verdreven. Maar 

                                                           

25 Ibidem. 
26 Visser ’t Hooft, ‘Report on Two Visits to Czechoslovakia in May and September 1928 in the Interest of Work 

for Secondary School Boys’, 1928. 
27 Visser ’t Hooft, ‘Christianity and Modern Thought’, 1930. 
28 Visser ’t Hooft, ‘The Orthodox Churches and the Y.M.C.A.’, 1930. 



66 

 

ook hier moest de YMCA een boodschap van eeuwigheidswaarde brengen aan een jeugd die, 

in de ogen van Visser ’t Hooft, verdronk in relativisme en wat hij noemde this-worldliness. 

Hij hoopte dat de YMCA de kansen zou grijpen voordat zij verkeken waren.29  

 Geheel in de stijl van de NCSV gebruikte Visser ’t Hooft zijn persoonlijke levensverhaal 

over zijn ontdekking te Woodbrooke in 1920 van het persoonlijk geloof in God om in contact 

te komen met jongens uit de verschillende landen waar hij kwam. In het boekje We Believe in 

Prayer, waarin tal van mensen hun visie op gebed te kennen gaven, beschreef hij zijn eigen 

‘bekering’ als volgt: 

 

Gebed is volgens mij onlosmakelijk verbonden met geloof in een persoonlijke God. Zodra 

bij mij het besef van Gods opperheerschappij over mijn leven verzwakt, kan ik niet bidden. 

Zodra ik niet meer bid, wordt het bestaan van God een idee in plaats van een realiteit. Toen 

ik in mijn jongelingsjaren plezier kreeg in het gebruik van mijn rationele denkvermogen, 

was het eerste gevolg een complete afbraak van dit persoonlijke godsbeeld en daarmee van 

mijn gebedsleven. De rede verdroeg zich niet met een God die meer zou zijn dan een 

verborgen natuurkracht. Bidden kon alleen maar een soort mystiek contact met de natuur 

zijn. Maar er kwam een dag toen ik anders moest bidden – omdat ik besefte dat er een 

vraag aan mij werd gesteld, dat ik geroepen werd.30  

 

Zo stileerde hij zijn persoonlijke ontwikkeling op een manier waardoor deze bruikbaar werd 

in het werk voor de YMCA en veel jongeren aansprak. 

 

2.4 Bruggenbouwer tussen Europeanen en Amerikanen 

Van 16 oktober tot 12 december 1925 was Visser ’t Hooft in de Verenigde Staten en in 

Canada, om het werk van de onderafdeling American Movement for Boys in the High 

Schools te bestuderen en de Europese contacten met het hoofdkwartier van de YMCA te 

                                                           

29 Visser ’t Hooft, ‘Report of Some Aspects of the Situation of the Y.M.C.A. in Greece, Bulgaria, Yougoslavia 

and Turkey’, 1929. 
30 Strong, We Believe in Prayer (1930), 89-91. ‘Prayer seems to me to be inseparably connected with faith in a 

personal God. Whenever in me the awareness of God’s supreme right to rule all of my life fades I cannot pray. 

Whenever I do not pray God’s existence becomes an idea instead of a reality. When at the time of adolescence I 

began to enjoy using my capacities for rational thinking, the first result was a complete break down of this 

personal view of God and consequently of prayer-life. Reason could not admit a God who would be more than a 

hidden force of nature. Prayer could not be anything but a sort of mystical contact with nature. But there came a 

day when I had to pray otherwise – because I realized that a question was being put to me, that I was called.’ 
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verstevigen. Ook moest hij de internationale YMCA vertegenwoordigen in Washington, waar 

diverse bijeenkomsten van het Amerikaanse jeugdwerk werden gehouden. Nog een belangrijk 

doel van zijn bezoek was de voorbereiding van de YMCA-wereldconferentie die in 1926 in 

Helsinki zou worden gehouden. Visser ’t Hooft was onder de indruk van de Amerikaanse 

organisatie en de bekendheid van het werk bij het grote publiek. Minder lovend was hij over 

de inhoud van de programma’s in de Verenigde Staten. Die waren in zijn ogen te moralistisch 

en men liet het vaak bij do’s and don’ts, zonder dat veel aandacht werd besteed aan de 

ontwikkeling van het persoonlijk geloofsleven van de jongens. Bij confrontatie met de 

realiteit van het echte leven was dan het gevaar van teleurstelling groot.31  

 Na zijn terugkeer uit Amerika wierp Visser ’t Hooft zich in Europa regelmatig op als een 

kenner van het Amerikaanse kerkelijke en christelijke verenigingsleven. Als een van de 

grootste problemen van de toekomst beschouwde hij, mede op grond van zijn ervaringen 

tijdens de Stockholm-conferentie van 1925, de tegenstelling tussen het karakter van Europa 

en dat van Amerika, niet in de laatste plaats wat betreft het christendom. De 

mentaliteitsverschillen waren enorm, en de kloof werd nog vergroot door misverstanden in de 

beeldvorming over en weer. In Duitsland stond, volgens Visser ’t Hooft, Amerikaans bijna 

gelijk aan barbaars.32 Hij zag het als zijn opdracht een wezenlijke bijdrage te leveren aan het 

verkleinen van deze begripskloof. Tijdens lezingen in de Verenigde Staten waarschuwde hij 

de Amerikanen dat Amerikaanse middelbare scholieren in een te hoog tempo opgroeiden en 

zich al jong als volwassenen begonnen te gedragen. Volgens hem werd dit veroorzaakt door 

het gemengd naar schoolgaan van jongens en meisjes en de uitdagende wijze waarop meisjes 

zich kleedden.33 De YMCA moest volgens Visser ’t Hooft een duidelijke boodschap hebben 

voor een, in zijn ogen, vaak onverschillige en soms ook in de Verenigde Staten cynische 

jeugd. Jongeren hongerden volgens hem naar echtheid, in plaats van ‘slogans and schemes’. 

Voor een echte, geloofwaardige spiritualiteit was nodig dat jeugdleiders ook zonder aarzeling 

durfden te spreken over de afstand en het verschil tussen God en de mens.34 

 Van 1 tot 6 augustus 1926 werd onder leiding van Joh Mott de YMCA-wereldconferentie 

in Helsinki gehouden. De YMCA zag zichzelf als een sociale smeltkroes waarin 

standsverschillen geen belangrijke rol speelden. Ook werd, met wisselend succes, een goede 

                                                           

31 Visser ’t Hooft, ‘Report on visit to the United States of America and Canada’, 1926. 
32 Visser ’t Hooft, lezing zonder titel, beginnend met ‘Eines der schwierigsten Probleme der Zukunft…’, 

ongedateerd. WCC 994.2.01/21. 
33 WCC 994.1.37/1.  
34 Visser ’t Hooft, ‘Youth Today and our Message to It’, 1927. 
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samenwerking tussen kerkelijke en lekenorganisaties nagestreefd, waarbij zowel leken als 

geestelijken leidinggevende functies in de YMCA bekleedden, echter nooit namens de kerk. 

Vernieuwingen die in Helsinki conferentie werden uitgeprobeerd waren het werken met 

enquêteformulieren en het uiteengaan van de vijftienhonderd deelnemers in vijftig 

werkgroepen. Ook voor de eerste keer was de doelgroep zelf vertegenwoordigd. Er waren 231 

jongens als deelnemers aanwezig. John Mott, die al een grote reputatie had in die tijd en veel 

ervaring met internationale conferenties, vroeg Visser ’t Hooft om als zijn persoonlijk 

assistent op te treden. Dit was een buitenkans om veel te leren over het organiseren van en 

leiding geven aan een dergelijke grote internationale conferentie. Het viel hem op dat Mott 

iets ongrijpbaars had en graag een bijeenkomst opende met een ‘sweeping statement’, terwijl 

hij de uitwerking van de details aan anderen overliet. Tijdens deze conferentie liepen de 

spanningen tussen de Franse en de Duitse afgevaardigden hoog op. Een aanbod van Mott te 

bemiddelen werd afgeslagen.35 Visser ’t Hooft observeerde alles en vanaf deze tijd begon hij 

zich te ontwikkelen als ‘bruggenbouwer’, die zich qua realisme en eschatologische oriëntatie 

vooral tot de Duitsers aangetrokken voelde, en qua sociale ethiek en praktische werkhouding 

tot de Amerikanen.  

 Het jaar 1928 bracht hoogte- en dieptepunten.36 Op 27 februari werd het eerste kind van 

Wim en Jetty geboren, Anna Johanna. Zij kreeg de roepnaam Anneke. Nog datzelfde jaar 

stierf, na een langdurige ziekte, op 13 december 1928, de moeder van Wim, Jacoba Lieftinck. 

Zijn vader besloot daarop zijn werkzaamheden als jurist te beëindigen en Wim en Jetty 

vroegen hem bij hen in Genève te komen wonen. Het huis ‘Zonnebloem’ aan de 

Koninginneweg in Haarlem werd verkocht en in april 1929 verhuisde vader naar Genève. Met 

de geboorte van Anneke en de komst van vader Visser ’t Hooft was het cottage-achtige huisje 

in Petit-Saconnex te klein geworden en ze verhuisden naar een groter huis, 18 Chemin de la 

Combe in Champel. Daar werd op 29 maart 1930 het tweede kind geboren, Hendrik Philip, 

genoemd naar zijn grootvader. Naar de familietraditie werd zijn roepnaam Hans. Kort daarop 

echter, op 15 augustus 1930, overleed op 65-jarige leeftijd de trotse naamgever grootvader 

H.Ph. Visser ’t Hooft in Genève.37 

                                                           

35 Hopkins, John R. Mott, 1865-1955. A Biography (1979), 637-638. 
36 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 35. 
37 H.Ph. Visser ’t Hooft had reeds in 1924 zijn eerste attaque gehad. Visser ’t Hooft aan H.C. Rutgers, 10 maart 

1924. HDC-PE, NCSV 524, 711. Hij werd gecremeerd en zijn as bijgezet op de begraafplaats Driehuis-

Westerveld bij Santpoort. Dr. A.H. Haentjens, predikant van de Remonstrantse gemeente van Haarlem, sprak bij 

zijn uitvaart over zijn aanstekelijke opgewektheid en bemoedigende optimisme.  
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 Het gezin had het in deze tijd niet breed en de afwikkeling van de nalatenschap van vader 

Visser ’t Hooft vond plaats in een tijd waarin de eindjes maar net aan elkaar geknoopt konden 

worden. Ruim een jaar later, op 13 april 1931, werd nog een zoon geboren, Cornelis, Kees 

genoemd – ‘wel wat gauw maar niet minder welkom.’38 In mei 1931 werd een chalet aan de 

Route de Florissant betrokken, waar het gezin tot in 1938 woonde.39 Moeder Boddaert, in de 

familie ‘Moek’ genoemd, kwam deze tijd vaak bij Wim en Jetty in Genève logeren en hielp 

haar dochter, die geen sterke gezondheid had, veel met de jonge kinderen. Wim was altijd 

druk en vaak langere tijd afwezig. Jetty, ‘Mammie’ voor de kinderen, hield niet van het 

huishoudelijk werk. Daarom kwam er een meisje in dienst voor huishoudelijk werk, maar 

vooral om op de kinderen te passen. In de loop der jaren volgden verschillende meisjes en 

zusters elkaar op. Niet iedereen was even geschikt en het gebeurde wel eens dat de kinderen 

werden geslagen. Warm of knuffelachtig waren Wim en Jetty geen van beiden en de kinderen 

moesten hun persoonlijk wel en wee vaak zelf verwerken. Maar Jetty was wel een moeder die 

de verhalen van de kinderen bij de thee na schooltijd wilde horen. De kinderen, Anneke, Hans 

en Kees, groeiden op zonder hun vader, ‘Atta’ vadertje in het Grieks van Homerus, veel te 

zien.40 De vakanties waren kort, meestal ergens in de Zwitserse bergen en Atta nam werk 

mee. Hij hield van bergbeklimmen. Als alpinist had hij, naar eigen zeggen, een flink 

uithoudingsvermogen.41 Wel waren er ook de reisjes naar Nederland, voor familiebezoek. 

Jetty was met een extroverte man getrouwd, maar zelf was zij geen mens om veel naar buiten 

te treden of zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Ze betreurde het zelf geen echte opleiding te 

hebben genoten, maar las veel, in het bijzonder over de positie van de vrouw. 

 Wanneer Wim niet op reis was, zat hij de eerste jaren in Genève ’s avonds thuis dikwijls 

aan zijn proefschrift te werken, vaak tot diep in de nacht. Het schema voor deze studie en de 

deelproblemen beschreef hij in een dertigtal schoolschriften.42 ‘Amerika’ was na de Eerste 

Wereldoorlog in Europa in de mode, maar werd vaak slecht begrepen. Door de succesvolle 

deelname in de oorlog hadden de Verenigde Staten zich naar Europa toegewend. Maar het 

land keerde na de oorlog tot de politiek van isolationisme terug en werd geen lid van de 

                                                           

38 Visser ’t Hooft aan zijn broer Hans, ongedateerd. Familiearchief Visser ’t Hooft. 
39 Beide huizen bestaan niet meer. 
40 Zie 6.2. 
41 Stoop, interview met Visser ’t Hooft, 1960. 
42 WCC 994.2.51/1 en 2. Het op deze wijze ordenen van zijn denken is hij eigenlijk altijd blijven doen. In plaats 

van de schoolschriften kwamen met dit doel de blauwgrijze kladblokken met ruitjespapier op A5-formaat. WCC 

994.2.65/2 en 3. 
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Volkenbond. Tegelijk waren de Verenigde Staten voor Europeanen ‘het beloofde land’. De 

welvaart, zichtbaar in automobielen, mechanische geluidsoverdracht, film, een nieuwe 

danscultuur en Charles Lindberg, die in zijn Spirit of St. Louis naar Europa vloog, het was 

allemaal fascinerend. Allerlei nieuwe Amerikaanse producten overspoelden tijdens de 

‘Roaring Twenties’ de Europese markten en brachten de Amerikaanse cultuur in Europa.  

 Op 26 oktober 1928 promoveerde Visser ’t Hooft in Leiden op de studie The Social Gospel 

in America. Promotor was professor H.T. de Graaf (1875-1930), bijzonder hoogleraar Leer 

der Godsdienstige Gemeenschap. Met dit boek wilde Visser ’t Hooft dus een constructieve 

bijdrage leveren aan de verbetering van het theologisch begrip tussen Amerikanen en 

Europeanen, in het bijzonder Duitsers. Hij nam stelling tegen het immanente godsbeeld 

waarbij de openbaring opgaat in de ethiek. Tegelijk zocht hij naar een theologische basis voor 

sociale verantwoordelijkheid van de kerk. Hij meende die te vinden in een Godsbeeld waarin 

mensen ter verantwoording worden geroepen in termen van oordeel en genade, maar ook tot 

handelen in staat worden gesteld door Gods Geest. Visser ’t Hooft bouwde zijn betoog op 

rondom zijn analyse van de maatschappelijk geëngageerde Social Gospel-theologie in de 

Verenigde Staten. De Amerikaanse baptistenpredikant en hoogleraar theologie Walter 

Rauschenbusch (1861-1918) was een van de belangrijkste representanten van deze stroming. 

Hij had zijn ideeën neergelegd in boeken als Christianity and the Social Crisis (1907) en A 

Theology for the Social Gospel (1917), waar Visser ’t Hooft uitvoerig op inging.43 De 

Amerikaan had het koninkrijk van God willen redden van apocalypticism en otherworldly 

orientation. De kritiek van Visser ’t Hooft was dat Rauschenbusch daardoor was vervallen tot 

ongeoorloofd ‘immanentisme’ door het werk van God vooral in de wereld te willen 

aanwijzen. Jaren later meende hij zelf dat hij Rauschenbusch in 1928 onvoldoende recht had 

gedaan en dat deze als theoloog een belangrijker bijdrage aan het oecumenisch gesprek had 

geleverd dan hij toen besefte.44 Het Amerikaanse Social Gospel werd door Visser ’t Hooft 

scherp tegenover de Europese theologie geplaatst, vooral tegenover de Duitse theologie, die in 

deze tijd nog sterk door de tweerijkenleer van Luther werd beheerst. Op de achtergrond was 

de tegenstelling tussen de benadering van respectievelijk Life and Work en Faith and Order 

herkenbaar. Het was zijn doel geweest, niet alleen om over en weer de posities te verhelderen, 

                                                           

43 Rauschenbusch zou invloed hebben op, onder andere, Martin Luther King en Desmond Tutu. 
44 Visser ’t Hooft, ‘Rauschenbusch in Ecumenical Light’, 1957. Vgl. zijn eigen reflectie op de jaren twintig in: 

Interview van R. Foppen met Visser ’t Hooft, De Kerk Vandaag, NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief Beeld en 

Geluid. 
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maar ook vooroordelen over en weer weg te nemen en het begrip voor de verschillende 

posities bij de deelnemers in het debat te vergroten. Dat laatste lukte niet echt. De studie van 

Visser ’t Hooft werd wisselend gerecenseerd.45 

 

2.5 Secretaris voor de WSCF in een opnieuw bedreigd Europa 

In de leiding van het jongenswerk van de YMCA waren veel studenten actief die zelf lid 

waren van hun nationale afdeling van de World Student Christian Federation. In Nederland 

was dat de Nederlandse Christen Studenten Vereniging. De WSCF was opgericht in 1895 in 

Zweden door onder andere John Mott; de oprichting van de NCSV volgde in 1896. Het doel 

van de NCSV was protestantse studenten uit verschillende kerken bijeen te brengen. De 

meeste leden waren hervormd, maar remonstranten, zoals Visser ’t Hooft, waren 

vanzelfsprekend ook welkom. Men wilde het geestelijk leven van studenten versterken en hen 

aanmoedigen medestudenten tot Christus te brengen. Lokale afdelingen organiseerden 

kleinere bijeenkomsten, maar tijdens de zomerconferenties op het nationale hoofdkwartier 

Woudschoten bij Zeist kwam alles samen.46 

 In 1928 ontstond er een crisis in de leiding van de WSCF. Er was onenigheid over de te 

varen koers. De verwachtte kandidatuur van de Zwitser Gustav Kullman voor de functie van 

algemeen secretaris, die vacant kwam, werd geblokkeerd door John Mott, die hem vanwege 

een echtscheiding ongeschikt vond. In december 1928 richtte het generaal comité een verzoek 

tot Visser ’t Hooft om voor halve tijd als secretaris bij de WSCF in dienst te treden met als 

standplaats Genève waar het hoofdkantoor van de WSCF was gevestigd, 13 Rue Calvin. Hij 

ging erop in en liet een ander plan varen, namelijk om in Nederlands-Indië een theologische 

opleiding te helpen opzetten. Het was een belangrijke wending. De andere helft van zijn tijd 

bleef hij voorlopig nog werken voor de YMCA, nu als algemeen secretaris.  

 Na enige tijd als co-ordinating secretary te hebben gewerkt, werd hij in 1932 voltijds 

general secretary van de WSCF, wat hij tot eind 1938 zou blijven. Hij nam nu afscheid bij de 

YMCA. Enkele mensen met wie hij in het uitvoerend comité van de WSCF nauw ging 

                                                           

45 Vgl. Walker’s Century Album pour Coupures de Journeaux, nr. 33, 1928, waarin niet alleen krantenknipsels 

uit diverse landen over de dissertatie zijn ingeplakt, maar ook zijn verslaggeving van de intocht van koning 

Albert in het bevrijde België in 1918 en zijn krantenartikelen over Frankrijk in 1919 en het Oostenrijks 

studentenleven in 1921. In 1932 vroeg Dietrich Bonhoeffer aan de directeur van het Life and Work study 

department in Genève, Hans Schönfeld, om een exemplaar van de dissertatie van Visser ’t Hooft, die hij in 

Berlijn op dat moment niet kon bemachtigen. D. Bonhoeffer aan H. Schönfeld, 1 december 1932. YDS-4, 219. 
46 Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985 (1991). 



72 

 

samenwerken, waren de Japanner W.E. Kan, de Chinees T.Z. Koo en in het bijzonder 

Suzanne de Diétrich (1891-1981), afkomstig uit de Elzas. De Diétrich had een technische 

opleiding gehad, maar was zich onder invloed van Karl Barth voor het internationaal 

christelijk studentenwerk gaan inzetten. Over zijn collega’s bij de WSCF schreef Visser ’t 

Hooft later: 

 

Het was echt een team van mannen en vrouwen die verbonden waren door diepe 

gemeenschappelijke overtuigingen en een gemeenschappelijk zendingsbesef wat betreft de 

toekomst van de christelijke kerk overal ter wereld. Het lag daarom voor de hand dat de 

meesten van hen die in de jaren dertig in de Federatie hadden samengewerkt, elkaar twintig 

jaar later weer tegenkwamen in bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken.47 

 

De WSCF paste nog beter bij Visser ’t Hooft dan de YMCA en bracht hem een nieuwe 

uitdaging. Hij kon zich hier intellectueel helemaal uitleven. Voortaan ging hij met studenten 

in gesprek en in discussie waar hij maar kon. Mede door zijn toedoen werd de bestuurscrisis 

van 1928 een keerpunt voor de WSCF en beleefde de organisatie in de jaren daarna een sterke 

revival. Visser ’t Hooft zette een heldere koers uit en sprak de studenten aan met, zoals 

Suzanne de Diétrich het waarnam, gezond realisme en een vurig geloof. Hij stak zijn 

geloofsovertuiging niet onder stoelen of banken en handelde in zijn functie vanuit een sterk 

besef van de soevereiniteit Gods, zoals hij dat op z’n ‘barthiaans’ had leren verwoorden. 

Zodoende wilde hij een krachtig tegengeluid laten horen wat betreft de geest van de tijd. De 

Diétrich: 

 

Het is, naar mijn mening, deze diepgewortelde geestelijke eerlijkheid, deze rechtlijnige 

wil, die Visser ’t Hooft de harten van de studenten deed winnen. Zeker, zij waren vaak 

aangetrokken, overweldigd zelfs door zijn intelligentie, door zijn gave om met zeldzame 

helderheid de grote lijnen van een probleem te laten zien. Maar hun gehechtheid had 

diepere redenen en berustte in die sfeer van ernst en oprechtheid, die misschien het beste 

en meest unieke karakteristiek is van de Wereldfederatie, en die Visser ’t Hooft in deze 

                                                           

47 Visser ’t Hooft, 24 maart 1958. WCC general correspondence 727. ‘It was really a team of men and women 

who were bound together by deep common convictions and by a common sense of mission with regard to the 

future of the Christian Church all over the world. It was therefore natural that most of those who in the 1930s 

had worked together in the Federation should meet again twenty years later in meetings of the World Council of 

Churches.’ 
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kring zozeer belichaamde. Het zou niet juist zijn over de vernieuwde intellectuele 

belangstelling en activiteit van de Wereldfederatie gedurende deze periode 1930-1938 te 

spreken, zonder […] dit zeer geestelijke aspect van zijn werkzaamheid te hebben 

onderstreept.48 

 

Als internationaal studentenleider kreeg hij, anders dan in de YMCA, tegenspel van kritische 

studenten. Vaak waren zij teleurgesteld in de kerk, als zij er al geen afscheid van hadden 

genomen. Soms waren ze idealistisch, maar velen volgden de politiek met argwaan. De 

meeste studenten waren opgegroeid in geprivilegieerde families. Zij hadden vaak de neiging 

om zich verre te houden van ieder maatschappelijk engagement en zich terug te trekken in het 

studentenleven en de wetenschap. Maar er waren er ook die ontvankelijk waren voor het 

steeds luider klinkende radicale appèl van de totalitaire bewegingen. Visser ’t Hooft herkende 

de verleidingen. Hij voelde zich geroepen bij deze jongeren een persoonlijk geloof in God aan 

te wakkeren, van waaruit zowel een kerkelijke betrokkenheid als een maatschappelijk 

engagement zouden kunnen opbloeien. 

 Tien jaar lang, van 1928 tot 1938, was hij redacteur van The Student World, het 

kwartaalblad van de WSCF. Dit was een kolfje naar zijn hand. Van een bescheiden 

studentenkrantje maakte hij een serieus internationaal oecumenisch tijdschrift, waarin de grote 

thema’s van de tijd aan de orde kwamen. The Student World werd niet alleen door 

studentenjeugd gelezen. Met een themanummer over de Verenigde Staten in 1931 wilde 

Visser ’t Hooft, net als in zijn dissertatie, misverstanden en vooroordelen wegnemen, waarbij 

hij de karikaturale beeldvorming openlijk benoemde. Hij schreef: ‘Maar deze mythen zijn als 

zodanig feiten. Ook al verdraaien ze de waarheid over het leven in Amerika en Europa, ze 

hebben als psychologische realiteit een reusachtige invloed.’ Het was de opdracht van 

christenen, meende hij, de karikatuurvorming te doorbreken. De beschaving diende niet 

Europees of Amerikaans maar christelijk te zijn. Amerikanen waren niet alleen 

productievernieuwers. Europeanen waren niet alleen cultuurdragers.49 

 Terwijl de machtsovername van Adolf Hitler in Duitsland in het blad niet rechtstreeks 

behandeld kon worden vanwege censuur in dat land, gaf The Student World de goede lezer 

                                                           

48 De Diétrich, ‘Visser ’t Hooft als secretaris van de WSCF’, 1950, 430-431. 
49 Visser ’t Hooft, ‘Europe looks to America’, 1931, 78. ‘But these myths are in themselves facts. Even if they 

misrepresent the truth about American and European life, they are of tremendous influence as psychological 

realities.’ 
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tussen de regels door veel te denken. In 1934 waren er themanummers over, respectievelijk, 

de problemen waarmee speciaal vrouwelijke studenten werden geconfronteerd; de Bijbel; 

oosters-orthodoxe landen, en revolutie. Het tweede onderwerp dat jaar, ‘What Shall We Think 

of the Bible’, was volgens Visser ’t Hooft vol risico, gezien de pluriformiteit van het 

abonneebestand. Maar terwijl het geheel van de bijdragen het beeld van een kunstmatige 

eensgezindheid vermeed, slaagden de auteurs er naar zijn mening in de gedeelde waardering 

voor de Bijbel uit de drukken. Visser ’t Hooft beschouwde dit als een ‘teken des tijds’. Allen 

waren zich, naar zijn mening, ervan bewust op de Bijbel teruggeworpen te worden. Na een 

tijd van toenemende distantie was er in zijn ogen een herontdekking van Gods Woord aan de 

gang. Onoverbrugbaar geachte kloven tussen de ‘narrowly conditioned’ primitieve sfeer van 

de Bijbel en ‘sophisticated modernity’ leken niet meer zo groot, ‘omdat onze besef van 

historisch perspectief en ook onze bescheidenheid door allerlei crises aangescherpt zijn.’ De 

Bijbel was de commentarendiscussie ontstegen en de mensen met gezag tegemoet gekomen.50 

 De toekomst van de eenheid van de christenen was afhankelijk van hun bereidheid de 

bijbelse pelgrimage samen te blijven beleven. Niet van dogmatische consensus, maar van het 

ontmoeten van God in de Bijbel verwachtte hij veel. Het ging Visser ’t Hooft daarbij niet om 

de letterlijke bijbeltekst, maar om aanwezigheid van de levende God. Die moest actief worden 

gezocht. Dat was wezenlijk. Zonder de verwachting van Gods openbaringskracht zou de 

Bijbel zo gesloten blijven als het Egyptische Dodenboek. 

 

Want de Bijbel is de plaats waar wij elkaar alleen kunnen ontmoeten als het de plaats is 

waar ieder van ons God ontmoet. Zonder Gods aanwezigheid is de Bijbel maar een boek, 

en dan ook nog eens een heel oud en onbegrijpelijk boek. Als God de Bijbel niet vandaag 

voor ons tot leven laat komen, zoals hij het voor Rembrandt deed, die toen ieder stukje kon 

uitleggen als een eigentijds gebeuren, is de Bijbel evenmin onze ontmoetingsplek als het 

Egyptische Dodenboek.51 

 

                                                           

50 Visser ’t Hooft, ‘The Bible as Meeting Place’, 1934, 98: ‘since our sense of historical perspective, as well as 

our humility, have been sharpened by all sorts of crises.’ 
51 Ibidem, 98. ‘For the Bible is the place where we may meet each other only if it’s the place where each of us 

meets God. Without God’s presence, the Bible is just a book and a very old and incomprehensible book at that. 

Unlesss God makes it come alive for us today, as He made it to Rembrandt enabling him to explain every bit of 

it as a contemporary event – the Bible is no more our meeting-place than the Egyptian Book of Death.’ 
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‘s Morgens je Bijbel opslaan zag hij als jezelf beschikbaar opstellen om die dag bewust met 

God te beleven. Dat het een worsteling kon zijn de juiste weg te vinden herkende hij in het 

gevecht van Jakob bij de Jabbok.52 

 Regelmatig stelde Visser ’t Hooft wat hij beschouwde als de steriliteit van wetenschap om 

de wetenschap aan de kaak, los van een gezonde betrokkenheid bij maatschappelijke 

problemen. Vele gelovigen waren specialisten op hun vakgebied, maar zich niet bewust, zo 

vond hij, van hun christelijke roeping. Zij waren niet of onvoldoende in staat de implicaties 

van hun geloof op hun professie te betrekken en leefden in twee gescheiden werelden. Een 

christelijke psychiater kon een hoge, idealistische en volgens Visser ’t Hooft toch compleet 

heidense voorstelling van zijn beroep hebben. Andere velden waar Visser ’t Hooft op 

vergelijkbare wijze over dacht waren rechten, politiek en economie. Hij schreef dit in zijn 

ogen bedenkelijke gebrek aan christelijke verantwoordelijkheid toe aan een doorgeslagen 

individualisme en een zwak gemeenschapsgevoel, waar hij studenten tegen waarschuwde.53 

 Net als bij de YMCA was bij de WSCF was de internationale conferentie een van de 

belangrijkste instrumenten van Visser ’t Hooft om zijn doel te bereiken. Talloze malen was 

hij zelf tijdens meetings een van de sprekers voor de studenten. Terugblikkend na vele 

decennia was hij over lang niet al zijn speeches voor jongeren uit deze periode tevreden. 

Aanvankelijk sprak hij graag over de rol van de christen op het wereldtoneel. Maar dat kon 

wel eens over de hoofden heen gaan. De jonge toehoorders hadden persoonlijke 

geloofsvragen of waren bezorgd over hun geringe kans om werk te vinden. Met vallen en 

opstaan leerde hij minder theologisch ingewikkeld te theoretiseren en de jongeren direct en 

praktisch aan te spreken.54 Tijdens een Europese conferentie van theologiestudenten in 

Canterbury rond de jaarwisseling 1930/1931 vertelde Visser ’t Hooft de wel vaker gebruikte 

anekdote over de veerman, die drie professoren, één in de theologie, één in de biologie en één 

in de geologie, overzet. Als de boot met de druk discussiërende geleerden in een 

stroomversnelling raakt, vraagt de veerman laconiek: weten de heren ook iets van 

zwemmologie? Theologie, moest zo betoogde Visser ’t Hooft, in deze tijd ‘zwemmologie’ 

zijn. Alleen door zo met theologie bezig te zijn kon de conferentie volgens hem een echte 

bijdrage leveren aan de oecumenische beweging.55 Als het zo uitkwam, was hij niet bang om 

                                                           

52 Genesis 32, 22-32. 
53 Vgl. Visser ’t Hooft, ‘Who Challenges whom’, 1930. 
54 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 46-47. 
55 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 januari 1931. 
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politieke uitspraken te doen. De berichtgeving daarover was niet altijd positief, maar toch 

meestal wel gunstig.56 Hij werd er handig in telkens weer op andere wijze een analyse te 

geven van de situatie van jongeren. Het begin jaren dertig ook onder jongeren sterk groeiende 

nationalisme trachtte hij daarbij als een valse religie te ontmaskeren.  

 Visser ’t Hooft bouwde in enkele jaren een reputatie op van een krachtige spreker, een 

echte debater, die de studenten boeide en niet bang was om duidelijke standpunten in te 

nemen.57 Hij leerde ondertussen veel, ook over de achtergronden van zijn toehoorders, 

bijvoorbeeld, terwijl hij van 14 januari tot 3 februari 1930 langs de Britse universiteiten trok. 

De Brits-Ierse Student Christian Movement stond als de sterkste nationale afdeling van de 

WSCF bekend, maar tijdens zijn verblijf in Wales merkte hij dat veel studenten daar zich 

afzetten tegen het concept van een persoonlijke God. Hij vroeg zich af of deze afwijzing 

misschien een reactie was op de evangelical awakenings, die in Wales zo belangrijk waren 

geweest, vooral in 1859 en in 1904-1905. Was het evangelie hier vroeger misschien te simpel 

gepresenteerd, waardoor studenten het nu zonder veel interesse afwezen omdat het 

probleembewustzijn ontbrak en ze het niet hadden geleerd als gelovige kritisch na te denken? 

In Engeland leek religie zo vanzelfsprekend bij de cultuur te horen, dat juist daarom een 

persoonlijk geloof vaak ontbrak. Hij vroeg zich af of de boodschap van de kerk zelf hier al 

niet veel meer geseculariseerd was dan veel Britten beseften.58  

 Maury en Visser ’t Hooft voerden hun plan de theologie van Barth bekend te maken in het 

Engelse en Franse taalgebied uit en zo was Visser ’t Hooft begin jaren dertig in Frankrijk 

bekend als Barthspecialist. In een lezing voor de Franse SCM in 1930 pleitte Visser ’t Hooft 

voor een herwaardering van de christelijke leer, niet als een manier om traditionele waarheden 

absoluut te verklaren, maar als een middel om de christelijke positie in de tegenwoordige tijd 

helder in het openbare domein onder de aandacht te brengen. Dat was de kleine minderheid 

van de Franse protestanten in het geseculariseerde Frankrijk een scherp gevoeld probleem. De 

boodschap van de Duitse gereformeerde theoloog en filosoof Friedrich Schleiermacher (1768-

1834), met zijn doorslaggevende aandacht voor het gevoel en de afhankelijkheid van de mens 

van God, was zijn ogen onvoldoende. Een vernieuwing van de functie van de geloofsleer als 

                                                           

56 Toronto Star, 23 februari 1933. De correspondent van deze krant schreef over Visser ’t Hooft: ‘In the student 

and Y.M.C.A. life of the world […] a new star has appeared.’ 
57 Vgl. Aberdeen Press and Journal, 21 januari 1930. 
58 Visser ’t Hooft, ‘Report on a Visit to Great Britain. January 14 – February 3, 1930’, 1930. 
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het doordenken van de boodschap van God voor de wereld was slechts mogelijk wanneer 

deze tot mensen sprak over het spreken van God zelf. 

 

De leer is daarom niets anders dan een poging, een hele menselijke poging, om in onze 

eigen woorden te herhalen wat God zelf gezegd heeft. Het is niet de absolute waarheid 

zelf, maar niettemin is het zeer beslist een Woord van God, omdat de inhoud niet van ons 

is maar van God.59 

 

Je hoefde volgens Visser ’t Hooft niet de gave van een profeet te hebben, eerder ‘de gave van 

een papegaai’, om begin jaren dertig te spreken van een crisis in de beschaving. Studenten 

waren zich van deze crisis volgens hem zeer bewust en begrepen beter dan andere groepen dat 

alles nu op scherp kwam te staan. Nietzsche had, zo vond hij, gelijk gehad toen hij uitriep: 

‘Heil ons, wee ons, de dooi valt in!’60 Visser ’t Hooft citeerde Also sprach Zarathustra: 

 

‘In wezen staat alles stil’-, dat is een echte winter-leer, een goede zaak voor een 

onvruchtbare tijd, een mooie troost voor winterslapers en huismussen. ‘In wezen staat alles 

stil’-: maar de dooiwind predikt het tegendeel! De dooiwind, een stier die geen ploegende 

stier is, - een woedende stier, een verwoester, die met toornige horens ijs breekt! Maar ijs - 

- breekt bruggen! O broeders, stroomt nu niet alles? Zijn niet alle leuningen en bruggen in 

het water gevallen? Wie kan zich nu nog aan ‘goed’ en ‘kwaad’ houden? ‘Wee ons! Heil 

ons! De dooiwind waait!’ – Predik dat, broeders, in alle straten.61 

 

Met dit soort speeches wilde Visser ’t Hooft bij zijn toehoorders gevoeligheid voor de tekenen 

der tijden aanwakkeren. 

                                                           

59 Visser ’t Hooft, ‘Vers un renouveau doctrinal’, Le Semeur, jg.32, nr.8, juni 1930. WCC 994.2.02/28. Engelse 

versie: ‘Towards a Rehabilitation of Doctrine’, 1930: ‘Doctrine is, therefore, nothing else but an attempt, a very 

human attempt, to repeat in our own words what God has said himself. It is not the absolute truth itself but it is 

nevertheless very definitely a Word from God because its contents are not ours but God’s.’ 
60 Visser ’t Hooft, ‘Introduction’ in: A Traffic in Knowledge. An International Symposium on the Christian 

Message (1931). 
61 Nietzsche, Also sprach Zarathustra (1883), Dritter Teil, ‘Von alten und neuen Tafeln’, 8. ‘ “Im Grund steht 

alles stille” – das ist eine rechte Winter-Lehre, ein gut Ding für unfruchtbare Zeit, ein guter Trost für 

Winterschläfer und Ofenhocker. “Im Grund steht alles still” –: dagegen aber predigt der Tauwind! Der Tauwind, 

ein Stier, ein Zerstörer, der mit zornigen Hörnern Eis bricht! Eis aber– –bricht Stege! O meine Brüder, ist jetzt 

nicht alles im Flusse? Sind nicht alle Geländer und Stege ins Wasser gefallen? Wer hielte sich noch an “Gut” 

und “Böse”? “Wehe uns! Heil uns! Der Tauwind weht!” – Also predigt mir, o meine Brüder, durch alle Gassen!’ 

Nederlandse vertaling R. van Hengel: Nietzsche, Zo sprak Zarathoestra (2013), 204.  
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 In het voorjaar van 1930 maakte hij zijn tweede reis naar Noord-Amerika. Hij vond dat de 

tegenstellingen zich daar sinds zijn vorige bezoek in het religieuze en culturele leven verder 

hadden verscherpt. Het verontruste hem dat hij veel meer dan tijdens zijn eerste bezoek nu 

ook in de Verenigde Staten jongeren het bestaan van God ter discussie hoorde stellen.62 In 

september van dat jaar bezocht hij Italië, waar hij in Florence voor een twintigtal jeugdleiders 

lezingen hield aan de jaarlijkse Secretaries’ Training School van de YMCA. De Italiaanse 

beweging van christenstudenten was recent ontbonden, omdat onder het bewind van 

Mussolini alleen studentengenootschappen waren toegestaan die met de Fascistische Partij 

waren verbonden. Christenstudenten bleven elkaar echter opzoeken in informele groepjes en 

de YMCA probeerde hen waar mogelijk te steunen.63 Toen hij in november 1932 Italië weer 

bezocht, stelde Visser ’t Hooft tot zijn vreugde vast dat er spontaan toenadering was ontstaan 

tussen protestantse en rooms-katholieke studenten. Hij verwachtte dat de invloed van het 

Vaticaan ook op rooms-katholieken buiten Italië de komende jaren zou gaan afnemen, en 

ieder contact was waardevol. 

 

Er zal zeker enige reactie komen tegen de Italianisering van de kerkleiding en de daaruit 

voortvloeiende vermindering van het begrip in Rome voor de meest hoopgevende 

bewegingen binnen de kerk. We doen er echter goed aan in contact te blijven met de 

leiders in Rome zelf, want dan weten we hoe zij denken en kunnen we toewerken naar de 

dag dat er een echte discussie tussen de leiding en ons op gang zou kunnen komen.64 

 

In de encycliek Mortalium animos van 1928 had paus Pius XI zijn afkeuring uitgesproken 

over ieder rooms-katholiek contact met de protestantse oecumenische beweging, die zich uitte 

in onder meer Life and Work en Faith and Order. Hij reageerde daarmee echter vooral op de 

Malines Conversations, oecumenische gesprekken tussen anglicanen en rooms-katholieken 

die van 1921 tot 1927 plaatsvonden te Mechelen. Mortalium animos sloot aan bij de afwijzing 

van de Anglicaanse ambten door paus Leo XIII in 1896 in zijn apostolische brief Apostolicae 

                                                           

62 Visser ’t Hooft, ‘Impressions of a Visit to North America, May–June, 1930’. 
63 Visser ’t Hooft, ‘Report on a Visit to Italy, September 1930’. 
64 Visser ’t Hooft, ‘Notes on a Visit to Italy, November 1932’. ‘Some reaction is bound to come against the 

Italianisation of the Church’s government and the consequent lack of understanding by Rome of the most 

hopeful movements within the Church. It will, however, be useful for us to keep in touch with leaders in Rome 

itself, so as to know their mind, and so as to prepare the day when a real discussion between the leadership of the 

Church and ourselves might begin.’ 
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curae en claimde de apostolische successie exclusief voor de Rooms-Katholieke Kerk. Maar 

Visser ’t Hooft kon niet geloven dat het hierbij zou blijven. Vooral van de contacten tussen 

studenten verwachtte hij een doorbraak. 

 Bij veel intelligente jongeren in verschillende kerken bespeurde hij een verlangen om, 

gemotiveerd vanuit het geloof, actief bezig te zijn met ontwikkelingen in de samenleving. Het 

was haast onmogelijk om in te zien wat het ideaal van een christelijke gemeenschap te maken 

had met de kerken waar de studenten lid van waren. 

 

Hebben ze nog wel iets anders gemeenschappelijk dan een naam? Is het niet bijna 

godslasterlijk om te doen alsof die verburgerlijkte kerken van ons, met hun hopeloze 

mengsel van mislukte wereldzin en lauwe christelijkheid, die zo weinig leiding of richting 

geven, iets te maken zouden hebben met het apostolische visioen van de Bruid van 

Christus?65 

 

Visser ’t Hooft zag het als zijn opdracht dit verlangen in een beweging tot zijn recht te laten 

komen.66 Hij zocht in deze tijd naar organisatievormen en denkers om hieraan vorm en 

inhoud te geven. Veelzeggend is in dit verband zijn bespreking in The Student World van het 

boek Politique de la Personne uit 1934 van de personalistische filosoof Denis de Rougemont 

(1906-1985). Hij prees het boek omdat het de christen-intellectueel wijst op zijn taak in 

politieke en sociale zin. Maar zijn kritiek was dat De Rougemont het begrip ‘persoon’ 

onvoldoende uitwerkte, zodat het vatbaar was voor misverstanden en bijvoorbeeld ook een 

fascistische dictator kon gelden als een ‘persoonlijkheid’ van formaat.67 

 Echte navolging verdiende alleen Jezus Christus. Terwijl hij enerzijds pleitte voor een 

gedeelde christelijke ethiek op basis van een oecumenische herinterpretatie van de Bijbel, 

eigenlijk een vorm van situatie-ethiek, moesten mensen anderzijds volgens Visser ’t Hooft 

ophouden Jezus te ‘interpreteren’ en beginnen hem te volgen, waarmee hij wilde zeggen: 

Jezus gehoorzamen.68 Het accent in de ethiek lag wat Visser ’t Hooft betreft bij het goddelijk 

                                                           

65 Visser ’t Hooft, None other gods (1937), 74. ‘Have they anything more than a name in common? Is it not 

almost profanity to suggest that these bourgeois Churches of ours, with their hopeless mixture of unsuccessful 

worldliness and lukewarm Christianity, which give us so little direction or leadership, are somehow related to the 

Apostolic vision of the Bride of Christ?’ 
66 Ibidem, 79. 
67 Visser ’t Hooft, ‘A Christian in Politics’, 1935. 
68 Ibidem, 32 en 67. 
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gebod. De jongeren voor wie Visser ’t Hooft schreef werden opgeroepen zich middels een 

wilsbeslissing in dienst te stellen van Jezus als Heer.69 Dit zou, zo was zijn stellige 

verwachting, leiden tot ‘vernieuwing’ van het persoonlijk leven, van de kerk én van de 

wereld. Vernieuwing, renewal, was een woord waarmee Visser ’t Hooft tot lang na de 

Tweede Wereldoorlog bezig zou blijven. Een werkelijk nieuw begin achtte hij alleen mogelijk 

gebaseerd op de realiteitszin van het geloof. 

 

We moeten helemaal opnieuw beginnen. Niets spreekt vanzelf. We durven niet meer te 

praten en te handelen alsof de fundamenten vastliggen. We moeten eerst voor onszelf 

herontdekken waar het christelijke geloof eigenlijk over gaat, het ABC weer leren, en dan 

als zendeling een heidenwereld ingaan.70 

 

De vitale kerk die op deze wijze zou opbloeien, zou nuchtere burgers en politici voortbrengen 

die recht zouden doen aan de communistische eis van sociale gerechtigheid, net zo goed als 

aan het fascistische verlangen naar nationale gemeenschap én aan de democratische 

gehechtheid aan individuele vrijheid. Realistische christenen zouden deze waarden als elkaar 

aanvullend kunnen zien, zonder een ervan absoluut te stellen. 

 

In plaats van één hiervan als wondermiddel tegen alle problemen te zien, of als het werk 

van de duivel, zouden ze vinden dat ze allemaal nodig iets van elkaar moeten leren en 

kritiek van elkaar moeten krijgen.71 

 

Maar voordat een mens daartoe in staat kon zijn, was een heldere geloofsbeslissing nodig. 

Daartoe spoorde Visser ’t Hooft zijn toehoorders en lezers telkens weer aan. 

 Buiten het protestantisme was er ook een ander geluid dan dat van de paus in Rome die 

exclusief vasthield aan de Rooms-Katholieke Kerk als de enige ware kerk. Kort na de Eerste 

Wereldoorlog, begin 1920, liet het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel een 

                                                           

69 Ibidem, 91. 
70 Visser ’t Hooft, None other gods (1937), 108. ‘… we have to start all over again. We can take nothing for 

granted. We dare no longer speak and act as if the foundations were stable. We must first rediscover for 

ourselves what Christianity is all about, learn its A B C again, and then go out into a pagan world as 

missionaries.’ 
71 Ibidem, 113. ‘…instead of seeing any of these as a panacea for all ills, or as an invention of the devil, they 

would see them all as badly needing to learn from each other and to criticized by each other.’ 
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encycliek verschijnen waarin, parallel aan de Volkenbond, het voorstel van een League of 

Churches werd gedaan. Reeds in 1902 en 1904 had patriarch Joachim III gepleit voor 

orthodoxe eenheid en broederlijke relaties met andere kerken. Hiervoor werd nu het woord 

‘koinonia’, gemeenschap, gebruikt. Visser ’t Hooft heeft dit pleidooi altijd aangewezen als 

een belangrijk initiatief zonder precedent in de kerkgeschiedenis.72 De Griekse kerkleider met 

wie hij later als oecumenisch patriarch (1949-1972) veel zou samenwerken was Athenagoras I 

(1886-1972). Hij ontmoette hem voor het eerst als metropoliet van Korfoe, toen hij samen met 

Jetty in de winter van 1929 dat eiland bezocht voor een bijeenkomst van de Jeugdcommissie 

van Life and Work. Athenagoras maakte direct grote indruk op Visser ’t Hooft door 

nadrukkelijk de eenheid van christenen in samenhang met het geloof in Christus aan de orde 

te stellen. Voor Visser ’t Hooft waren zijn woorden het bewijs dat een echte ontmoeting 

tussen Oost en West geen illusie was. Het Oosten verdiende een antwoord vanuit het Westen 

en daarvoor wilde hij zich inspannen. 

 Op basis van lezingen voor studenten aan de theologische faculteit van Genève en 

waarnemingen tijdens zijn reizen in Groot-Brittannië, op de Balkan en bezoeken aan de 

orthodoxe centra in Parijs en Rome, voltooide Visser ’t Hooft in december 1932 zijn tweede 

grote studie: Le catholicisme non-romain.73 Met ‘katholiek’ bedoelde Visser ’t Hooft in dit 

boek: staand in de continue traditie der kerk, maar niet Rooms. Hij vergeleek de anglicaanse 

en de orthodoxe kerken met elkaar en pleitte niet alleen voor meer begrip, maar ook voor 

meer openhartigheid in het gesprek tussen de tradities, wat dan zou moeten leiden tot meer 

reflectie op de eigen traditie en bewustwording van de erfenis. De strategische rol die hij deze 

kerken toedichtte tussen Rome en reformatie, is op die manier geen werkelijkheid geworden, 

maar heeft wel velen aan het denken gezet.74 Zowel in de WSCF als in de kerken wilde hij 

mensen toerusten tot wat hij noemde ‘een worsteling om de eenheid’. Deze worsteling zou, zo 

verwachtte hij, afleidende problemen relativeren en leiden tot ontvankelijkheid voor God. 

 

                                                           

72 Bria and Heller, Ecumenical Pilgrims (1985), 3. 
73 Visser ’t Hooft, Le catholicisme non-romain (1933); Engels: Anglo-Catholicism and Orthodoxy: A Protestant 

View; Roemeens: Ortodoxia Vàzutà de un Protestant; alle drie de edities verschenen in 1933. Een van de 

handige werkwijzen van Visser ’t Hooft was tijdens zijn reizen vrijwel altijd een klein opschrijfboekje bij zich te 

hebben, waarin hij niet alleen aantekeningen ter voorbereiding van de reis had opgeschreven, maar ook zijn 

waarnemingen noteerde, meestal in het Nederlands. Later waren het bronnen waaruit hij putte bij het schrijven 

van toespraken, artikelen en boeken. Voor een aantal van deze bewaarde opschrijfboekjes. WCC 994.2.61/5, 6 

en 7. 
74 Vgl. Giampiccoli, Willem A. Visser ’t Hooft. La primavera dell’ecumenismo (2015), 44-47. 
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2.6 Geen internationaal idealisme, maar christelijk realisme 

In artikel 231 van het Verdrag van Versailles was Duitsland in 1919 schuldig verklaard aan de 

Grote Oorlog. Maar de overtuiging groeide dat de internationale wapenwedloop die aan de 

oorlog vooraf was gegaan een grote factor was geweest. De staten die het vredesverdrag 

ondertekenden namen zich, behalve de Verenigde Staten, voor tot ontwapening te komen. In 

1932 organiseerde de Volkenbond te Genève de Conference for the Reduction and Limitation 

of Armaments. Het mislukken van deze conferentie in 1934 was voor velen een grote 

teleurstelling, niet alleen voor vredesidealisten. Visser ’t Hooft was niet verrast. Er was, naar 

zijn overtuiging, bij de meeste delegaties zodra het eigenbelang in het geding was geen enkele 

bereidheid tot compromis. Hij zat in Genève dicht bij het vuur en observeerde dat de meeste 

landen tijdens Volkenbondsbesprekingen doorgaans niet verder kwamen dan opkomen voor 

hun vermeende eigenbelang op korte termijn. Zo had hij, bijvoorbeeld, in 1925 al bij 

besprekingen in Genève om tot een wereldwijd opiumverbod te komen, geconstateerd dat 

Nederland geen enkele neiging vertoonde om zich daarvoor in te spannen vanwege de 

lucratieve opiumproductie en -handel in Nederlands-Indië.75  

 In de ogen van Visser ’t Hooft werd de hele ontwapeningsconferentie een wonderlijke 

mengeling van idealisme en kortzichtigheid, van oprecht maar ook naïef verlangen naar 

vrede. Maar overheersend was een cynische machtspolitiek, waarbij eigenbelang en een 

technische benadering van balance of power voorop stonden. Er sprak iets treurigs en 

hulpeloos uit de vele demonstraties van idealisten, pacifisten en internationalisten die hij door 

Genève zag trekken. Onder de indruk was hij van de toespraken van de Zwitserse politicus 

Giuseppe Motta en de Ierse president Éamon de Valera, die in verband met de toetreding van 

de Sovjet-Unie tot de Volkenbond opkwamen voor wereldwijde religieuze vrijheid. Maar veel 

bereiken deden ze niet. Visser ’t Hooft trad zelf tijdens de vredesbesprekingen op als 

correspondent voor het Amerikaanse blad The Christian Century.76 Ook in zijn eigen blad The 

Student World publiceerde hij erover en moedigde hij studenten aan om mee te denken. In het 

eerste kwartaal van 1932 bracht het blad een themanummer over ontwapening. Visser ’t Hooft 

bekritiseerde een naïef pacifisme, dat dikwijls werd geassocieerd met christelijke steun voor 

de Volkenbond. In de kakofonie van demonstraties en protesten probeerde hij door de WSCF 

een realistischer geluid te laten horen. Bij de opening was de WSCF, ondanks interne 

meningsverschillen, in staat samen met zes andere internationale christelijke organisaties een 

                                                           

75 Visser ’t Hooft, ‘Een naklank van de Opiumconferentie’, 1925. 
76 The Christian Century, januari-oktober 1932. 
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verklaring te laten voorlezen. Dit deed Joachim Müller, de schrijver van de Duitse bijdrage 

over de conferentie in The Student World. Een paar maanden lang lukte het de WSCF een 

constructieve toon vast te houden. Maar al snel haakten de meeste studenten af. Visser ’t 

Hooft nam het ze niet kwalijk. Het was volgens hem de schuld van de gedelegeerden en hun 

gebrek aan bereidheid zich te verplaatsen in de psychische gevoeligheden van andere volken 

en zich daarover te laten voorlichten.77 In feite bestond de hele conferentie uit een lange serie 

monologen. Weinig deelnemers gedroegen zich als staatslieden. In de ogen van Visser ’t 

Hooft waren zij vooral functionarissen die in de waan leefden dat de wereld eindeloos zou 

voortbestaan zoals deze nu was en die niet beseften dat hun falen opnieuw tot oorlog zou 

leiden. Toch bleef hij zelf de besprekingen nauwgezet volgen en bracht in juli 1932 verslag 

uit aan zijn WSCF-contacten: 

 

Deze afgevaardigden wensen geen ogenblik de oorlog waarnaar zij de wereld laten 

afglijden. Het is een ontnuchterend idee dat deze groep heel menselijke en fatsoenlijke 

mensen verantwoordelijk zal zijn voor de volgende oorlog, als die er komt.78 

 

Dat het langzaam maar zeker inderdaad de kant van een nieuwe grote oorlog uitging, leed 

voor Visser ’t Hooft geen twijfel: in september 1931 was Japan Mantsjoerije binnengevallen. 

Op 28 januari 1932 was Shanghai aan de beurt. Het waren opnieuw tekenen aan de wand. 

 

Men krijgt de indruk dat zeer weinig mensen beseffen wat hier allemaal aan de orde is. Het 

lijkt erop dat de toekomst zowel van de Bond als van de ontwapening grotendeels afhangt 

van de uitkomst van dit conflict.79 

 

Over de voortgang van de conferentie liet Visser ’t Hooft zich informeren door drie door hem 

zeer gewaardeerde deskundigen. Meteen nadat hij 1924 in Genève kwam wonen had hij de 

Zwitserse jurist en geleerde op het gebied van internationaal recht Hans Max Huber (1874-

                                                           

77 McCaughey, Christian Obedience in the University (1957), 32-33 en 36-37. 
78 Visser ’t Hooft, rondschrijfbrief WSCF juli 1932, geciteerd door McCaughey. Ibidem, 36. ‘These delegates 

don’t for a moment desire the war to which they are letting the world drift. It is a sobering thought that it is this 

group of very human and decent people who will be responsible for the next war if it comes.’ 
79 Visser ’t Hooft, geciteerd door McCaughey. Ibidem, 37. ‘One gets the impression that very few people realize 

all that is involved in the question. It would seem that the future of the League as well as of disarmament 

depends largely on the outcome of this conflict.’ 
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1960) leren kennen. Deze werd in 1932 de belangrijkste Zwitserse gedelegeerde bij de 

ontwapeningsbesprekingen. Huber had toen al een grote staat van dienst. Sinds 1922 was hij 

rechter, van 1925 tot 1927 president van het Permanent Hof van Internationaal Recht in Den 

Haag, en sinds 1928 president van het Internationaal Comité van het Rode Kruis, wat hij tot 

1944 zou blijven. Vooral de waarneming van Max Huber dat de christen-politici bij de 

slepende besprekingen een groter uithoudingsvermogen toonden dan anderen, verheugde 

Visser ’t Hooft. Zijn tweede bron van informatie over de ontwapeningsbesprekingen was de 

Brit Lord Robert Cecil, Viscount of Chelwood (1864-1958).80 Deze conservatieve politicus 

was vóór de oorlog een voorstander van de harde lijn van de Britse vlootblokkade tegen 

Duitsland. Maar naderhand schoof Cecil op in de richting van het vredeskamp. Hij was een 

van de architecten van de Volkenbond geweest, vaste vertegenwoordiger van het Verenigd 

Koninkrijk bij de Volkenbond en werd rond 1930 een groot voorstander van ontwapening. 

Van hem kreeg Visser ’t Hooft in 1931 het verzoek om de ontwapeningsbesprekingen van de 

Volkenbond nadrukkelijk binnen de WSCF te agenderen. Teleurstellend voor in het bijzonder 

de Britse studenten was dat Lord Cecil door zijn eigen regering op het laatst buiten de 

officiële Britse onderhandelingsdelegatie werd gehouden omdat hij als te idealistisch werd 

beschouwd, waarna Cecil zich demonstratief bij de vredesactivisten voegde. De derde 

informatiebron van Visser ’t Hooft was de Britse specialist in internationale betrekkingen 

Alfred E. Zimmern (1879-1957), classicus, historicus en politicoloog. Ook Zimmern kende de 

internationale politiek en het Volkenbondsleven door en door, en volgens Visser ’t Hooft had 

hij ‘… bovendien het voordeel, dat hij nog niet zooals vele anderen in Genève, of in de 

internationale politiek überhaupt, tot een steriel cynisme gekomen is.’81 Alfred Zimmern zou 

in de loop der jaren als lekenspecialist een belangrijke bijdrage hebben in het oecumenisch 

denken over internationale relaties en op dat punt later ook grote invloed hebben op Visser ’t 

Hooft als secretaris-generaal van de Wereldraad. 

 De start van de ontwapeningsconferentie was ook aanleiding voor een manifestatie in 

Genève van de opwekkingsbeweging van Frank N. Buchman (1878-1961), een voormalig 

                                                           

80 In de IKON-documentaire ‘Het ongebroken geweertje’ van Henk Biersteker uit 1983 reflecteert een oude 

Visser ’t Hooft op de ervaringen uit de tijd van de mislukte ontwapeningsbesprekingen. Lord E.A.R. Cecil, 

1864-1958, Brits jurist en politicus, was de auteur van The Way of Peace (1928) en ‘The League as a Road to 

Peace’, 1933. Toen de Britse delegatie een steeds cynischer politieke houding aannam, ging Cecil naast de 

studenten en de protesterende burgers staan, die ijverden voor ontwapening. In 1937 ontving Cecil de Nobelprijs 

voor de vrede. 
81 Visser ’t Hooft aan G.J. Heering, 18 juni 1937. YDS-12, 56. 
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secretaris van de YMCA in Pennsylvania. De lutheraan Buchman was een meer evangelicale 

richting ingeslagen en deed in deze tijd veel aan evangelisatie onder studenten. Hij pleitte 

voor het opzetten van zogenaamde ‘house groups’ en stichtte in 1938 de Oxford Group, later 

ook wel Moral Rearmament genoemd. Buchman werkte dus met vergelijkbare doelgroepen 

als Visser ’t Hooft. Maar Visser ’t Hooft zag weinig heil in de prediking van Buchman. Hij 

schreef aan Karl Barth: 

 

Het valt bij de huidige toestand van de Geneefse en andere kerken wel te begrijpen dat veel 

mensen snel overstag gaan als ze eens direct en persoonlijk worden aangesproken. 

Anderzijds is het verschrikkelijk om te zien hoe men daar omgaat met de heiligste zaken. 

De Heilige Geest wordt daar een soort elektrische stroom die men naar believen in- en 

uitschakelt […] Het blijft toch zo dat er maar een heel dunne lijn loopt tussen een in de 

beste zin existentieel geloof en de ervaringsreligie, en het zal dan ook wel altijd moeilijk 

zijn om duidelijk te maken waar het verschil zit.82 

 

Terwijl de leiding van de WSCF voorstander was van een realistische vorm van ontwapening, 

was uit reacties duidelijk dat er grote verschillen waren onder de leden. Zo waren veel Duitse 

jongeren vol argwaan en bitter over de voor hun land vernederende afloop van de Eerste 

Wereldoorlog. Bij de oprichting van de Volkenbond in 1920 waren de Verenigde Staten geen 

lid geworden en was het land weer een isolationistische koers gaan volgen. Nu waren de 

meeste Amerikaanse studenten voorstander van ontwapening, maar zij kregen vanuit de 

Europese afdelingen de kritiek dat ze oppervlakkig zouden zijn; hun vredesenthousiasme 

werd vaak naïef gevonden en ongefundeerd.  

 Visser ’t Hooft zag in deze tijd, tot zijn vreugde, dat er in de belangrijke Britse Student 

Christian Movement een toenemende belangstelling was voor de betekenis van Jezus 

Christus. Hij verklaarde deze ontwikkeling als een reactie op de verontrustende 

                                                           

82 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 1 februari 1932, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 8-9. ‘Man kann verstehen, dass 

viele bei der jetzigen Lage der Genfer und anderer Kirchen bald umfallen, wenn einmal direkt und persönlich zu 

ihnen geredet wird. Andererseits ist es schrecklich zu sehen, wie man dort mit den heiligsten Dingen umgeht. 

Der heilige Geist wird da zu einer Art neuen Elektrizität, die man andreht und auslischt je nach Belieben. […] Es 

bleibt doch wohl dabei, dass nur eine ganz dünne Linie zwischen dem im besten Sinn existenziellen Glauben und 

der Erfahrungsreligion läuft, und es wird darum wohl immer schwierig sein, deutlich zu machen, wo der 

Unterschied liegt.’ – Buchman kreeg later veel kritiek omdat hij Hitler prees vanwege de weerstand die Nazi-

Duitsland bood aan de communistische Sovjet-Unie. Ook zou hij gemeend hebben Hitler te kunnen bekeren tot 

Christus. 
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ontwikkelingen in de internationale politiek. Een krachtige prediking van de heilsboodschap 

van Christus werd hier beleefd als een tegengif tegen de opkomende ontwrichtende totalitaire 

bewegingen. Dit was een bevestiging van de prioriteiten van Visser ’t Hooft. Tijdens de 

Edinburgh Quadrennial van 1933, een studentenmanifestatie grotendeels georganiseerd door 

het Schotse WSCF-staflid Robert C. Mackie en de Britse SCM-leider Eric Fenn, spraken 

onder andere de lutherse theoloog en secretaris van de Duitse afdeling van WSCF, Hanns 

E.R. Lilje en de Schotse zendeling Joseph Oldham van de United Free Church. Ze stelden 

vast dat de oude wereld met haar christelijke cultuur was doodgegaan ‘van het aanpassen’, en 

dat herbezinning geboden was met betrekking tot de diepste vraagstukken van het menselijk 

bestaan. De grote vraag was niet hoe men het christendom in een compromis met de 

moderniteit een eigentijds gezicht kon geven. Echte christenen moesten tegen de stroom in 

durven zwemmen. 

 Volgens Visser ’t Hooft ging het nu om een verkondiging die durfde te vragen om 

betrokkenheid en eensgezindheid. Jezus Christus diende beleden te worden tegenover de 

afgoderijen van seculier humanisme en het eigentijdse communisme. De opkomst van de 

massabewegingen tegen de achtergrond van de economische crisis van 1929 en het 

onvermogen van de staten om tot ontwapening te komen noopten tot urgentiebesef. Culturele 

doorvertaling van het christelijk geloof en het individueel aanvaardbaar maken van 

kernwaarheden werden in WSCF-kringen nu steeds meer beschouwd als achterhaalde doelen. 

Dergelijke intellectuele exercities hoorden thuis in de studeerkamers van maatschappelijk 

irrelevante vrijzinnige theologen. Nog sneller dan Visser ’t Hooft in de eerste helft van de 

jaren twintig had verwacht, was de vrijzinnigheid in de theologie ‘gestorven’. Veel jonge 

theologen hadden zich de meer orthodoxe oriëntatie schijnbaar vanzelf eigen gemaakt, 

misschien wel te gemakkelijk. Want veel ‘vrijzinnigheid’ in de theologie leek nu te zijn 

overgegaan in wat Visser ’t Hooft in navolging van Barth beschreef als ‘positivisme’, in 

Duitsland, maar ook in belangrijke buiten-Europese theologische centra als Chicago. In ieder 

geval kon, naar de mening van Visser ’t Hooft, het christendom zich niet langer 

geloofwaardig presenteren als de hoogste van de grote religies, een relatieve waardering dus. 

Het was voortaan noodzakelijk het christendom helder te presenteren en lijnrecht tegenover 

het nieuwe heidendom te plaatsen. Er moest radicaal gekozen worden. In 1932 schreef Visser 

’t Hooft in dezelfde geest voor de International Missionary Council: 
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Het grote verschil tussen 1927 en 1932 is dat tussen de droomwereld voor de crisis en de 

crisis zelf, tussen de sfeer van kalmte en verwachting en de sfeer van verschrikking, tussen 

een wereld die een realiteit niet onder ogen zag en een wereld die deze realiteit wel onder 

ogen moest zien. Communisme is voor ons vandaag niet meer de merkwaardige theorie 

van een half-Aziatisch land maar een onmiddellijk uitdaging, en onontkoombaar probleem, 

een zeer directe dreiging. Nationalisme is niet meer het gecultiveerde verlangen van een 

groepje excentrieke schrijvers en halfgare militaristen, maar de overheersende hartstocht 

van de massa. De economische verwarring wordt niet langer verhuld door de schijnbaar 

onbegrensde mogelijkheden van groeiende productie en groeiende omzet; de onzinnigheid 

en anarchie van het hele gebeuren is aan het licht gekomen. En zo is er in iedere 

levenssfeer een crisispsychologie tot ontwikkeling gekomen.83 

 

Met de Volkenbond ging het na het mislukken van de ontwapeningsbesprekingen snel 

bergafwaarts. Oktober 1935 viel Italië Abessinië binnen, het huidige Ethiopië. Van sancties 

tegen Italië of een boycot door andere Europese landen of andere maatregelen kwam niets 

terecht. In mei 1936 werd Addis Abeba bezet. De volgende maand sprak keizer Haile 

Selassie, die uitweek naar Genève, een bijzondere zitting van de Volkenbond toe. Hij pleitte 

voor gerechtigheid, en waarschuwde dat het volgende slachtoffer van dergelijke praktijken 

wel eens een Europees land kon worden. Zijn toespraak was pas mogelijk, nadat Italiaanse 

journalisten van de publieke tribune waren verwijderd omdat zij de keizer uitjouwden en 

oerwoudgeluiden maakten. Vanuit de YWCA kwam er een spontaan initiatief om namens 

internationale organisaties solidariteit te betuigen met de keizer, die in het Carlton Hôtel 

verbleef. Visser ’t Hooft werd gevraagd hem toe te spreken als hoofd van een delegatie. Hij 

sprak zonder mandaat, maar zei te weten dat hij met zijn solidariteitsbetuiging de gevoelens 

van miljoenen vertolkte. Ook sprak hij uit dat de gedelegeerden zich schaamden dat hun 

landen de principiële uitgangspunten van het internationaal recht, de basis van de 

                                                           

83 Visser ’t Hooft, ‘The Federation News Sheet’, september 1932, geciteerd door McCaughey, Christian 

Obedience in the University (1957), 47. ‘The great difference between 1927 and 1932 is that between the fool’s 

paradise before the crisis and the crisis itself, between the atmosphere of calmness and expectation and the 

atmosphere of terror, between a world which was not facing reality and a world which simply had to face it. For 

us today, Communism is no longer the extraordinary theory of a semi-Asiatic nation, but an immediate 

challenge, an unavoidable problem, a very imminent danger. Nationalism is no longer the cherished desire of a 

small group of eccentric authors and wild militarists, but the supreme passion of the masses. The economic 

confusion is no longer covered up by the seemingly unlimited possibilities of increased production and increased 

sales; the anarchy and senselessness of it all has become apparent. And so in every sphere of life, a psychology 

of crisis has developed.’ 
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Volkenbond, niet hadden verdedigd. In het bijzonder voor christenen was de bezetting van 

Ethiopië een trieste zaak, omdat het ging om een volk dat het christelijk geloof vanaf de eerste 

eeuwen had beleden. 

 

Wij kennen de plannen niet van God en wij weten niet welke toekomst hij voorbereidt voor 

de Ethiopische natie. Maar wij weten dat de spirituele bestemming van een volk niet 

afhankelijk zou moeten zijn van de willekeur van politieke toevalligheden.84  

 

Lang na de oorlog zou Visser ’t Hooft Haile Selassie als hoofd van de Ethiopische kerk nog 

eens in het Oecumenisch Centrum aan de Route Ferney in Genève ontvangen en in januari 

1971 vierde hij met het centraal comité van de Wereldraad als gasten van de keizer het 

Timkatfeest van de doop van Christus in Addis Abeba.85 

 Het internationaal idealisme had een diepe nederlaag geleden. Maar Visser ’t Hooft 

verbaasde zich niet.86 Internationalisme was, wat hem betreft, het antwoord nooit geweest. 

Broederschap van mensen zou altijd een mooie droom blijven, tenzij gegrond op het 

vaderschap van God.87 Toen de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Jawaharlal Nehru die later 

premier van India zou worden, in 1938 Genève bezocht, hoorde Visser ’t Hooft hem 

verwijzen naar het kort daarvoor feestelijk geopende Palais des Nations als ‘die graftombe’.88  

 

2.7 Een ‘Duitse revolutie’?  

Visser ’t Hooft vond dat men de snelle groei van nationalistische jeugdbewegingen rond 1930 

niet politiek kon verklaren. Het was de schrijver Thomas Mann die hem dit had helpen zien 

‘door geestelijke waarden, die op zichzelf verdedigbaar zijn en een zekere logische noodzaak 

hebben’. Vooral in Duitsland en Italië, maar niet alleen daar hadden jongeren die uit de oorlog 

terugkwamen in de jaren twintig een ‘terugkeer tot zinneloosheid’ beleefd. Hun neiging tot 

fascisme, dat de trekken kreeg van een ‘nieuwe religie’ was een reactie op goedkoop 

                                                           

84 Visser ’t Hooft, Address to H.M. Emperor Haile Selassie, geen titel, 1936. WCC 094.2.05/11. ‘Nous ne 

connaissons pas les desseins de Dieu et nous ne savons pas quel avenir il prépare pour la nation Ethiopienne. 

Mais nous savons que la destinée spirituelle d’un peuple ne saurait être à la merci des contingences politiques.’ 
85 Kenmerk, IKOR-televisie, 27 januari 1971. Archief Beeld en Geluid. 
86 Visser ’t Hooft, ‘Wishing Peace but not the Means of It’, 1932. 
87 Visser ’t Hooft, ‘Nationalism as a Religion’, 1931. 
88 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 34. 
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individualisme en een lege democratie van neuzen tellen. Ondanks het begrip dat men ervoor 

kon hebben, vond hij dat het fascisme als afgodsdienst moest worden afgewezen. 

 

Op de Kerk rust de taak om de profetische stem van het Oude Testament weer te doen 

klinken, om weer tot de volkeren te spreken, zooals Amos en Jeremia deden, om het woord 

te prediken van den Heer der volken.89  

 

Hij hechtte eraan duidelijk te laten zien dat het evangelie meer was dan een schoon, maar 

overbodig aanhangsel van het internationalistische ideaal. 

 In zijn memoires vertelt Visser ’t Hooft dat hij in 1933 in de Verenigde Staten was op het 

moment dat Hitler in Duitsland de macht overnam. Terwijl in de Amerikaanse pers heftige 

reacties te lezen waren, trad Visser ’t Hooft naar buiten met de laconieke woorden: ‘Do not 

get excited, these Nazis will have to put a lot of water in their wine when they have to bear 

responsibility.’ Maar ‘een paar weken later’ moest hij, zo vertelt hij zelf in de memoires, zijn 

opvatting drastisch wijzigen toen hij begon te beseffen wat een regering onder Hitler kon 

betekenen. Wonderlijk: 

 

Februari en maart – maanden met grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis! Ooit 

zullen mijn kleinkinderen vragen: ‘U was toch ook bij die grote crisis van 1933, toen er 

niemand geld had en Roosevelt het land redde? Was dat niet heel opwindend?’ En dan zal 

ik eerlijk moeten zeggen: ‘Nou, het merkwaardige was dat er in alle universiteiten waar ik 

bijna al mijn tijd doorbracht heel weinig opwinding was.’ ‘Ja maar’, zullen ze dan 

doorgaan, ‘werden die Amerikaanse studenten dan niet ten minste heel zenuwachtig van de 

Duitse Revolutie en de Chinees-Japanse oorlog?’ En dan zal ik ze opnieuw moeten 

teleurstellen en zeggen dat die dingen besproken werden maar dat de Amerikaanse student 

er zijn verbazende evenwicht niet van leek te verliezen.90 

                                                           

89 Visser ’t Hooft, ‘Nationalisme als religie’, 1930-1931. Citaat 307. 
90 Visser ’t Hooft, artikel in The Intercollegian, geciteerd in ‘The Federation News Sheet’, geciteerd door 

McCaughey, in: Christian Obedience in the University (1957), 51. ‘February and March – months of great 
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Dat Visser ’t Hooft al een paar weken na zijn Amerikaanse reis zijn visie geheel herzag is 

onjuist. Hij bleef nog een aantal maanden van mening dat Hitler Duitsland van de ondergang 

had gered en sprak van een ‘Duitse revolutie’. Hij was het eens met veel van zijn Duitse 

contacten die weliswaar de nazipartij en haar methoden verwierpen, maar toch ook meenden 

dat Hitler had voorkomen dat Duitsland uiteenviel. Visser ’t Hooft waarschuwde tegen te 

haastige interpretaties door journalisten en de oordelen van pacifisten en christelijke leiders en 

zette zich aan een serieuze studie van de ideeën over kerk en staat in het nazisme. Hij was 

bezorgd dat de nieuwe ontwikkelingen anti Duits ressentiment met wortels in de Eerste 

Wereldoorlog zou doen herleven.91 

 Toen kort na het aantreden van de op democratische wijze aan de macht gekomen regering 

van Hitler de Rijksdag afbrandde, op 27 februari, greep de rijkskanselier zijn kansen en liet 

het parlement zichzelf buitenspel zetten. Maar in een artikel in het Algemeen Weekblad voor 

Christendom en Cultuur, dat in mei verscheen oordeelde Visser ’t Hooft nog steeds mild over 

de machthebbers in Duitsland en vroeg hij begrip voor het onderscheid dat in het nieuwe 

Duitsland werd gemaakt tussen Jood en niet-Jood. 

 

Het is hier niet de plaats om dit verschijnsel te ontleden – er vallen oorzaken voor aan te 

wijzen die verklaarbaar en tot op zekere hoogte zelfs verdedigbaar zijn; voor een ander 

deel is deze ontwikkeling te wijten aan vooroordeel en onwetendheid zonder meer – maar 

wel moet gezegd worden dat deze kwestie veel ingewikkelder is dan de buitenstaander 

schijnt te beseffen.92 

 

Ter verklaring noemde Visser ’t Hooft twee omstandigheden. Er waren Joden die een apart 

volk wilden zijn binnen het Duitse volk. ‘Dit geeft biezondere moeilikheden voor een land dat 

toch al dreigt uiteen te vallen ten gevolge van onenigheid en innerlike [sic] verdeeldheid.’ In 

de tweede plaats verwachtte Visser ’t Hooft, net als in zijn eerste reactie in de verenigde 

Staten, dat de nazipartij nu er serieus regeringsverantwoordelijkheid gedragen moest worden 

                                                           

91 Visser ’t Hooft, ‘Memorandum over: Kerk en staat in Duitsland sinds januari 1933’, 1934. Zie ook: ‘Report of 
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snel zou moeten inbinden. Het radicale en blinde antisemitisme zou wel verwateren en 

worden teruggebracht tot ‘de wat minder hardvochtige houding van onderscheid tussen anti-

nationale en pro-nationale Joden.’ Hij vroeg om geduld. De hoofdredacteur van het Algemeen 

Weekblad voor Christendom en Cultuur, H.Th. Obbink, tekende met een voetnoot bezwaar 

aan tegen het artikel van Visser ’t Hooft, maar meende toch ‘deze met vollen naam 

geteekende meeningsuiting niet te moeten weigeren.’93  

 Terwijl er in de federatie van de WSCF vaak kritiek was geweest op Duitse leden om hun 

onbuigzame houding, stelde Visser ’t Hooft, terwijl hij de ‘Duitse revolutie’ wilde duiden, 

vast dat diezelfde eigenschap hen in staat stelde om in deze onzekere tijd voor het evangelie 

op te komen.94 Volgens Visser ’t Hooft zette de Duitse jeugd zich fel af tegen iedere 

schijnzekerheid die hoorde bij de bourgeoismentaliteit van eerdere generaties. 

 

De nieuwe primitiviteit van de jeugd houdt in dat zij minder geneigd is om religie te 

verwerpen uit naam van ‘de vooruitgang’, ‘de filosofie’ of van ‘de wetenschap’ en meer 

geneigd om de religie op haar merites te beoordelen. […] Als de jeugd iets in het 

christendom zoekt, zoekt zij daar een boodschap met gezag en macht.95 

 

Jongeren wilden volgens Visser ’t Hooft geen intellectualistische christelijke apologie, maar 

geloof. 

 

Maar een geloof dat leeft van het absolute gezag van zijn eigen voorwerp, en dat zich 

aandient als de waarheid, niet als een waarheid, heeft ten minste een kans om serieus 

genomen te worden. Dit houdt vanzelfsprekend in dat de jeugd niets heeft aan een geloof 

dat zijn geldigheid beperkt tot maar één domein van het leven. Dat zou merkwaardig zijn: 

een gezag dat voor het innerlijke leven het hoogste gezag is en toch niets te maken heeft 

met uitwendige daden, met maatschappelijk en politiek leven. De jeugd verlangt terecht dat 

de waarheidspretentie zich zowel in het leven (het hele leven) als in woorden bewijst.96  

                                                           

93 H.Th. Obbink, noot van de redacteur bij het artikel van Visser ’t Hooft. 
94 Visser ’t Hooft, ‘On the Present Situation of the German Student Christian Movement’, 1933. 
95 Visser ’t Hooft, ‘Youth 1933’, niet gepubliceerd artikel. ‘The new primitiveness of youth implies that it is less 

inclined to reject religion in the name of ‘progress’, of ‘philosophy’ or of ‘science’, and more inclined to judge it 

on its own merits. […] If youth seeks anything in Christianity, it seeks in it a message of authority and power.’ 
96 Ibidem. ‘But a faith which lives by the absolute sovereignty of its own object and which offers itself as the 

truth rather than as a truth, has at least a chance of being taken seriously. It goes without saying that this implies 

that youth has no use for a faith which would restrict its own validity to one realm of life only. That would be a 
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In juni 1933 begon hij zelf echter steeds meer bedenkingen te krijgen bij het karakter van het 

nieuwe regime in Duitsland en hij besloot het artikel ‘Youth 1933’ niet te publiceren. Die 

maand was Visser ’t Hooft aanwezig bij de conferentie van de Duitse Christen 

Studentenbeweging in Neu-Saarow in Beieren. In zijn memoires beschrijft hij, niet zonder 

humor, hoe mensen nog niet goed wisten hoe zich te gedragen in het nieuwe Duitsland. Bij 

het begin van een chaotische bijeenkomst bracht iemand naast Visser ’t Hooft een al te 

enthousiaste Hitlergroet, waarbij hij met zijn vuist de Nederlander in het oog trof. De pas 

gekozen Friedrich von Bodelschwingh dreigde als bisschop van de lutherse kerk door de 

Hitlergezinde Ludwig Müller te worden vervangen en de discussies onder de studenten 

daarover liepen hoog op. Enkele weken later, tijdens een bijeenkomst van de International 

Student Service, de hulporganisatie van de WSCF, in een klooster bij Oberammergau in Ettal, 

maakte Visser ’t Hooft mee hoe plotseling een aantal nazi’s binnenmarcheerde en de 

internationale gasten ongevraagd werden toegesproken door de op dat moment voor de 

meeste buitenlanders onbekende SA-leider Ernst Röhm. Voor Visser ’t Hooft waren de 

zwarte en bruine uniformen een nieuw verschijnsel tijdens studentenbijeenkomsten en hij 

probeerde aan Röhm de vraag te stellen of de nazi’s werkelijk de nationale tradities van 

andere landen zouden respecteren, zoals Röhm in zijn speech had beweerd. Hij deed dat 

terwijl zij over straat liepen van het klooster naar het hotel, maar Röhm had vooral aandacht 

voor de luidruchtige toejuichingen en van een echt gesprek kwam het niet. Ook later die 

avond tijdens een feest aangeboden door de burgemeester, waren de geüniformeerde nazi’s 

nadrukkelijk aanwezig. Visser ’t Hooft kwam nu naast SS-leider Heinrich Himmler (1900-

1945) aan tafel te zitten. Maar in 1933 zei de naam Himmler hem nog niets. Hij vroeg 

Himmler naar de betekenis van de woorden van Röhm, maar werd niet veel wijzer van de 

antwoorden die hij kreeg. Visser ’t Hooft bracht iets in over de Nederlandse nationale traditie 

van tolerantie die terugging tot Willem de Zwijger. Maar Himmler legde uit dat de 

Nederlanders Nederlands-Indië zouden verliezen als kolonie wanneer zij zich niet gauw van 

de Joden zouden bevrijden. Wat het een met het ander te maken had werd Visser ’t Hooft niet 

duidelijk. Zo ging het steeds. Visser ’t Hooft vond de verhalen van de nazi’s onsamenhangend 

en het duurde nog een aantal jaren voordat het volledig tot hem doordrong hoe gevaarlijk zij 

                                                           

strange authority which would be supreme in the inner life and have nothing to do with outward actions, with 

social and political life. Youth asks rightly that the claim of truth shall be proved in life (all of life) as well as in 
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waren.97 Later heeft hij zich nog vaak afgevraagd of er niet iets waarschuwends was geweest, 

waaraan hij op dat moment de vreselijke daden waartoe Himmler in staat was had kunnen 

vermoeden. Maar hij kon niets bedenken: ‘Hij leek mij alleen maar een kleinburgerlijk 

bekrompen mannetje.’98 Toch zou hem deze ontmoeting nog van pas komen. 

 Een groot project waarvoor Visser ’t Hooft zich in deze tijd inzette, was de oprichting van 

een oecumenisch seminarium in Genève. Hijzelf trad op als een van de docenten tijdens de 

bescheiden zomercursussen oecumene bestemd voor theologen die daartoe de aanzet moesten 

zijn.99 Toen Karl Barth, die hoogleraar was in Bonn, in december 1934 op last van de nazi’s 

werd ontslagen, spande Visser ’t Hooft zich in hem naar Genève te halen, tevergeefs.100 Pierre 

Maury en hij bezochten in deze tijd Barth regelmatig in zijn weekendhuisje op de Bergli, aan 

het meer van Zürich, waar zij lange gesprekken hadden. Waarvoor Barth dat jaar wel naar 

Genève wilde komen was een serie gastcolleges aan de Protestantse Faculteit over Johannes 

Calvijn. Ten slotte koos hij voor een leerstoel te Bazel, dicht bij Duitsland, omdat hij goed 

contact wilde houden met leden van de Duitse kerken.  

 Dat wilde Visser ’t Hooft ook. Hij probeerde zich over de ontwikkelingen in de Duitse 

kerk zo goed mogelijk te informeren in Duitse, Zwitserse, Engelse en andere kranten. In 

februari 1934 maakte hij een reis door Duitsland en bezocht hij een groot aantal 

vertegenwoordigers van met name de Lutherse Kerk. Hij kende vele spelers in het veld 

persoonlijk en presenteerde zich niet ten onrechte als een kenner van de Duitse kerkpolitiek. 

Waar Hitler in Mein Kampf vaag was gebleven wat religie betrof en sprak van positives 

Christentum zonder uit te leggen wat hij daarmee bedoelde, ging nazipartijideoloog Alfred 

Rosenberg in de aanval tegen zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de protestantse kerken. 

Dat deed hij in het boek Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Dit was weliswaar geen officieel 

nazi-beleid, maar Hitler leek het ermee eens te zijn. Ondanks beloften van Hitler om de kerk 

te zullen respecteren werd de kerk als geheel van binnenuit nu in hoog tempo overgenomen 

door aanhangers van Hitler. Een schisma onder de protestanten dreigde. Maar de oppositie 

viel al snel uiteen in een gematigde groep rond bisschop August Mahrarens en een meer 

radicale stroom rond de gereformeerde predikant Martin Niemöller en de zogenaamde 

                                                           

97 Vgl. Van Roon, Protestants Nederland en Duitsland, 1933-1941 (1973), 93. 
98 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 84-86. Citaat 86. ‘He seemed to me just a narrow-minded petit bourgeois’. 

H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. Archief 

Beeld en Geluid. 
99 Jehle-Wildberger, Adolf Keller (2008), 335-336. 
100 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 23 december 1934, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 25. 
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Broederraad. Volgens Visser ’t Hooft was het eigenlijke probleem hoe de Duitse kerk voor 

God te bewaren. Zolang het evangelie nog in deze kerk verkondigd kon worden was 

scheuring geen oplossing. Typisch voor Visser ’t Hooft in deze tijd was dat hij slechts van een 

principieel theologische benadering een oplossing verwachtte, dat wilde zeggen handhaving 

van de belijdenis in de Duitse kerk zelf. Van zowel inmenging van buitenaf, als het verbreken 

van banden met de Duitse kerk was hij een tegenstander.101 

 Het lot van de Joden in het algemeen leidde in de kerk niet echt tot een groot debat. Maar 

toen op grond van de ‘Ariërparagraaf’ in de wet op de rijksambtenaren aan etnisch Joodse 

predikanten het uitoefenen van hun ambt in de kerk werd verboden, ontstond een heftig 

conflict. De staat brak in op het kerkelijk erf door zich het recht toe te eigenen leiders aan te 

stellen en het functioneren van anderen onmogelijk te maken. Van 29 tot 31 mei 1934 vond in 

Barmen een ‘vrije synode’ plaats van de Duitse lutherse en gereformeerde kerken. Hier werd 

een aantal thesen aangenomen, opgesteld door Karl Barth, die op dat moment nog hoogleraar 

was in Bonn. Daarin werd ernstig bezwaar aangetekend tegen de staatsopvatting die erop 

neerkwam dat de staat aan zichzelf het hoogste gezag op alle levensgebieden toekende en van 

de kerk een staatsorgaan maakte. Voor Visser ’t Hooft was dit een belangrijke fase van 

bewustwording. De Bekennende Kirche of ‘Belijdende Kerk’ die bezig was te ontstaan, 

beleefde in zijn woorden ‘geen afscheiding, maar doleantie’ en de dreiging van 

martelaarschap werd actueel. Immers, de ondertekenaars voelden zich door de overheid direct 

in hun geloofsbelijdenis aangetast, dat wil zeggen statu confessionis. De regering was niet 

onder de indruk en in september werd Ludwig Müller, de vertrouwensman van Hitler en 

medeoprichter van de Deutsche Christen, bereid tot volledige samenwerking met de nazi’s, 

als Reichsbischof aangesteld. Dit was opnieuw een belangrijke stap in het ‘gelijkschakelen’ 

van de Lutherse Kerk. Nu liepen de spanningen met de internationale oecumenische 

beweging snel op. Visser ’t Hooft maakte ook een studie van de Rooms-Katholieke Kerk in 

Duitsland, waarin hij vaststelde dat deze kerk bij lange na niet zoveel moeilijkheden te 

verduren had gekregen als de protestantse kerken. Ook het evangelische jeugdwerk 

onderzocht hij. Tot zijn leedwezen zag hij dat de nazi’s geleidelijk alle jeugdwerk of in hun 

greep hadden gekregen, of ontbonden. Dat gold voor de internationaal georiënteerde Duitse 

afdelingen van de YMCA, waarvoor hijzelf zo lang mede verantwoordelijk was geweest.102 

De studentenorganisaties, waaronder de WSCF, zouden snel volgen. 

                                                           

101 ‘Report of Dr. Visser ’t Hooft on the latest developments in the German Church’, 1934. 
102 Visser ’t Hooft, ‘Memorandum over: Kerk en staat in Duitschland sinds januari 1933’, 1934. 
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 Niet alleen kerken liepen het gevaar bij totalitaire machtsovernames hun identiteit te 

verloochenen. De steriele wetenschapsbenadering aan de universiteiten waartegen hij steeds 

had gewaarschuwd, bleek volgens Visser ’t Hooft paradoxaal genoeg juist niet waardevrije 

wetenschap tot gevolg te hebben. Kwetsbare universiteiten waren nu doelwit van ongezonde 

politieke inmenging en raakten doordrenkt van sociale, politieke en economische onrust. 

Opgehitste studenten stonden vooraan bij relletjes. Zij waren volgens Visser ’t Hooft in geen 

enkel land tot militarisme geneigd, maar teleurgesteld over hun kansen in de samenleving, 

onzeker over de toekomst en vol verlangen naar verandering. Zo waren studenten een 

gemakkelijke prooi wanneer gouden bergen werden beloofd. In hun hunkering ontwaarde 

Visser ’t Hooft een religieuze ondertoon.103  

 Wat was voor jongeren de wezenlijke aantrekkingskracht van de massabewegingen? Dat 

was de vraag die Visser ’t Hooft stelde in mei 1934 in zijn toespraak voor de Glasgow 

University Union, tijdens een rondreis langs vijftien Britse universiteitssteden. In 1921 was 

hij ook in Glasgow geweest. Hij herinnerde zich het hoopvolle verlangen naar een andere tijd 

van de jongeren, zo kort na de oorlog. Nu voelden studenten zich in een ‘zieke wereld’ 

bedreigd door de spoken van werkloosheid en oorlog. In Oost-Europa moesten universiteiten 

ten gevolge van relletjes regelmatig worden gesloten. Studenten hadden het gevoel dat 

niemand op hen zat te wachten, behalve om hen tegen hun zin in soldaten te veranderen. 

Volgens Visser ’t Hooft werden mensen door de totalitaire massabewegingen voor het blok 

gezet. Een keuze was noodzakelijk. Het was óf Christus, óf een leider zoals Mussolini, Hitler 

of Stalin. Niet langer kon het christendom zich een apologetische houding veroorloven. Het 

diende nu agressief naar buiten te treden, in de zin dat het opriep tot een ‘heart-whole and 

mind-whole loyalty to Christ.’ Intellectuelen konden zich niet langer permitteren het leven te 

beschouwen zonder commitment.104 Volgens Visser ’t Hooft herkenden christenstudenten 

over de hele wereld deze nieuwe urgentie en weigerden velen moedig ieder compromis. Een 

radicale keuze voor Christus zou het antwoord zijn. 

 Echte evangelisatie was getuigend ‘teamwork’, niet prekend tegenover de ander, maar 

naast en in gesprek met de ander, waarbij gebed een gezamenlijk openstaan voor God kon 

betekenen: 
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96 

 

Doch niet als pretentie. Niet ik heb het, jij niet. Evangeliseer jezelf terwijl je de ander 

evangeliseert. Stel je met hem onder den roep en den belofte. Solidarity. Slechts als wij 

geven ontvangen wij.105 

 

Hij wilde een alternatief bieden. Tijdens een speciale NCSV-evangelisatieconferentie in 1933 

in de internationale school La Châtaigneraie te Genève onderstreepte hij dat de keuze voor 

Christus een ernstige zaak was. Studenten waren de geestelijke leiders van morgen en hadden 

een verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van hun gaven. Het ging om een tegengif 

tegen defaitisme, communisme en fascisme. In het geval van de NCSV konden daar 

Nederlandse kwaliteiten tegenover worden gesteld. Een paar jaar lang was de NCSV, mede 

onder invloed van Visser ’t Hooft, bezig met allerlei aspecten van de volkseenheidsgedachte. 

Een belangrijke bijdrage in dit kader kwam van de beroemde cultuurgeleerde Johan Huizinga, 

helemaal geen kerkelijk denker. Deze wist met zijn lezing Nederland’s Geestesmerk in mei 

1934 op Woudschoten voor de NCSV een belangrijke bijdrage te leveren.106 

 Maar Visser ’t Hooft kon zelf in zijn leiderschapsstijl en ijver met betrekking tot 

‘agressieve’ evangelisatie soms behoorlijk autoritair zijn. Soms gebruikte hij termen die niet 

iedereen kon waarderen. Zo sprak hij in 1935 over de noodzaak van een ‘totalitair 

Christendom’ en schreef hij aan het waarachtig christendom absolute waarden toe.107 Hier 

kwam kritiek op uit eigen kring. Eric Fenn, leidinggevende bij de Britse SCM, verwierp dit 

soort taalgebruik voor kerk of christendom. Ten onrechte, vond hij, werd zo de schijn gewekt 

van een centrale belichaming van objectieve goddelijke autoriteit. Visser ’t Hooft gaf toe. In 

zijn rapport van de WSCF over de periode 1931-1935 kwam de terminologie niet meer 

voor.108 Hij had de Britten willen wakker schudden uit hun soms al te gezapige christendom, 

gebaseerd op een natuurlijke theologie, die hen naar zijn mening dreigde te verblinden voor 

wat er in Duitsland aan de hand was.109 

 Visser ’t Hooft wilde in contact blijven met christelijke leiders in Duitsland. Maar hoe? 

Zijn voorstel om vanuit de WSCF een permanente oecumenische waarnemer in Duitsland te 

installeren werd in dat land niet enthousiast ontvangen. Brieven schrijven werd vanwege de 

censuur steeds moeilijker. Bevriende Duitsers vroegen expliciet ‘tussen de regels van hun 

                                                           

105 Visser ’t Hooft, ‘Student + Evangelisatie’, 1933. 
106 Huizinga, Nederland’s geestesmerk (1934). 
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brieven door te lezen.’110 Aan Nederlanders die dicht bij de Duitse grens woonden deed 

Visser ’t Hooft een oproep om beschikbaar te blijven voor hulp bij pogingen om het contact te 

onderhouden.  

 In 1938 liet het Hitler regime in de ogen van Visser ’t Hooft iedere schijn van redelijkheid 

varen. In de nacht van 9 november zag Visser ’t Hooft zelf tijdens een van zijn bezoeken aan 

Duitsland synagogen in Tübingen en Stuttgart in brand staan.111 Samen met Henry-Louis 

Henriod, algemeen secretaris van de Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken en Adolf 

Keller, directeur van het European Central Bureau for Interchurch Aid voor de hulp aan 

vluchtelingen, stuurde hij op 16 november 1938 een brief aan een groot aantal kerken om hen 

te herinneren aan eerder in de oecumenische beweging gemaakte afspraken over de afwijzing 

van antisemitisme en het opvangen van Joodse vluchtelingen.112 Maar men voelde zich vooral 

verantwoordelijk voor tot het christendom bekeerde etnische Joden en speciaal voor de 

predikanten onder hen. Visser ’t Hooft had een lijst van dertig ‘niet-arische’ predikanten in 

Duitsland, waarvan velen nu het land uit wilden. Aan J.C. Wissing van de Oecumenische 

Raad in Nederland vroeg hij om, bij wijze van ‘broederplicht’, enkele van deze predikanten 

op te nemen in Nederland of Nederlands-Indië.113 Wissing zelf kreeg zitting in het bestuur 

van het Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof, dat in Nederland werd 

opgericht en nauw samenwerkte met het vluchtelingencomité van de Wereldraad in Genève. 

Men probeerde ook vluchtelingen naar Zuid-Amerika te laten emigreren. Het was moeilijk 

werk, want de Duits-Joodse predikanten waren niet gemakkelijk te plaatsen. Maar Visser ’t 

Hooft liet Wissing weten dat hij vond dat er in Nederland krachtig en duidelijk op de recente 

gebeurtenissen in Duitsland werd gereageerd. Voorjaar 1938 voerde de NCSV, aangemoedigd 

door Visser ’t Hooft, actie ten bate van de Duitse gereformeerde predikant Martin Niemöller, 

voormalig duikbootcommandant, sinds 1933 fel antinazi en oprichter van de Pfarrernotbund. 

Hij was in 1937 op persoonlijk bevel van Hitler gevangen gezet vanwege zijn kritiek op de 

nazi’s. Visser ’t Hooft drong er bij de NCSV op aan Niemöller niet te presenteren als een 

politicus of een man van het vrije woord. Zijn zaak diende volgens Visser ’t Hooft als die van 

een man van de kerk voor het voetlicht te komen.114 De ‘Duitse revolutie’ was op een 
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nachtmerrie uitgelopen, voor kerk en samenleving. Alleen van een kerkelijk belijdend 

christendom dat offers kon brengen en de eenheid zou weten te bewaren, verwachtte Visser ’t 

Hooft uitkomst. 

 

2.8 Niet de zending in 

Het scheelde niet veel of Visser ’t Hooft was op een leidinggevende plaats in de zending 

beland. Het thema boeide hem. Indië stond op de drempel van een nieuwe tijd en de zending 

zou naar zijn inzicht een belangrijke constructieve rol kunnen spelen in het 

dekolonisatieproces. Zowel in de WSCF als in de familie werd er veel over de zending 

gesproken. Een neef van Jetty, Steven C. graaf van Randwijck (1901-1997), was 

zendingsconsul in Batavia van 1929 tot 1942. Ook Conny L. Patijn (1908-2007), een andere 

neef van Jetty, overwoog na zijn Utrechtse promotie in de rechten in 1937 de zending in te 

gaan. Hierover werd gesproken tijdens wandelingen op het Veluwse landgoed van de familie 

van Conny’s vrouw, Mariët Patijn-van Citters, waar ook Wim en Jetty wel eens te gast waren. 

Conny Patijn was zelf ook verwant met Steven van Randwijck. Maar van Visser ’t Hooft 

kreeg Patijn het nuchtere advies in Nederland te blijven: 

 

Het is wonderlijk dat deze opmerking van mij komt en het kan zijn dat ik te zeer vast zit in 

het idee dat jij en andere menschen uit jouw N.C.S.V. generatie op een goeden dag mede 

kunnen helpen een nieuw Nederland van stapel te doen loopen […] Eén ding zou ik niet te 

zwaar laten wegen, namelijk de quaestie van ‘roeping’. Voor velen onder ons gaat het nu 

eenmaal niet zoo, dat roeping op de één of ander direct evidente wijze tot ons komt en wij 

hebben dan op zakelijke wijze de gegevens te aanvaarden, die voor ons liggen en die 

precies evenzeer Gods leiding inhouden als directe roeping. Mij helpt eigenlijk altijd meer 

de gedachte, dat er een economie van het Koninkrijk Gods is en dat men daar moet gaan 

staan waar men naar menschelijke berekening het beste dienen kan.115 

 

Conny Patijn koos ten slotte voor Nederland. Na de oorlog maakte hij carrière, onder andere 

als lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en als hoge ambtenaar op 

verschillende ministeries. 
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 In de christelijke jeugdbeweging was zending in de jaren dertig een onderwerp dat er min 

of meer als vanzelf bij hoorde en de oproep zelf zendeling te worden werd regelmatig 

gehoord. Een van de conclusies van de Wereldzendingsconferentie van 1928 in Jeruzalem 

was geweest dat, oog in oog met secularisatie, niet alleen protestantse kerken, maar religies in 

het algemeen geen concurrenten waren, maar bondgenoten die meer zouden moeten 

samenwerken. In de jaren 1930-1932 werd onder leiding van de Amerikaanse idealist en 

filosoof W.E. Hocking een groot onderzoek gedaan naar het zendingswerk van zes 

protestantse denominaties in India, Birma, China en Japan. In het rapport Rethinking Missions 

van de commissie werd gepleit voor een nieuwe benadering: meer aandacht voor onderwijs en 

welvaart, overdracht van leidinggevende functies aan lokale groepen en instellingen, minder 

evangelisatie en meer respect voor autochtone religies.116 Maar dergelijke aanbevelingen 

vielen bij Visser ’t Hooft niet in goede aarde. Dit was in zijn ogen ‘Religie’ en dat bedoelde 

Visser ’t Hooft niet als compliment. Dit was mensenwerk, geknutsel zonder God. Zo kon het 

evangelie niet verkondigd worden. Onder invloed van Barth pleitte hij voor het handhaven 

van de inhoud van de openbaring Gods, ook wanneer de zending zich qua vormen bij de 

lokale cultuur zou moeten aanpassen. In The Student World werden de aanbevelingen van 

Hocking door Visser ’t Hooft afgedaan als zending zonder ruggengraat: ‘spineless 

mission’.117  

 Persoonlijk voelde hij zich erg tot Indië aangetrokken. De eerste keer dat hij zelf overwoog 

om in Nederlands-Indië te gaan werken was na zijn promotie in 1928. Er was een serieus plan 

om daar een theologische faculteit te helpen opbouwen, maar door zijn aanstelling bij de 

WSCF was daar niets van terechtgekomen.118 Wel maakte hij samen met Jetty en twee 

stafleden in 1933 een grote reis naar Indië, toen de Chinese zendeling T.Z. Koo daar een 

conferentie voor Zuidoost-Aziatische afdelingen van de WSCF organiseerde. Cees L. van 

Doorn zette zich met zijn vrouw met succes in voor de organisatie van een Javaanse afdeling 

van het studentenwerk. Volgens een enthousiaste Visser ’t Hooft was het de enige plaats waar 

christenen van alle ‘Indonesische groepen’ elkaar ontmoeten. De gouverneur-generaal in die 

tijd was B.C. de Jonge, oom Bonne voor Jetty, die hen in Batavia op het paleis ontving. De 

indruk die Visser ’t Hooft eraan overhield was dat de Nederlandse bestuurders niet 

                                                           

116 Hocking, Re-thinking Missions (1932). 
117 Visser ’t Hooft, ‘Rethinking Missions’, 1933, 270-273 en 361. Wind, Zending en oecumene in de twintigste 

eeuw, 1, (1984), 124. 
118 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 35. 



100 

 

doorhadden hoever het nationalisme al ontwikkeld was. Hij merkte dat de meeste 

Nederlanders, inclusief de gouverneur-generaal, in de veronderstelling leefden nog heel lang 

in een paternalistische sfeer het bestuur over Indië te zullen uitoefenen. De Jonge zag wel 

problemen, maar hij weet die vooral aan de wereldcrisis en vond dat er aan het Nederlandse 

bestuur niets te verwijten viel. In de ogen van Visser ’t Hooft echter verwaarloosden de 

Nederlanders Indië. Er werden grote kansen gemist. Geestelijke verdieping en ‘agressieve 

evangelisatie’ waren nodig. Terwijl overheid en zending samen nog zoveel konden doen om 

Indië te ontwikkelen voordat de strijd om de macht zou losbarsten, waren de kerken verdeeld 

en was het jeugdwerk versnipperd.119 

 

Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik in Indië geschrokken ben van de groote onzekerheid, 

waarmee Hollanders en inheemschen tegenover elkander staan en van de diepe kloof die 

hen van elkander scheidt. Mijn hoofdindruk is, dat Holland, na vele jaren gepoogd te 

hebben eerlijk aan de versterking van inheemsche volkskracht mede te werken, nu opeens 

van koers dreigt te veranderen en den weg van een zuivere machtspolitiek inslaat.120 

 

Hoewel Nederland dus in zijn optiek bezig was ‘zijn morele rechtvaardiging als koloniaal-

macht te verspelen’, verwachtte hij niet gauw een opstand omdat de nationale beweging meer 

aspiratie was, dan stootkracht. Terug in Nederland hield hij een lezing over Indië op de 

Nederlandse WSCF-federatiedag in 1934, waarin hij zijn zorg met de studenten deelde.121 De 

jurist Frederik van Asbeck, een goede vriend van Visser ’t Hooft, nam de taak op zich om het 

Indië-thema in de NCSV verder uit te werken. 

 De mening van Visser ’t Hooft over het Nederlandse Indië-beleid werd steeds negatiever. 

De Nederlandse minister-president H. Colijn gold in deze tijd als een autoriteit op het gebied 

van het koloniale vraagstuk. Eind jaren dertig moest hij eens voor de Volkenbond in Genève 

spreken. Juist toen logeerde Hendrik Kraemer bij Visser ’t Hooft. Kraemer (1888-1965) was 

een kenner van de Indische kerken, die lang in de kolonie verbleef. Het was zijn overtuiging 

dat de Nederlanders de bevolking van Nederlands-Indië actief moesten voorbereiden op de 

onafhankelijkheid en dat er in het onderwijs ruimte moest zijn voor de eigen spirituele 

Indische traditie. Toen Hendrik Kraemer Colijn opzocht in diens hotel in Genève en met hem 

                                                           

119 Visser ’t Hooft aan H.C. Rutgers, 11 december 1933. HDC-PE, NCSV 524-711. 
120 Visser ’t Hooft aan Beste vrienden, 11 december 1933. HDC-PE, NCSV 524-711. 
121 Vgl. Visser ’t Hooft, ‘De roepstem van Indië tot den Nederlandschen Student’, 1935. 
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hierover in gesprek wilde gaan, kreeg hij van de premier een college kolonialisme. Colijn 

bleek geen enkele belangstelling te hebben voor enig advies van Kraemer. Voor Visser ’t 

Hooft had Colijn inzake Indië vanaf dat moment afgedaan.122  

 Wat de zending betreft, ging het hem erom deze te bevrijden uit de sfeer van het 

naaikransje voor goede doelen. Zonder valse romantiek wilde hij de wereld van de zending in 

‘zowel haar armoede als belofte’ presenteren.123 Daarbij wees hij iedere vorm van syncretisme 

radicaal af, waarmee hij bedoelde dat, met respect voor de lokale cultuur, het evangelie van 

Jezus Christus onversneden diende te worden verkondigd en het niet was toegestaan daarin 

een synthese aan te gaan met andere religies of daaruit elementen over te nemen. Wat hij 

daarbij vergat was dat er bij iedere verkondiging van het verhaal van Jezus gebruik gemaakt 

wordt van begrippen uit de ontvangende cultuur, zoals het ooit ook in Europa was gebeurd.124 

 In september 1935 vond er in Bazel, onder auspiciën van de International Mission Council 

en de WSCF, een internationale studenten-zendingsconferentie plaats met meer dan 250 

studenten uit vele landen, en Visser ’t Hooft nodigde hierbij ook zijn favoriete theoloog en 

vriend Karl Barth uit. Hij verwachtte van hem een enthousiasmerende bijdrage. Maar dat liep 

anders. Barth reageerde met een bot oordeel: 

 

Ik meen hoe dan ook dat dit soort christelijke circussen – kunt u zich Athanasius of Calvijn 

of Kohlbrügge bij zo’n soort gelegenheid voorstellen? – hun tijd hebben gehad, maar nu 

misschien voorgoed. Wat leveren al die bijeenkomsten nu eigenlijk op? Zou het niet beter 

zijn om alleen nog con-ferentes [sic, JZ] te beleggen wanneer men werkelijk iets bijeen te 

brengen heeft aan brandende noden, vragen en opgaven, aan gemeenschappelijk inzichten 

en uitzichten – en niet om het confereren als zodanig?125 

 

Visser ’t Hooft was diep gekwetst en reageerde direct als door een wesp gestoken: 

                                                           

122 Vgl. Colijn, Koloniale vraagstukken van heden en morgen (1928). Visser ’t Hooft: ‘…dat ging dwars in tegen 

alles wat ik zo langzamerhand had geleerd over Indonesië.’ Biersteker, interview met Visser ’t Hooft (1968). 
123 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 29 mei 1935, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 31. 

124 Zie 6.6. 
125 K. Barth aan Visser ’t Hooft, 4 juli 1935, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 37. ‘Wie ich überhaupt glaube, 

dass diese Art von christlichen Cirkussen [sic, JZ]– könnten Sie sich Athanasius oder Calvin oder Kohlbrügge 

bei einem solchen Anlass vorstellen? – ihre Zeit gehabt, aber nun vieleicht endgültig gehabt hat. Was kommt 

eigentlich heraus bei dem vielen Zusammenlaufen? Wäre es nicht allmählich besser, Kon-ferenzen [sic, JZ] nur 

noch zu veranstalten, wenn man wirklich etwas zusammenzutragen hat an wirklich brennenden Nöten, Fragen 

und Aufgaben, an gemeinsamen Einsichten und Ausblicken – und gar nicht um der Konferenzen als solcher 

Willen?’ 



102 

 

 

Heeft u werkelijk zo weinig vertrouwen in uw vrienden Eduard Thurneysen, Pierre Maury, 

Karl Hartenstein en mij, die toch allen daarmee doende zijn, dat u ons niet beter acht dan 

een paar christelijke Sarrasani’s? En op grond waarvan komt u eigenlijk tot dit snelle 

oordeel? 126 

 

Terwijl Visser ’t Hooft en de zijnen zich inspanden om de zending los te maken van de 

filantropie, werden zij door Barth voor christelijke clowns uitgemaakt. De geleerde, die hij 

voor zijn krachtigste bondgenoot hield, keek neer op juist die inspanningen die Visser ’t 

Hooft al jarenlang als het hart van zijn arbeid beschouwde: het organiseren van oecumenische 

conferenties. In zijn reactie leert men Visser ’t Hooft kennen: 

 

Jammer dat u de zaak zo bekijkt en niet begrijpen wilt dat ook aan dit front serieus werk 

moet worden verricht. Moeten we dan alsnog de hoop laten varen dat de juiste theologie 

ook enig begrip kan hebben voor de onofficiële naar niet onnodige arbeid die wij in onze 

studentenbeweging nu al jaren proberen te doen? Denkt u werkelijk dat het ons daarbij om 

‘het confereren als zodanig’ gaat? Dan kent u ons slecht en begrijpt u niet hoe het gesteld 

is met een mensenhart dat veel liever thuis zou zitten maar die nu eenmaal een andere 

opdracht ontvangen heeft.127 

 

Ook Calvijn of Athanasius zouden zich volgens Visser ’t Hooft heus niet al te ongelukkig 

gevoeld hebben op de conferentie in Bazel. Kennelijk had Karl Barth zich werkelijk niet 

gerealiseerd dat hij Visser ’t Hooft op het hart trapte, want hij reageerde verschrikt: 

 

                                                           

126 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 9 juli 1935. Ibidem, 39. Sarrasani was een bekend Duits circus. ‘Haben Sie 

Wirklich so wenig Vertrauen in Ihre Freunde Eduard Thurneysen, Pierre Maury, Karl Hartenstein und mich, die 

ja alle daran beteiligt sind, dass Sie uns als nicht besser als christliche Sarrasanis ansehen? Und auf welchen 

Grund kommen Sie eigentlich zu diesem schnellen Urteil?’ 
127 Ibidem. ‘Schade, dass Sie die Sache so ansehen und nicht verstehen wollen, dass auch an dieser Front ernste 

Arbeit getan werden muss. Sollten wir denn doch noch die Hoffnung aufgeben müssen, dass die richtige 

Theologie auch ein wenig Verständnis haben kann für die unoffizielle, aber nicht unnötige Arbeit, die wir in 

unserer Studentenbewegung nun seit Jahren zu tun versuchen? Denken Sie wirklich, dass es uns dabei ‘um der 

Konferenzen als solcher willen’ geht? Dann kennen Sie uns schlecht und verstehen Sie nicht, wie es aussieht im 

Herzen eines Menschen, der viel lieber zu Hause sitzen möchte, aber dem nun einmal ein anderer Auftrag 

gegeben ist.’ 
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Ho, ho, ho! Het leven is veel te kort en te moeilijk en het gaat er tegenwoordig ook veel te 

heet toe om onnodig verdriet en zorgen en toorn over ons heen te halen. Alstublieft, vat 

hetgeen ik geschreven heb niet zo verschrikkelijk principieel op!128 

 

Barth benadrukte nu dat hij had bedoeld dat het voor hem een circusoptreden dreigde te 

worden. Hij smeekte Visser ’t Hooft niet boos te blijven. Hij zou liever alle mogelijke 

conferenties bezoeken dan de genegenheid van Visser ’t Hooft te verliezen. Deze badinerende 

toon van de hoogleraar, op het ironische af, is in de jaren die volgden steeds gebleven. Het is 

de vraag of Karl Barth Visser ’t Hooft ooit echt heeft begrepen. Andersom raakte de kritiek 

van Barth de achilleshiel van een consensusoecumene, waarin Visser ’t Hooft veel verwachtte 

van het goede gesprek en de gezamenlijke behartiging van de uitdagingen van de wereld. Hij 

had meer met Barth dan Barth met hem.129 Deze aanvaring was niet de laatste. 

 Jetty Visser ’t Hooft-Boddaert had in 1934 haar eigen botsing met Barth en die stond niet 

los van het absolute openbaringskarakter dat door de hoogleraar aan de Bijbel als Gods 

Woord werd toegeschreven. Zij schreef Barth, die zij op dat moment nog nooit persoonlijk 

had ontmoet, in 1934 een brief waarin zij hem vroeg hoe hij de woorden van de apostel 

Paulus in 1 Korintiërs 11,5-9 uitlegde over de ongelijke verhouding tussen de man, de vrouw 

en God.130 Barth antwoordde dat van gelijkwaardigheid geen sprake kon zijn, omdat het in 

wezen niet ging over man en vrouw, maar over God en mens. Zij moest haar humane en haar 

theologische argumentatie duidelijker leren onderscheiden.131 Daar kon Jetty zich niet bij 

neerleggen en zij antwoordde met een brief waarin zij Barth een reeks kritische 

ervaringsvragen stelde.132 Wat kon God hiermee voorhebben, wanneer de geschiedenis liet 

zien dat mannen de ware reden van hun ‘bovengesteldheid’ nooit hadden begrepen? Waar was 

de liefde, die niet van superioriteit of inferioriteit wilde weten gebleven in deze theologie? 

Zelf dacht zij aan een driehoek. Slechts daar waar God het doel, de punt van de driehoek was, 

waren man en vrouw juist gepolariseerd. Geloof in God was de voorwaarde tot het geloof in 

elkaar; het was een dynamisch drievoudig verbond. Haar ideeën vatte zij samen, eerst in een 

                                                           

128 K. Barth aan Visser ’t Hooft, 12 juli 1935. Ibidem, 40-41. ‘Halt, halt, halt! Das Leben ist viel zu kurz und 

schwierig und es ist auch gegenwärtig viel zu heiss, als dass wir uns unnötig Betrübnis, Sorge und Zorn bereiten 

dürften. Fassen Sie, was ich Ihnen geschrieben habe, bitte nicht so schrecklich prinzipiell auf!’ 
129 Zeilstra, interview met A.H. van den Heuvel, 23 april 2013. 
130 H. Visser ’t Hooft aan K. Barth, maart 1934, in: Eva, wo bist du? (1981), 14. 
131 K. Barth aan H. Visser ’t Hooft, 27 april 1934. Ibidem, 15-17. 
132 H. Visser ’t Hooft aan K. Barth, 9 mei 1934. Ibidem, 17-19. 
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artikel onder haar meisjesnaam in The Student’s World, ‘Is there a Women’s Problem?’133 

Bijna verontschuldigend betoogde zij dat het haar niet ging om feminisme, maar dat het naar 

haar inzichten ging om een spiritueel en een religieus probleem. Vrouwen waren verliefd 

geworden op hun eigen gave zich aan te passen bij mannen. Pilatus was meer onder de indruk 

geweest van de stem van de massa dan die van zijn vrouw. Zo waren leiders en staatslieden 

als moderne Pilatussen, die de stemmen van vrouwen en moeders negeerden. Maar de vrouw 

bestond niet omwille van de man. Er was een wederzijdse verantwoordelijkheid. In 1936 

publiceerde zij de brochure Eva waar zijt Gij? waarin zij vertelde van het gesprek met Barth 

dat op de briefwisseling volgde: 

 

In een gesprek met Karl Barth, die vasthoudt aan de Paulinische lijn: God-Christus-man-

vrouw, waarbij dan steeds de eerste het hoofd is van de volgende, zei ik hem, dat ik steeds 

minder begrijpen kon, hoe zelfs de meest geloovige christen die lijn aandurfde. Hij zweeg 

een ogenblik en antwoorde toen ernstig: ‘Maar gelooft u dan niet, dat dit voor ons 

(mannen) een zware opdracht (schwere Last) beteekent?’ Het ontroerde mij werkelijk diep: 

is het niet voor het eerst in de geschiedenis der Kerk, dat een man, een christen zoo zijn 

tragische situatie kenbaar maakt? Maar een oogenblik later dacht ik: neen, neen, het kan 

niet. God, die wel weet wat hij aan de menschen heeft, zoo goed zelfs, dat hij zijn eenig 

geboren Zoon voor hen offert, kan deze niet naar de wereld zenden met een zware opdracht 

voor de eene helft der menschheid, waarvan voor een groot deel het heil afhangt van de 

andere helft.134 

 

Jetty had veel gelezen over het ‘vrouwenvraagstuk’, onder andere van Carl Gustav Jung en 

Emma Jung-Rauschenbach. Jetty zag man en vrouw als gelijkwaardig en complementair: 

samen de mensheid. Zij was ervan overtuigd dat de vrouw een heel eigen spiritualiteit kende. 

Mannen en vrouwen hadden elkaar veel meer te bieden dan vaak werd onderkend. Zij pleitte 

voor de erkenning dat iedere man en iedere vrouw zowel een vrouwelijke als een mannelijke 

kant in zich had en zij verwachtte daarvan een verrijking van het huwelijksleven en een 

waardevolle bijdrage van vrouwen in de samenleving, terwijl ook mannen zichzelf beter 

zouden leren kennen. 

                                                           

133 H. [Visser ’t Hooft-]Boddaert, ‘Is there a Women’s Problem?’, 1934. 
134 Eva waar zijt gij? (1936), 24-25. Zie ook: Brodbeck (Hg.), Siehe, ich schaffe Neues (1998), 36-41. Eva waar 

zijt gij? (1936), 24-25. Zie ook: Brodbeck (Hg.), Siehe, ich schaffe Neues (1998), 36-41. 
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Naast de vele echtscheidingen, kennen we allen de cynische mannen, die zich in hun werk 

begraven, en de vrouwen, die zich tenslotte geresigneerd aan de sleur van het dagelijksch 

leven prijs geven.135 

 

Met Barth kwam Jetty niet tot overeenstemming. De theoloog vond haar originele 

denkbeelden niet de moeite waard om er in de vele honderden pagina’s van zijn Kirchliche 

Dogmatik ook maar één noot aan te wijden, naar de mening van de theoloog Jürgen 

Moltmann ‘zeer ten nadele van Barths anthropologie’.136 Toch bleef Jetty iets van Barth 

verwachten en zij bestudeerde zijn hele deel over de scheppingsleer. Toen Barth tijdens de 

oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken in 1948 de voorzichtige opkomst van 

de feministische theologie in een workshop, die op haar aandringen door Visser ’t Hooft aan 

het programma was toegevoegd, belachelijk maakte, was Jetty in hem diep teleurgesteld en 

gekwetst.137 

 Vanaf 1935 bekroop Visser ’t Hooft het gevoel toch eens naar Nederland terug te moeten 

keren, misschien wel in een functie voor de zending. Of het secretariaat van het Nederlands 

Bijbel Genootschap (NBG), was dat niet wat voor hem? De eerste die hem tipte was Herman 

Rutgers.138 Er waren veel voordelen, zoals een stabiele werkkring, niet meer steeds over de 

wereld te hoeven zwerven, meer tijd voor het gezin en studie, het NBG stond in contact met 

de zending en de studentenwereld en het NBG was het enige orgaan waarin vrijwel alle 

protestantse kerken eendrachtig samenwerkten. Maar Visser ’t Hooft deed het niet. Hij gaf toe 

dat hij er soms een beetje moe van werd: ‘running round the world’. Maar hij voelde zich nog 

steeds op zijn plaats. 

 

De zaak is echter wat mij betreft niet zo urgent, want ik ben ervan overtuigd dat het 

bijzonder moeilijk zal zijn om een baan te vinden die werkelijk meer bevredigende 

elementen in zich heeft en meer kans biedt om iets te betekenen dan mijn huidige werk.139 

                                                           

135 Ibidem, 19. 
136 Moltmann, ‘Henriëtte Visser ’t Hooft’, 1990, 145. 
137 H. Visser ’t Hooft aan K. Barth, 1948, in: Eva, wo bist du? (1981), 34-36. 
138 H.C. Rutgers aan Visser ’t Hooft, 8 februari 1935. HDC-PE, NCSV 524-711. 
139 Visser ’t Hooft aan H.C. Rutgers, 13 februari 1935. HDC-PE, NCSV 524-711. ‘The matter has however not 

become very acute with me for I am rather convinced that it will be very hard to find any work which has more 

really satisfying elements in it and which gives greater scope for service than the present job.’ 
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De Nederlandse vrienden hielden nog even vol. Kon Visser ’t Hooft geen onbetaald voorzitter 

van de WSCF worden naast een baan bij het Nederlands Bijbelgenootschap? De 

penningmeester van het NBG, de rechtsgeleerde Paul Scholten, eveneens een studievriend 

van Visser ’t Hooft, had een sterk argument: af en toe hoorde hij de kritiek … 

 

… dat Dr. Visser ’t Hooft het wel gemakkelijk heeft om over de geheele wereld aan 

iedereen te vertellen wat men behoort te doen, maar dat hij er geen notie van heeft welke 

moeilijkheden en gevoeligheden en kleinzieligheden en richtingskwesties en weet ik wat al 

meer, er komen kijken, wanneer men nu in een bepaald land eens concreet wil doen, wat 

men internationaal vertelt dat behoort te geschieden.140  

 

Scholten gaf Visser ’t Hooft hier een opmerkelijke waarschuwing. Maar het argument 

overtuigde hem niet. Er werd in vanaf 1935 een paar jaar lang aan alle kanten aan Visser ’t 

Hooft getrokken. Het Nederlandsch Zendeling Genootschap zou hem wel als directeur willen. 

Maar John Mott wilde dat hij in Genève bleef, en Visser ’t Hooft hield alles af. Rutgers ging 

zelf het Bijbelgenootschap maar doen. Vriend Kraemer aanvaardde een hoogleraarspost 

dogmatiek in Leiden. In dezelfde tijd werd in kringen van Life and Work gesproken over een 

op te richten Wereldraad van Kerken. Zou daar een functie voor hem aan verbonden kunnen 

zijn? 

 Visser ’t Hooft had theologie gestudeerd en was in 1923 hervormd geworden, maar in het 

ambt van predikant had hij zich nooit laten bevestigen. Na de Barmer Thesen was echter het 

belang van de kerk voor hem steeds duidelijker geworden en begon hij zich steeds sterker tot 

het predikantsambt aangetrokken te voelen. Op 29 maart 1936 liet hij zich door zijn goede 

vriend Pierre Maury uit Ferney bevestigen als predikant van de Église Protestante Nationale 

de Genève in de kerk van Eaux-Vives. Tijdens deze dienst gaf Visser ’t Hooft in een 

plechtige, maar ook persoonlijke ‘Verklaring’ rekenschap van zijn houding tot het ambt. De 

overtuiging was bij hem gegroeid dat werkelijk deelnemen in een concrete kerk onmisbaar 

was. 

 

                                                           

140 P. Scholten aan Visser ’t Hooft, 1 juli 1937. YDS-12, 48. 
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Omdat er bij mij een heel speciale interesse is ontstaan voor het vraagstuk van de 

christelijke eenheid, heb ik duidelijk ingezien dat die eenheid er niet kan komen buiten en 

boven de kerken. Ik heb gezien dat mijn geloof in de Universele Kerk een abstracte illusie 

zou worden zolang ik niet mijn plaats zou innemen te midden van een concrete kerk.141 

 

Hij vertelde dat hij zich bij het begin van zijn theologiestudie wel geroepen had gevoeld, maar 

niet tot het ambt: ‘Integendeel, ik was eerder bang voor de bediening van het pastoraat. Ik 

wist slechts één ding: dat God me wilde gebruiken. Hoe en op welke plaats, ik wist het niet.’ 

Maar zijn werk voor de YMCA en de WSCF was uitgegroeid tot een bijzondere bediening en 

een spirituele leerschool, een parochie op vijf continenten. Dankzij de diepgaande en 

levendige contacten met de studenten wereldwijd, had hij zich gaandeweg wel degelijk de 

pastor van een echte christelijke gemeenschap gevoeld. Lange tijd had de kerk slechts een 

kleine plaats in zijn leven gehad, maar in toenemende mate realiseerde hij zich het gevaar van 

een spiritueel ontworteld leven, vooral in de internationale oecumenische beweging: ‘…een 

gevaar dat vooral het internationale en oecumenische werk bedreigt.’142 

 West-Europa was, zo vond hij, zelf een zendingsgebied geworden. In de winter van 1937 

hadden de lokale NCSV-afdelingen in Utrecht en in Amsterdam in februari een 

evangelisatieweek georganiseerd. Er was een lezingenprogramma en men deelde briefkaarten 

uit die waren voorzien van bijbelteksten. De lezing die Visser ’t Hooft toen hield, in de volle 

aula van het Academiegebouw, droeg de titel ‘“Goed leven” of geloof’. Hij wilde de vraag 

naar de normering van het leven zonder God, eigenlijk de vraag die de Nederlandse 

rechtsgeleerde Hugo de Groot al had gesteld, etsi deus non daretur, volstrekt serieus nemen, 

maar kwam toch uit op het dilemma van de romanfiguur Raskolnikov in Dostojevski’s Schuld 

en Boete: ‘Raskolnikow […] concludeert, dat, zoo God niet bestaat, ook alles gepermitteerd 

is.’ Als oplossing voor het hele probleem poneerde Visser ’t Hooft het bestaan van God op 

basis van de Bijbel. 

 

                                                           

141 Visser ’t Hooft, ‘Déclaration’, 29 maart 1936. Originele tekst, noot 125. 
142 Ibidem. ‘Lorsque j’ai été amené à m’intéresser tout spécialement à la question de l’unité chrétienne, j’ai 

compris clairement que cette unité ne pourrait se réaliser en dehors et au dessus des Eglises. J’ai vu que ma foi 

en l’Église Universelle deviendrait une illusion abstracte tant que je ne prendrais pas ma place au sein d’une 

Église concrète.’ – ‘Au contraire j’avais plutôt peur du ministère pastoral. Je ne savais qu’une chose: que Dieu 

voulait m’utiliser. Comme et à quel endroit, je l’ignorais.’ – ‘… danger menaçant surtout dans le travail 

international et oecuménique’ 



108 

 

De Bijbel declareert: God is er; God begint een nieuw tijdperk; Gij zijt van God; God gaat 

met U aan het werk; Christus heeft de wereld overwonnen; en gij kunt deelhebben aan Zijn 

overwinning.143 

 

Zending en oecumene lagen wat Visser ’t Hooft betreft in elkaars verlengde. Een levende en 

zich naar vernieuwing uitstrekkende kerk was qualitate qua bezig met groei en het verkennen 

van nieuwe horizonten. De fundamentele eenheid van de kerk was niet toevallig op het 

zendingsveld herontdekt. Wilden de kerken ook echt iets te bieden hebben aan niet-

christenen, dan moesten zij zich als een eenheid presenteren. Waar het ging over het 

zendingswerk in de koloniën, daar kon waardering voor de eigenheid van opkomende jonge 

kerken niet worden gemist. Gedurende zijn tijd bij de YMCA en de WSCF leerde hij onder de 

studenten heel wat toekomstige leiders van nieuwe staten kennen die zich in bewegingen voor 

zelfbestuur en onafhankelijkheid begonnen te manifesteren. Visser ’t Hooft was een vroege 

voorstander van erkenning van, wat later genoemd is, de ‘polycentrische structuur’ van het 

christendom.144 Maar de ruimte die hij daarbij gaf aan alternatieve interpretaties bleef beperkt. 

Hij hield strak vast aan de centrale rol van Christus, zoals deze in de theologie van Karl Barth 

werd verstaan. Tot een functie voor hemzelf in de zending voelde hij zich nu niet langer 

geroepen. Maar waartoe dan wel? 

 Eind 1938 vond in Tambaram, bij Madras in India, de grote wereldzendingsconferentie van 

de International Mission Council plaats. Samen met Steven van Randwijck en NCSV-

secretaris Frans Kooijman vormde Visser ’t Hooft de Nederlandse delegatie van de WSCF. 

De Nederlandse zendeling, missioloog en kenner van de islam, Hendrik Kraemer, schreef 

voor deze bijeenkomst een dik boek, A Christian Message in a Non-Christian World (1938), 

dat door Visser ’t Hooft met plezier werd gelezen en geprezen vanwege de heldere visie. 

Kraemer dwong zijn lezers om zich te bezinnen op de betekenis van de uitzendingsboodschap 

van Christus. Die boodschap was een volmacht. Kraemer had oog voor de eigen spirituele 

bronnen van oosterse culturen, maar stond erop dat deze christocentrisch werden 

geïnterpreteerd en zodoende werden gekerstend. Dat was precies wat Visser ’t Hooft wilde 

                                                           

143 Visser ’t Hooft, ‘ “Goed leven” of geloof’, 1937. 
144 Koschorke, ‘Transcontinental Links, Enlarged Maps, and Polycentric Structures in the History of the World’, 

2016. 
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horen, want zo voorkwam hij ‘afglijding naar een relativistische zendingsideologie’ zoals bij 

Hocking.145 Er was wereldwijd één kerk te verkondigen. 

  Na zijn terugkeer uit Madras in januari 1939 was Visser ’t Hooft er meer dan ooit van 

overtuigd dat de christelijke kerk, die bezig was haar om eigen universele gestalte te 

herontdekken, juist daardoor op ramkoers lag met de machten die de wereld beheersten. 

 

De overheersende kenmerken van het christelijke toneel, zoals gezien vanuit Madras, zijn 

dat de kerk waarlijk universeel aan het worden is, en dat zij precies op het moment dat haar 

inherente universalisme aan de dag treedt, in een cruciaal conflict komt met de machten die 

de wereld beheersen. De kerk wordt een wereldkerk maar tegelijk wordt zij eraan 

herinnerd dat de kerk niet van deze wereld is.146 

 

Grote delegaties uit China, India en Nederlands-Indië maakten volgens Visser ’t Hooft in 

Madras de begrenzingen van ‘westers provincialisme’ zichtbaar. Van zichtbare kerkelijke 

eenheid op het zendingsveld mochten grote resultaten worden verwacht. Mocht het tot een 

Wereldraad van Kerken komen, dan zou dat geen door de westerse kerken gedomineerde 

organisatie mogen zijn. 

 

2.9 Secretaris van de Wereldraad in oprichting  

Een van de stellingen bij de dissertatie van Visser ’t Hooft in 1928 was: 

 

De eenheid der christelijke kerken en confessies kan niet werkelijk bevorderd worden, 

tenzij er een synthese gevonden wordt tussen de toenadering in het practische en ethische 

vlak (Stockholm) en de toenadering op het vlak van de kerkelijke leer en de kerkorde 

(Lausanne).147 

 

                                                           

145 Visser ’t Hooft, bijdrage jubileumboek 70 jaar Kraemer, 1958. 
146 Visser ’t Hooft, ‘An Impression of the World Missionary Conference at Madras’, 1939. ‘The dominating 

characteristics of the Christian scene as viewed from Madras are that the Church is in process of becoming truly 

universal and that precisely at the moment when its inherent universality becomes evident, it enters into a crucial 

conflict with the forces which dominate the world. The Church becomes a World-Church but at the same 

moment it is reminded that the Church is not of this world.’ 
147 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 76. 
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Midden jaren dertig leek de wijsheid ‘doctrine divides, but service unites’ die door bisschop 

Söderblom in 1925 tot motto van de oprichtingsconferentie van Life and Work te Stockholm 

was verheven, zijn magie in de ogen van velen te hebben verloren. Juist van het 

bijeenbrengen van de twee benaderingen, praktisch christendom enerzijds en geloof en 

kerkorde anderzijds, werd nu in de continueringscommissies van de beide bewegingen een 

draagvlak voor een krachtige internationale kerkelijke oecumenische beweging verwacht. Het 

woord ‘oecumene’ werd nu steeds vaker gebruikt. In de zomer van 1937 werden twee grote 

conferenties belegd. Eerst zouden leden van Life and Work bijeenkomen in Oxford, daarna 

die van Faith and Order in Edinburgh. De leden van deze bewegingen konden officiële 

afgevaardigden van kerken zijn, maar er waren ook informele leden, vaak specialisten op een 

bepaald vakgebied of vanuit de zending, lid.148 

 Het werd een belangrijk ‘oecumenisch jaar’, maar wie van Oxford en Edinburgh instant 

oplossingen verwachtte zou bedrogen uitkomen. Visser ’t Hooft, die sinds 1930 lid was van 

het continueringscomité van Faith and Order, was blij met het enthousiasme waarmee 

studenten uitkeken naar de conferenties van 1937. Maar hij vond het ook verstandig ze te 

waarschuwen. 

 

Het is best mogelijk dat veel jonge christenen heel ongeduldig zullen worden met de 

oecumenische beweging, want dit lijkt niet genoeg in een wereld die zoveel meer nodig 

heeft dan woorden. Dat is allemaal goed en wel, zolang dat ongeduld tot uitdrukking komt, 

niet in farizeese en negatieve kritiek, maar in pogingen om de kerken (onze eigen kerken) 

tot diepere toewijding te brengen aan Gods wil, die voor zowel waarheid als eenheid 

symbool staat.149 

 

Met None other gods publiceerde hij eerder dat jaar een toegankelijk en inhoudsvol boekje 

voor studenten, in het bijzonder Britse en Amerikaanse. Theologisch gecompliceerde 

onderwerpen werden hierin vereenvoudigd weergegeven.150 Voor hemzelf was dit een 

                                                           

148 Rouse and Neill, A History of the Ecumenical Movement (1986), 421 en 553. 
149 Visser ’t Hooft, ‘The Federation in this Oecumenical Year’, 1937. Citaat 108. ‘It may well be that many 

young Christians will become very impatient with the oecumenical movement, because it does not seem that this 

is enough in a world which needs so much more than words. That is all to the good, if this impatience finds 

expression, not in pharisaic and negative criticism, but in an attempt to bring the Churches (our own Churches) 

to a deeper consecration to God’s Will, which stands for both truth and unity.’ 
150 Visser ’t Hooft aan G. van der Vlier, 18 december 1937. YDS-12, 49. 
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vingeroefening voor het belangrijke boek dat hij samen met de Schotse oud-zendeling en 

voortrekker van Life and Work Joseph Oldham schreef, The Church and its Function in 

Society, en dat ook in 1937 verscheen. Dat was nog vóór de conferentie en hij vestigde er zijn 

naam mee bij de deelnemers voor zover zij hem nog niet kenden.151 Inhoudelijk bouwde 

Visser ’t Hooft in zijn bijdrage voor dit boek voort op zijn studie Le catholicisme non-romain 

uit 1933. Het boek van Visser ’t Hooft en Oldham was het eerste deel in de reeks Church, 

Community and State, en werd als eerste deel gepubliceerd ter voorbereiding op de Life and 

Work-conferentie in Oxford. De andere delen verschenen later.152 Visser ’t Hooft schreef 

onder de titel ‘The nature of the Church’ de ecclesiologische hoofdstukken. Oldham nam de 

hoofdstukken over de functie van de kerk in relatie tot de samenleving voor zijn rekening.  

 Wat of wie was ‘de kerk’ eigenlijk? In de analyse van Oldham en Visser ’t Hooft stond de 

kerk in het centrum van de strijd tegen de totalitaire bewegingen, die met hun absolute appèl 

op de mens de hele beschaving ondermijnden. De kerk van Christus werd gepresenteerd als 

de enige hoop voor de wereld. Het is duidelijk dat Visser ’t Hooft zich liet inspireren door 

Karl Barth, die vanaf 1932 delen van zijn Kirchliche Dogmatik liet verschijnen.153 Het was 

een geloofswaarheid vast te houden aan één universele kerk in al die verschillende kerken. 

Terwijl de verschillen niet konden worden ontkend, was er ook de realiteit van de eenheid van 

de kerk zoals God die had gegeven als geschenk. Hier vanuit te gaan leidde tot gebed en de 

capaciteit samen uitspraken te doen en te handelen.154 De kerken moesten zich door niets of 

niemand laten functionaliseren of gelijkschakelen. Zij dienden zich bewust te zijn van een 

wezensandere opdracht, in de eerste plaats volop kerk te zijn: ‘Let the Church be the Church’. 

Dat waren de gevleugelde woorden die nog heel vaak zouden worden aangehaald. Visser ’t 

Hooft pretendeerde in zijn bijdrage ‘zuiver descriptief’ bezig te zijn. Maar hij smokkelde 

allerlei prescriptieve stukjes theologie binnen in de tekst. Tegelijk stelde hij grote vragen, die 

de volgende jaren hun gewicht niet zouden verliezen. ‘Is there a Church in the Churches?’ en 

‘Can the Churches speak and act together?’ In het licht van het Nieuwe Testament zag hij de 

kerk niet kwantitatief als een verzameling losse gelovigen, maar primair kwalitatief als een 

nieuw scheppingswerk van God, als een gegeven eenheid.155 Deze kerk zelf was een 

onderdeel van de boodschap (kerugma) van het Nieuwe Testament. Jezus werd door Visser ’t 

                                                           

151 Visser ’t Hooft en Oldham, The Church and its Function in Society (1937). 
152 The Church, Community and State Series, 7 vols. (1937-1938). 
153 Barth, Kirchliche Dogmatik, 13 vols. (1932-1967). 
154 Visser ’t Hooft en Oldham, The Church and its Function in Society (1937), 94-96. 
155 Ibidem, 24. 
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Hooft historisch beschouwd als de grondlegger van de ekklesia. Van deze kerk was het laatste 

avondmaal het stichtingsmoment bij uitstek. 

 Nadat hij de bijzondere kenmerken van de verschillende hoofdtypen kerken op een rij had 

gezet, verwierp Visser ’t Hooft principieel de zogenaamde branch theory, die de bestaande 

christelijke kerken zag als vertakkingen van een soort oerkerk. In deze zienswijze was iedere 

kerk een onderdeel van de ene grote wereldkerk, waarbij de een het ene toebedeeld had 

gekregen en de ander het andere en het erop aankwam elkaar te willen waarderen en aan te 

vullen. Hij zag wel raakvlakken tussen de vertakkingstheorie en het nieuwtestamentische 

beeld van het lichaam van Christus met de vele leden, maar Visser ’t Hooft wees erop dat de 

branch theory haar ontstaan niet aan de Bijbel te danken had maar aan ‘modern 

humanitarianism’: ‘Its weakness is that it isolates the question of unity from the question of 

truth.’156 De waarheidsvraag bleef voor Visser ’t Hooft fundamenteel als het ging om de 

eenheid van de kerk. Het kon in de oecumene niet simpelweg gaan om een compromis of 

elkaar de ruimte gunnen. Geen water bij de wijn! Relativisme lag altijd op de loer. Waar het, 

volgens Visser ’t Hooft, om ging was de aandacht voor iedere kerk als dé kerk in de volle zin 

van het woord. Met instemming haalde hij de Russisch-orthodoxe priester George Florovsky 

uit Parijs aan, die de kerk het levend beeld van de eeuwigheid binnen de tijd had genoemd, 

vergelijkbaar met een icoon.157 

 In juli 1937 troffen 425 deelnemers elkaar in Oxford, onder wie driehonderd 

afgevaardigden uit honderdtwintig kerken in veertig landen voor de grote ‘Universal 

Conference on Life and Work’. Sommigen spraken van een concilie, maar een dergelijke 

pretentie was volgens Visser ’t Hooft niet terecht. Hoewel hij een zekere objectieve grond zag 

om elkaar namens de kerken te vinden, was dit geen samenkomst van kerken. Oxford kon 

weinig meer zijn dan ‘an international humanitarian organization’. Hij vatte de oecumenische 

situatie van 1937 in twee feiten samen: 

 

                                                           

156 Ibidem, 92. Kerkvader Cyprianus van Carthago. (210-258) reeds verwierp de vertakkingstheorie en met hem 

de Orthodoxe Kerk, die de zichtbare en de onzichtbare kerk principieel gelijkstelt. De branch theory was 

populair in de Oxford Movement in de eerste helft van de negentiende eeuw, en werd in deze tijd ontwikkeld 

door W. Palmer, die overigens niet door Visser ’t Hooft werd aangehaald. Vgl. Palmer. W., A Treatise on the 

Church of Christ (1838). John Henry Newman werd door Palmer beïnvloed, maar verwierp deze waarna hij 

overging tot de Rooms-Katholieke Kerk. Newman, Apologia pro vita sua. Geschiedenis van mijn religieuze 

denkbeelden (1865).  
157 Ibidem, 33. Florovsky, The Church of God (1934). 
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… the fact that all the Churches concerned believe in the Church as a reality which 

transcends any given historical Church body and is brought into existence, not by men, but 

by God; and the other fact that these same Churches cannot at present be brought together 

into one united Church.158 

 

Dit was nog niet de kerk van Christus in haar volledige gestalte. Maar het was volgens Visser 

’t Hooft wel een getuige van die kerk, hij gebruikte het woord earnest.159 Tijdens de 

conferentie was hij voorzitter van de werkgroep ‘De kerk en oorlog’, en hij werkte mee aan de 

slotverklaring. Er was geen delegatie van de Duitse Evangelische Kirche aanwezig en over de 

roerige situatie in Duitsland werden geen harde uitspraken gedaan. Het belangrijkste resultaat 

van Oxford was het voornemen om door een fusie met Faith and Order tot een Wereldraad 

van Kerken te komen. De Life and Work-conferentie in Oxford als de Faith and Order-

conferentie die de volgende maand in Edinburgh bijeenkwam, wezen elk zeven 

afgevaardigden aan om de fusie voor te bereiden waaruit de voorlopige Wereldraad van 

Kerken moest ontstaan. Dit Comité van Veertien besloot om in 1938 een speciale conferentie 

bijeen te roepen om een constitutie vast te stellen en de nodige benoemingen te doen. Visser ’t 

Hooft was tevreden. De weg die definitief was ingeslagen zou leiden naar een Wereldraad van 

Kerken. 

 Maar het was zijn leermeester Karl Barth die roet in het eten gooide. Deze ergerde zich 

enorm aan de ‘unmöglichen Rede’ die de aartsbisschop van Canterbury, Cosmo Gordon Lang, 

in Oxford had gehouden. Lang verdedigde met betrekking tot de Duitse situatie een beleid 

van pappen en nathouden, eigenlijk zoals de Britse overheid dat ook deed in deze periode. Op 

de verklaring van Oxford over de Duitse kerk, waaraan op niet politieke wijze solidariteit 

werd betuigd, werd in Duitsland heftig gereageerd. ‘Let the Church be the Church’ werd door 

de nazi’s als opruien van de kerkelijke oppositie verstaan.160 Maar door Barth werd de 

verklaring ‘Limonade’ genoemd, in tegenstelling tot de wijn die het hart van een mens 

verheugt (Psalm 104,15).161 Visser ’t Hooft vond dat Barth de oecumene karikaturiseerde. De 

anglicaanse inbreng was wellicht te groot geweest, maar de kerk was als kerk in Oxford volop 

                                                           

158 Visser ’t Hooft en Oldham, The Church and its Function in Society (1937), 98. 
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serieus genomen. Naar niet aanwezige Duitse contacten was oprecht geluisterd. In de 

slotverklaring was volgens hem het maximaal mogelijke gezegd.162 

 Visser ’t Hooft verzekerde Barth plechtig dat hij zijn vroegere natuurlijke vreugde ‘an 

grossen weltweiten Konstruktionen’ allang had ingeruild voor nuchterheid. Barth had, zolang 

hij zich niet zelf engageerde, niet het recht de oecumenische beweging op deze wijze te 

kritiseren. Hij deed een indringend appèl op Barth, dat typerend is voor zijn denkwijze: 

 

Ik zal vast weleens vuile handen maken, maar wat zal een mens daarover klagen als 99% 

van de christenen in dezelfde toestand zitten? Ik vraag niet dat je me gewoon meer 

vertrouwen schenkt dan ik verdien, en ik hoop dat je me soms zo duidelijk mogelijk zult 

zeggen dat ik plank misgeslagen heb of laf geweest ben. Maar ik zal jouw hoognodige 

kritiek alleen serieus nemen wanneer ik merk dat je probeert iets van de zaak te begrijpen 

en je er niet te gemakkelijk van afmaakt.163 

 

Nu had hij Barth toch wel geraakt. In een uitvoerig gedocumenteerd antwoord legde Barth uit 

dat het geredeneer van Oxford niet hielp. In Oxford waren de ongeestelijke wegen van de 

wereld bewandeld en het resultaat was ernaar. Barth wees Visser ’t Hooft op 1 Korintiërs 

2,13: ‘Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar 

door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.’164 Dit 

waren wat hem betreft de spelregels waarmee hij zelf zijn dogmatiek schreef, naar hij hoopte 

van nut voor de oecumene. Zonder deze spelregels was de hele oecumenische onderneming 

‘Zeit- und Kraftverschwendung’. Er had in 1937 van de oecumene uit een heldere oproep tot 

strijd moeten klinken. Maar dat was niet gebeurd en de spelregels waren volgens Barth dus 

geschonden. Een echte oecumenische leider was niet op politieke wijze op zoek naar 

draagvlak en het sparen van gevoeligheden, maar durfde zijn nek uit te steken. Helder 

onderscheid maken tussen Deutsche Christen en de Bekennende Kirche was nu 

                                                           

162 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 15 augustus 1937. Ibidem, 62-65. 
163 Ibidem. ‘Ich werde schon manchmal meine Hände schmutzig machen, aber wie kann man darüber klagen, 
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164 Vertaling NBG 1951. 
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onontkoombaar.165 Visser ’t Hooft zou de hete adem van Barth nog lang in zijn nek blijven 

voelen. 

 Van 9 tot 12 mei 1938 ontmoetten zeven door Life and Work daartoe afgevaardigden, 

zeven afgevaardigden van Faith and Order en een redelijk representatieve groep 

afgevaardigden van de beoogde lidkerken – vrijwel allen blanke mannen op leeftijd – elkaar 

in de aula van het academiegebouw van de Utrechtse universiteit om een constitutie voor de 

Wereldraad vast te stellen. Opnieuw ontbrak een Duitse delegatie. In maart had de Anschluss 

van Oostenrijk bij Duitsland plaatsgevonden en de internationale spanningen liepen hoog op. 

De conferentie van Utrecht slaagde erin langs de lijnen van Oxford en Edinburgh te besluiten 

tot de oprichting van een Wereldraad van Kerken ‘in process of formation’, een voorlopige 

constructie dus. Voor de officiële oprichting dacht men aan misschien 1940, waarschijnlijk 

augustus 1941. Er was consensus dat deze Wereldraad zelf geen kerk mocht worden en geen 

enkel wetgevend of regulerend gezag over de lidkerken nastreefde. Ieder gezag zou moeten 

berusten op spiritueel-inhoudelijke gronden. Na uitgebreide discussie werd als grondslag voor 

de Wereldraad ten slotte de basis van Faith and Order overgenomen, afkomstig van de Paris 

Basis van de YMCA, doorgaans als volgt in het Nederlands vertaald: 

 

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van Kerken die onze Heer Jezus Christus 

aanvaarden als God en Heiland.166 

 

William Temple schreef een uitleg, waarbij de basis werd gepresenteerd als een bevestiging 

van de incarnatie en de verzoening waarmee de Raad het verlangen uitdrukte een 

gemeenschap van kerken te zijn die deze waarheden aanvaarden. Heel belangrijk voor de 

toekomstige secretaris-generaal was daarbij de volgende opmerking: 

 

Welk gezag de raad zal hebben, hangt af van het gewicht dat deze zal hebben bij de kerken 

conform de wijsheid van de raad zelf.167 

 

                                                           

165 K. Barth aan Visser ’t Hooft, 18 augustus 1937. Ibidem, 75. 
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Terwijl de kerkelijke afvaardiging voorlopig op basis van regio zou gebeuren en niet op basis 

van confessiegroepen, werd een Provisional Committee of the World Council of Churches in 

Process of Formation (voorlopig comité) ingesteld, samengesteld uit de eerder genoemde 

veertien afgevaardigden van Life and Work en Faith and Order aangevuld met enkele andere 

vanuit het administratief comité van Life and Work en het continueringscomité van Faith and 

Order. De leden van het kleinere en daardoor slagvaardiger administratief comité maakten 

allen deel uit van het voorlopig comité. Het voorlopige comité vergaderde voor het eerst op 

13 mei in Utrecht. Omdat van de eigenlijke oprichting van de Wereldraad door de oorlog nu 

niets terechtkwam, zou dit voorlopige comité veel belangrijker worden dan de leden op dat 

moment konden vermoeden.168 Voorzitter werd William Temple, de aartsbisschop van York, 

met als vicevoorzitters John Mott, Germanos Strenopoulos (1872-1951), afgevaardigde van 

het Patriarchaat van Constantinopel, aartsbisschop van Thyateira en exarch van het 

Oecumenische Patriarchaat in West-Europa en een belangrijk contact van Visser ’t Hooft, en 

Marc Boegner (1881-1970) president van de Fédération Protestante de France. Het comité 

besloot de 37-jarige Visser ’t Hooft uit te nodigen de voltijds functie van secretaris-generaal 

op zich te nemen. Velen dachten dacht dat de Britse presbyteriaan William Paton (1886-

1943), secretaris van de International Missionary Council, de beste kansen had op deze 

hoogste leidinggevende functie. Maar Visser ’t Hooft had een bredere ontwikkeling, vlottere 

omgangsvormen en een uitstekend netwerk onder jongeren. Ook sprak hij meer talen, zij het 

met een zwaar Nederlands accent dat hij nooit is kwijtgeraakt. Het bezwaar dat Visser ’t 

Hooft erg jong was voor zo’n zware functie werd van tafel geveegd door Temple. Life and 

Work droeg direct alle belangrijke verantwoordelijkheden over. Faith and Order hield nog 

even een slag om de arm. In Clarens in Zwitserland werd van 29 augustus tot 1 september 

1938 een spannende continueringsvergadering van Faith and Order gehouden, waar de 

plannen ten slotte met enkele kleine wijzigingen werden goedgekeurd.  

 Als standplaats was, gelukkig voor Visser ’t Hooft, Genève aangewezen. Het 

studiecentrum van Life and Work onder leiding van Hans Schönfeld en het European Central 

Bureau for Interchurch Aid, een oecumenisch vluchtelingencentrum onder leiding van Adolf 

Keller, waren hier reeds gevestigd. In het half jaar dat volgde op de conferentie van Utrecht 

was Visser ’t Hooft nog steeds secretaris van de WSCF, én de aangewezen secretaris van de 

Wereldraad in oprichting, een ‘curious interim period’.169 Hij begon in deze tijd met het op 

                                                           

168 Visser ’t Hooft, The Genesis and Formation of the World Council of Churches (1982). 
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gang brengen van een inhoudelijke bezinning op wat hij formuleerde als ‘The Meaning and 

Purpose of the Oecumenical Movement’. Een andere belangrijke prioriteit betrof het 

onderhouden van contacten met de Duitse kerk. Ondertussen ging ook het WSCF-werk door 

en terugvallen op een secretariaat kon niet meer. Vanwege bezuinigingen was het aantal 

betaalde teamleden in Genève voor het internationaal studentenwerk teruggebracht van zes 

naar ten slotte één man, Visser ’t Hooft zelf. Zomer 1938 dreigde het hem allemaal te veel te 

worden. Aan Frans Kooijman van de NCSV moest hij melden dat hij niet voor de 

zomerconferentie naar Woudschoten kon komen. 

 

De zaak is […] dat ik bezig ben met mijn werk vast te loopen. Ik ril als ik denk aan alles 

wat er nog gebeuren moet voor ik op 6 juli voor een kleine drie weken vacantie ga nemen, 

en zie in ieder geval op het oogenblik niet hoe ik door den rijstebrij berg van werk heen 

kom.170 

 

Eindelijk kon hij eind 1938 zijn werk als secretaris voor de WSCF overdragen aan de Schotse 

Robert C. Mackie.171 Deze schreef bij diens afscheid lovende woorden over Visser ’t Hooft: 

 

Er is in de geschiedenis van de Federatie geen andere periode geweest waarin zo’n zware 

last op de schouders van één man kwam, of met zoveel energie werd aangepakt. Door 

financiële moeilijkheden werd het team steeds kleiner, totdat hij er een jaar of twee lang 

alleen voor stond; voor veel aangesloten bewegingen en hun leiders was hij de Federatie.172 

 

Hij prees hem om zijn gave anderen te inspireren en wees erop dat Visser ’t Hooft talloze 

vrienden had onder studenten wereldwijd. 

 In de voorbesprekingen van de conferentie in Utrecht had Visser ’t Hooft voorgesteld of hij 

niet beter directeur van het bureau van de Wereldraad zou kunnen worden, met Oldham naast 

hem als oecumenisch secretaris. Maar Oldham voelde daar niets voor en wilde hem bewust 

                                                           

170 Visser ’t Hooft aan F.M. Kooijman, 11 juni 1938. YDS-12, 64. 
171 Bria and Heller, Ecumenical Pilgrims (1985), 138. 
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meteen in het diepe gooien.173 Visser ’t Hooft voelde de benoeming wel aankomen, maar 

aarzelde. Hij was bang dat de kerken niet door zouden pakken en het bij een losse 

federatievorm zou blijven. Ook was hij bang dat het zou blijven bij een discussieplatform, 

terwijl hij van meet af aan de praktische kant zocht van solidariteit en hulpverlening.174 

Daarom verbond hij enkele concrete voorwaarden aan zijn jawoord die grote invloed op de 

vorming van de Wereldraad hebben gehad. Ten eerste vond hij dat de leiders van 

deelnemende kerken openlijk zouden moeten instemmen met de oprichting van de 

Wereldraad en dat er een modus vivendi tot stand zou komen met de bestaande nationale 

oecumenische raden en hun medewerkers. Ten tweede vroeg hij voldoende financiële 

middelen voor vijf tot zeven jaar, waarmee het opbouwen en bescheiden uitbreiden van een 

‘first-rate staff’, voorzien van de nodige materiele en secretariële ondersteuning mogelijk zou 

zijn. Om een onafhankelijke rol te kunnen spelen, diende de Wereldraad een brede financiële 

basis te hebben die werkelijk door de kerken werd gedragen. Ten derde, wilde hij de vrijheid 

zelf zijn eigen team samen te stellen. Dat kon tot op zekere hoogte. Zo ging de zittende Duitse 

Life and Work-studiesecretaris Hans Schönfeld, niet echt de keuze van Visser ’t Hooft, mee 

in de nieuwe organisatie. Als kantoor werd een gebouw in gebruik genomen dat eigendom 

was van de Zwitserse protestantse kerk, 41 Chemin des Crêts-de-Champel in Genève. De 

nieuwe functie had tot gevolg dat het gezin Visser ’t Hooft zou verhuizen, want de bestaande 

woning was verbonden met de functie bij de WSCF. Het huis dat nu kon worden gehuurd lag 

aan dezelfde weg, nummer 11A, zodat Visser ’t Hooft kon lopen naar zijn werk.175 Dit was 

een mooie grote vrijstaande villa, hoog gelegen met een prachtig uitzicht over de velden, in 

die tijd aan de rand van Genève. 

 De Akkoorden van München van september 1938 beloofden, volgens de Britse premier 

Neville Chamberlain bij thuiskomst, ‘peace for our time’. Niet iedereen zag direct dat er in 

werkelijkheid alleen maar nieuwe stappen op weg naar oorlog waren gezet. Hitler trok de 

conclusie dat het Westen niet zou ingrijpen en kon nu ongestoord het Tsjechische 

Sudetenland gaan bezetten. Visser ’t Hooft maakte zich direct al geen enkele illusie over de 

resultaten die Chamberlain had bereikt. Toen de vader van Jetty’s neef Conny Patijn, de 
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advocaat en politicus voor de Liberale Unie Rudolf J.H. Patijn (1863-1956), in de krant een 

kritisch stuk publiceerde, schreef Visser ’t Hooft hem: 

 

Het artikel van je Vader in de Rotterdammer heeft mij zeer geïnteresseerd. Alleen stond ik 

versteld van de conclusie. Kan men Chamberlain een groot staatsman noemen wanneer hij 

zich zoo ongelooflijk voor de gek heeft laten houden als je Vader meent? De noodwendige 

conclusie uit deze theorie zou juist moeten zijn dat dan Churchill en Eden de situatie heel 

wat dieper doorzien.176 

 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch had gemeend het ‘grootsche vredeswerk’ van 

Chamberlain te moeten eren door op de frontgevel van het raadhuis de tekst Laus Deo Semper 

Pax Optima Rerum aan te laten brengen.177 Visser ’t Hooft kwam direct met de analyse dat 

het een ernstige vergissing was te stellen dat de vrede hoger ging dan alle zaken, omdat 

gerechtigheid en vrijheid hier in werkelijkheid ondergeschikt en relatief werden verklaard.178 

In de herfst van 1938 maakte hij een reis naar Tsjechoslowakije en Duitsland. Daar luisterde 

hij naar Tsjechische christenen die zich door de akkoorden van München verraden voelden, 

vooral door de West-Europese christenen. Na terugkeer in Genève pleitte Visser ’t Hooft 

vurig voor materiële en morele steun voor de Tsjechen. Maar ook de leden van de Belijdende 

Kerk in Duitsland verdienden ondersteuning. Hun geluid moest hoorbaar gemaakt worden. 

Hij was ervan overtuigd dat het Duitse volk niet instemde met de Kristallnacht. Terwijl men 

de Jodenvervolging niet fel genoeg kon veroordelen, mocht dit nooit betekenen dat het Duitse 

volk hiervan als geheel de schuld zou krijgen.179 Ondertussen moest Visser ’t Hooft ervaren 

dat zijn stille diplomatie bij de nazi’s nu geen effect meer had, ook niet als het ging om 

individuele gevallen. 

 Niet iedereen was overigens enthousiast over het besluit een Wereldraad van Kerken op te 

richten. De remonstrantse predikant H.J. Heering (1912-2000) schreef in het juni nummer 

1938 van Vox Theologica een zeer kritisch artikel, waarin hij aan de nieuwe Wereldraad de 

neiging tot het nastreven van kerkelijke macht op een smalle dogmatische basis verweet. 

Maar volgens Visser ’t Hooft maakte Heering zich schuldig aan yellow journalism, zoals 
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goedkope journalistiek in de Verenigde Staten wel werd genoemd.180 De angst van sommigen 

dat de Wereldraad in het leven van de lidkerken zou willen interveniëren was volgens hem in 

Utrecht juist ontzenuwd. De basisformule ‘Jezus Christus als God en Heiland’ voorstellen als 

een overwinning van ‘Faith and Order’ op ‘Life and Work’ was volgens Visser ’t Hooft een 

verkeerde weergave van het proces dat aan de samenvoeging van beide organisaties was 

voorafgegaan. Iedereen, ook zij die actief waren in Life and Work, was immers voor een 

duidelijk christocentrische basis van de Wereldraad. Heering had gesteld dat de vrijzinnige 

kerken nu werden buitengesloten door de christocentrische basisformule waarin Christus als 

God werd gezien. Dat bestreed Visser ’t Hooft, maar hij had geen sterke argumenten. Het lijkt 

erop dat hij persoonlijk goed kon leven met een ruime interpretatie door vrijzinnigen. Toen, 

bijvoorbeeld, de Vrijzinnige Christelijke Studenten Bond in 1946 terugdeinsde voor nadere 

banden met de NCSV vanwege de basisformule van de WSCF, die wel wat op die van de 

Wereldraad leek, adviseerde hij zich er niet al te druk over te maken en vooral op de 

praktische samenwerking te letten die er al was.181 Visser ’t Hooft was zich er terdege van 

bewust dat een streng dogmatische basisformule bepaalde kerken zou beletten zich aan te 

sluiten, maar hij zag meer voor- dan nadelen. Bewust werd de basisformule niet gepresenteerd 

als belijdenis van de Wereldraad, maar een bepaalde christocentrische vastigheid kon in de 

ogen van Visser ’t Hooft niet worden gemist. Deze moest behoudende kerken vertrouwen 

geven. Aan een van zijn studievrienden, Evert Jansen Schoonhoven, gaf hij toe dat de basis 

haar bezwaren had en dat er in 1938 in Utrecht een compromis was gesloten. Veelbetekenend 

voegde Visser ’t Hooft eraan toe: ‘Bij deze heele basis quaestie voelt men eerst recht, hoezeer 

theologische formules hun zin kunnen verliezen en voor allerlei doeleinden misbruikt kunnen 

worden.’182 Telkens weer zou de basisformule bezwaren en misverstanden oproepen. 

 Een ander type kritiek kwam vanuit bewegingen die zich door de fusie tussen Life and 

Work en Faith and Order in de Wereldraad buitengesloten voelden. Dat gold in het bijzonder 

voor de Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken, opgericht in 1914. Van deze laatste 

organisatie waren personen lid, geen kerken, en de Wereldbond was na het fiasco van de 

ontwapeningsbesprekingen van de Volkenbond in 1934 geworden tot een schim van zichzelf. 
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Nu dreigde de nieuwe Wereldraad van Kerken het thema vrede te annexeren. Volgens de 

critici werd daarbij de oecumene van de bewegingen verdrongen door het kerkelijke 

element.183 J.C. Wissing, secretaris van de Oecumenische Raad in Nederland, van de 

Oecumenische Vereeniging én van de Nederlandse Afdeling van de Wereldbond, protesteerde 

bij Visser ’t Hooft op persoonlijke titel tegen het monopoliseren van de oecumene door de 

Wereldraad ten koste van de Wereldbond. Wissing vond dat de Wereldbond voor het volk 

koos, terwijl de Wereldraad-in-oprichting meer een zaak van studie voor de leiders was. 

 

Wij zijn durend bezig wegen te zoeken om de geheele beweging tot het kerkenvolk door te 

laten dringen. Hoe belangrijk de studiearbeid ook moge zijn – wij hopen in Nederland tot 

krachtige medewerking ook daaraan op te wekken, provinciale studiegroepen worden 

gevormd – toch moet de beweging meer zijn dan een studie aangelegenheid van officieren, 

wil het leven der kerken van uit het geloof de Una Sancta vernieuwd worden. In Nederland 

zijn thans in alle provincies afdeelingen der Oecumenische Vereeniging opgericht.184 

 

Wissing zelf kon en wilde in zijn werk voor de Oecumenische Raad in Nederland die was 

opgericht in 1935, Wereldraad en Wereldbond niet scheiden. De Nederlandse afdeling van de 

Wereldbond was een commissie van de Oecumenische Raad in Nederland, die zelf qualitate 

qua met de nieuwe Wereldraad van Kerken in verbinding zou staan. Hij vroeg Visser ’t Hooft 

of er niet alsnog toenadering kon worden gezocht en de Wereldbond naast Life and Work en 

Faith and Order mee zou kunnen doen in de oprichting van de Wereldraad. Visser ’t Hooft 

antwoordde Wissing dat hij nog geen definitief oordeel had. Ten gevolge van de 

internationale spanningen zou de Wereldraad er niet aan ontkomen initiatieven op het terrein 

van het vredeswerk van de Wereldbond te ontplooien. Bisschop George Bell van Chichester, 

nota bene voorzitter van de Engelse afdeling van de Wereldbond, wendde zich met zijn 

vredesinitiatieven liever tot de slagvaardige Wereldraad dan tot de zwakke Wereldbond. Het 

was de Wereldbond zelf die niet van structuur wilde veranderen. Namens wie spraken de 

afgevaardigden van de Wereldbond eigenlijk? Visser ’t Hooft legde de vinger op de zere plek. 

Misschien kon Wissing zelf iets van binnenuit bereiken? Beiden waren zich ervan bewust dat 

het bestaansrecht van de Wereldbond voor de Vriendschap door de Kerken in het geding was. 
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Maar pogingen om een compromis te bereiken werden gehinderd door onoverkomelijke 

persoonlijke bezwaren.185 Er kwam ten slotte in Genève een bespreking tussen beide 

organisaties, zonder resultaat. Wissing was daar niet bij. Hij overleed plotseling op 22 juni 

1939 in De Bilt. 

 In januari 1939 kwam het voorlopig comité van de Wereldraad in oprichting bijeen in St. 

Germain bij Parijs. Visser ’t Hooft, sinds 1 januari officieel in dienst van de Wereldraad-in-

oprichting, zag zich geconfronteerd met een scala aan problemen. De situatie van de Duitse 

kerk drong zich het meest nadrukkelijk op. Er waren geen Duitse afgevaardigden bij de in 

Oxford en Utrecht genomen besluiten betrokken geweest. Nu weigerden de Duitsers 

medewerking. De lutherse bisschop Theodor Heckel, die aan het hoofd stond van het 

buitenlandbureau van de officieel van staatswege erkende Deutsche Evangelische Kirche, had 

weinig vertrouwen in Visser ’t Hooft en probeerde te verhinderen dat deze ook 

Europasecretaris van de Wereldraad zou worden. De niet door de overheid erkende 

Belijdende Kerk had een eigen oecumenebureau opgericht, maar Heckel negeren was geen 

optie. Schönfeld, de Duitse studiesecretaris van Life and Work in Genève, was voor een 

voorzichtige lijn en spande zich in om de contacten met het buitenlandbureau in Berlijn 

ongeschonden in stand te houden.  

 Toen de Deutsche Christen op 6 april 1939 met een scherpe anti-Joodse verklaring 

kwamen, verhardden de standpunten. De maat was vol. De geloofwaardigheid van de 

oecumene was in het geding. Barth drong er bij Visser ’t Hooft sterk op aan om zich openlijk 

en direct via de radio tot de christenen in Duitsland te richten. Hij had hen te verzekeren 

 

… dat de oorlog volgens de christenen van alle landen niet tegen het Duitse volk gericht is, 

maar tegen de voor iedereen gevaarlijk geworden usurpators, en dat we aan alle christenen 

in Duitsland de gewetensvraag moeten stellen of het voor hun geen zaak is al het mogelijke 

te doen om deze oorlog, dan wel een overwinning voor deze usurpators, te voorkomen.186 
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Visser ’t Hooft kon slechts melden dat hem het mandaat ontbrak voor een dergelijke actie. Dit 

bezwaar zou in de eerste oorlogsjaren telkens terugkomen, waarbij Barth de rol speelde van 

de horzel in de pels van de hele oecumenische beweging, die in de eerste plaats de angel 

gericht hield op de secretaris-generaal. Op 15 juni 1939 werd Visser ’t Hooft verzocht naar 

Berlijn te komen voor overleg met Heckel. Het kwam erop neer dat de bisschop hem de les 

las en de Wereldraad voor een ultimatum plaatste, door twee officiële plaatsen voor 

vertegenwoordigers van de Duitse kerk in het voorlopig comité te eisen en voor zijn eigen 

bureau het alleenrecht om in Duitsland de internationale oecumene te vertegenwoordigen. 

Tijdens de vergadering van het administratief comité in Zeist, eind juli, werd besloten de eis 

van Heckel af te wijzen. Schönfeld verloor het pleit. Met de twee Duitse vertegenwoordigers 

ging men akkoord, maar één van de twee zou een afgevaardigde van de Belijdende Kerk 

moeten zijn. Het uitbreken van de oorlog betekende het einde van de onderhandelingen, 

waarna Visser ’t Hooft informele contacten waar mogelijk optimaliseerde. Een oecumenische 

specialistenconferentie in hotel Beau Séjour in Champel bij Genève in juli 1939 werd 

grotendeels samengesteld met contacten uit zijn eigen netwerk, zoals Van Asbeck en Patijn. 

De conferentie kon voor de internationale politiek niets betekenen, maar het rapport zou 

Visser ’t Hooft houvast geven in de oorlogsjaren.187 Inhoudelijk was het een belangrijke 

ontmoeting. Kort na de oorlog pakte de toen nieuwe commissie van de Wereldraad-in-

oprichting, de Commission of the Churches on International Affairs de draad van Beau Séjour 

weer op. 

 Diezelfde zomer 1939 was Visser ’t Hooft volop betrokken bij de voorbereidingen van de 

tot dan toe grootste Wereldconferentie van Christelijke Jeugd, die op 24 juli in Amsterdam 

zou worden geopend in het Concertgebouw. Het was de bedoeling kerken, YMCA/YWCA en 

WSCF te laten samenwerken om de resultaten van de recente oecumenische ontwikkelingen 

ook bij jongeren te laten landen. Zo hoopte men hen te behoeden voor cynisme en geestelijk 

toe te rusten in deze spannende tijden. De voorbereiding in gastland Nederland verliep 

aanvankelijk moeizaam. NCSV-secretaris Frans Kooijman beklaagde zich er bij Visser ’t 

Hooft over dat deze voorbereiding niet aan de NCSV was toevertrouwd, maar aan een ad hoc 

comité, waarbij de hervormde predikant en directeur van de Amsterdamse Maatschappij voor 

Jonge Mannen, Jopie Eijkman, in feite het meeste werk deed.188 De Nederlandse regering was 

bezorgd dat de neutraliteit van Nederland in gevaar zou komen. Visser ’t Hooft moest zijn 
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best doen de ambtenaren ervan te overtuigen dat de Amerikaan Reinhold Niebuhr, die als een 

van de sprekers was uitgenodigd, geen communist was. Uiteindelijk werden het 

indrukwekkende dagen, met vijftienhonderd deelnemers en koninklijke belangstelling. In het 

Ajax-stadion was er op 22 juli voorafgaande aan de opening een rally met zevenduizend 

jongeren, waarbij de delegaties plechtig binnentrokken. Het thema ‘Christus Victor’ kreeg, 

tegen de achtergrond van de dreigende oorlog, voor de deelnemers meer betekenis dan de 

organisatoren hadden durven hopen.189 Hoewel een Duitse delegatie ontbrak, was een aantal 

Duitse jongeren op eigen gelegenheid naar Amsterdam gekomen. Van veel vredesidealisme of 

pacifisme was onder de jeugd nu geen sprake meer. Visser ’t Hooft constateerde wel 

vastberadenheid om in oorlogstijd vast te houden aan de christelijke eenheid, een groot 

verschil met de stemming aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. In zijn slotrede over 

Johannes 16,33 verzekerde Visser ’t Hooft de jongeren dat de kerk van Jezus Christus in deze 

wereld niet slechts een bron van prachtige ideeën en goede bedoelingen was, maar een 

‘samenzwering’ van hen die kennis hadden van het geheim dat God in Christus de wereld had 

overwonnen.190 De kerk was daarom de enige gemeenschap in de wereld die werkelijk leefde 

met een open toekomst, de enige gemeenschap met een onuitputtelijke hoop. Voor Visser ’t 

Hooft was deze bijeenkomst het hoogtepunt van zijn jeugdwerk. Hij was trots op de 

manifestatie van realisme en eendracht die hij zag. De slotbijeenkomst in het Amsterdamse 

Concertgebouw, waar het ‘À Toi la Gloire’ werd gezongen, greep hem zeer aan, meer nog 

dan de oprichting van de Wereldraad in 1948 op diezelfde plaats. Veel van de aanwezige 

jongens, zo besefte Visser ’t Hooft, zouden binnenkort tegenover elkaar op het slagveld 

kunnen staan.  

 De jeugdconferentie in Amsterdam betekende voor Visser ’t Hooft zijn laatste bijdrage als 

functionaris in dienst van het oecumenisch jeugdwerk. Hier kwamen alle lijnen samen. Niet 

zonder gevoel voor drama schreef Visser ’t Hooft over deze conferentie in zijn memoires: 

‘Amsterdam 1939 was het ogenblik, waarop wij onze marsorders ontvingen voor de komende 

beproevingen’.191 Het marsorders-idioom gebruikte Visser ’t Hooft wel vaker aan het einde 

van een conferentie, soms zelfs met een knipoog naar het deus lo vult van de kruistochten. Er 
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was in zijn beleving een geestelijke strijd gaande. Gehoorzaamheid aan ‘orders’ moest leiden 

tot vastberadenheid en eensgezindheid. Hij wist dat op deze bemoedigende ontmoeting vele 

beproevingen zouden volgen, niet in de laatste plaats voor hemzelf. In zijn nieuwe functie in 

dienst van de Wereldraad zou hij zich moeten bewijzen onder nog moeilijker omstandigheden 

dan die van de jaren dertig. 

 

2.10 De charismatische studentenleider  

Zo kwam een einde aan de tijd dat Visser ’t Hooft leiding gaf aan het internationaal jeugd- en 

studentenwerk van de YMCA en de WSCF. Begonnen als internationaal secretaris voor het 

jongenswerk van de eerste organisatie, organiseerde Visser ’t Hooft vanaf 1924 allerlei 

kleinere en grotere internationale ontmoetingen op het gebied van christelijk jeugdwerk onder 

middelbare-schooljeugd in Europa. Ook zette hij een modern internationaal tijdschrift voor 

jongeren op. Hij deelde met zijn veelal Amerikaanse opdrachtgevers het inzicht dat de 

naoorlogse jeugd het gevaar liep gedemoraliseerd te raken, met name in Europa. Zijn eigen 

theologische overtuigingen bij dit werk bouwde hij vooral op de kerkelijke 

openbaringstheologie van Karl Barth. Hij zette zich af tegen cultuurtheologen die religie als 

een fenomeen louter academisch bestudeerden en de Bijbel vooral historisch-kritisch 

analyseerden, zoals Ernst Troeltsch. Geconfronteerd met de uitdagingen van totalitaire 

bewegingen die greep wilden krijgen op de massa, achtte hij de cultuurtheologische 

benadering een grote vergissing.  

 Tijdens de grote conferenties die hij bijwoonde leerde hij veel wat hij in zijn eigen 

conferenties in praktijk bracht. Gaandeweg ging hij zijn eigen werk steeds meer herkennen als 

een bouwsteen in een grote groeiende internationale oecumenische beweging. Van de YMCA 

stapte hij rond 1930 over naar de WSCF in een tijd dat in Europa opnieuw de oorlogsdreiging 

toenam. Hij werd in deze tijd een charismatisch spreker voor studenten, gewaardeerd om zijn 

humor en realisme. Ook met het blad The Student World wilde hij studenten vormen en 

bewustmaken een internationaal hecht verbonden christelijke elite in spe te zijn. Hij pleitte 

ervoor dat kerkleden hun geloof en hun expertise op elkaar zouden durven te betrekken. Hij 

verwachtte weinig van idealistisch internationalisme en ontwapening, maar veel van wat hij 

beschouwde als een christelijk realisme dat hij steeds sterker kerkelijk ging articuleren. Nadat 

hij korte tijd de betekenis van opkomst van het nazisme in Duitsland onderschatte, besefte hij 

de ernst van de ontwikkelingen en begon hij de betrokken studenten toe te rusten om gevaren 

en kansen te onderscheiden. Zending en oecumene waren voor Visser ’t Hooft onlosmakelijk 
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verbonden. Een levende kerk kon niet zonder de missionaire houding. Hij verwachtte in deze 

jaren dat er voor de zending een belangrijke taak zou zijn wanneer koloniën zich 

voorbereidden op de onafhankelijkheid en zendingsposten uitgroeiden tot nieuwe kerken. 

Ondanks zijn fascinatie koos hij zelf ten slotte niet voor de zending. 

 Het lukte Visser ’t Hooft niet om de trans-Atlantische oecumenische kloof tussen 

Amerikanen en Europeanen te dichten. Wel analyseerde hij de spanningen tussen het 

praktische, op succes gerichte Amerikaanse handelen en de Europese reflectie. Deze 

verschillen herkende hij ook in door hem gemiste verbinding tussen het behartigen van de 

vragen van kerk en samenleving in Life and Work enerzijds en de aandacht voor de 

dogmatische verschillen van inzicht in de kerken in Faith and Order anderzijds. Hij hoopte dat 

de oprichting van de Wereldraad van Kerken deze spanning vruchtbaar zou weten te maken 

en voelde zich geschikt daar een grote rol in te spelen.  

 Toen een kandidaat werd gezocht voor de zware functie van secretaris-generaal van de op 

te richten Wereldraad van Kerken, werd hij door John Oldham, William Temple en John Mott 

naar voren geschoven. Zij zagen in Visser ’t Hooft de man met het goede netwerk en de juiste 

houding om deze organisatie op de kaart te zetten. Visser ’t Hooft had een duidelijke visie en 

hij was in staat een vaste geloofsovertuiging te combineren met strategisch denken. Daarnaast 

had hij een goede gezondheid en een bijna tomeloze energie. Visser ’t Hooft ontwikkelde in 

deze tijd een directieve leiderschapsstijl die paste in de jaren dertig, kordaat en 

oplossingsgericht. Dit optreden had ook zijn kwetsbare en beperkende kanten. Sommigen 

ervoeren zijn vanuit Genève docerende toon als belerend. Hij was niet altijd goed op de 

hoogte van datgene waarover hij sprak alsof hij een deskundige was. Het netwerk waar Visser 

’t Hooft vrijwel dagelijks gebruik van maakte had een sterk elitaire kant. Daardoor kon zijn 

optreden soms iets wereldvreemds krijgen voor relatieve buitenstaanders. Hij eiste altijd 

gesprekken op hoog niveau. The Student World was beslist geen oppervlakkig studentikoos 

blad met grappen. De profetische toon die Karl Barth aan de vooravond van de Tweede 

Wereldoorlog van een authentieke oecumene eiste, kon Visser ’t Hooft niet waarmaken, 

omdat het draagvlak dat hij daarvoor noodzakelijk achtte ontbrak. 
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HOOFDSTUK 3 

Oecumene in oorlogstijd, 1939-1945 

 

 

3.1 Inleiding 

Terugkijkend op de Tweede Wereldoorlog had Visser ’t Hooft later het gevoel dat de tijd van 

grootste crisis tegelijk de tijd was geweest waarin het oecumenisch werk steeds meer 

waardering kreeg, ook buiten kerken en andere christelijke organisaties. Naar zijn overtuiging 

was er achter de schermen van de oorlog een geestelijke strijd gestreden en had het koninkrijk 

van God terrein gewonnen op het kwaad. De frontlijn van die strijd liep dwars door alle 

volken en volgens hem bevond het ware slagveld zich in de harten van de mensen. De waarde 

van de kerk als de plaats waar alle lijnen samenkomen was naar zijn inzicht door velen 

opnieuw ontdekt. De realiteit van de oecumene in oorlogstijd was geen zaak van discussies 

tussen kerkleiders en hoogleraren in de theologie, maar van de betrokkenheid van mensen. In 

1945 stonden Visser ’t Hooft en zijn geestverwanten sterker dan in 1939. Terwijl christenen, 

theologen en kerken in alle oorlogvoerende landen zich bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog massaal voor nationalistische propaganda lieten gebruiken, leefde er in de 

periode 1939-1945 internationaal een veel sterker besef van oecumenische verbondenheid. 

 Het was aan het begin van de oorlog spannend of Visser ’t Hooft en zijn medewerkers het 

bureau in Genève wel gaande konden houden. (3.2) Toch bleek al gauw de waarde, niet in de 

laatste plaats vanwege de analyses en contacten van Visser ’t Hooft. Actief trachtte hij de 

oorlog te duiden en was hij steeds bezig het oecumenisch netwerk in stand te houden. (3.3) In 

de context van de Duitse kerkstrijd dwong Karl Barth Visser ’t Hooft zich te verantwoorden 

met betrekking tot het zwijgen en het spreken van de kerk. Het kostte de laatste moeite daarin 

een goede afweging te maken. De relatie met Barth kwam daarbij onder grote spanning te 

staan. (3.4) In de theologie van Karl Barth was de openbaring Gods onopgeefbaar 

uitgangspunt. Anglicanen, waar Visser ’t Hooft veel mee te maken had, zagen dit heel anders. 

In hun natuurlijke theologie werd de ervaringswereld van mensen als het ging om de beleving 

van God heel serieus genomen. Hij heeft hiermee geworsteld en er een balans in gevonden die 

hij later nog vaak heeft toegepast. (3.5) In de oorlogsjaren besteedde hij veel energie aan het 

werk onder krijgsgevangenen en vluchtelingen. Soms viel er frustrerend weinig te bereiken, 

maar soms ook maakte juist het initiatief vanuit de Wereldraad het verschil. Meestal moest er 

met vallen en opstaan worden geïmproviseerd. (3.6) Relatief vroeg tijdens de oorlog beseften 
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de medewerkers van de Wereldraad te Genève dat Joden in de door Duitsland en bondgenoten 

bestuurde gebieden onmiddellijk gevaar liepen massaal te worden vermoord. Hoe is Visser ’t 

Hooft daarmee omgegaan? (3.7) Verschillende keren is vanuit het Duitse verzet getracht via 

Visser ’t Hooft met de geallieerden in contact te komen. Een van de belangrijkste contacten 

was Dietrich Bonhoeffer. (3.8) Een andere contactpersoon was Adam von Trott zu Solz. Hij 

raakte, ondanks de serieuze pogingen van Visser ’t Hooft zijn informatie door te geven, zwaar 

ontgoocheld. Dit was ook voor Visser ’t Hooft een geschiedenis van grote hoop en diepe 

teleurstelling. (3.9) 

 

3.2 Het eerste oorlogsjaar in Genève: isolement of knooppunt? 

Terwijl de internationale verbindingen ernstig bemoeilijkt werden door de oorlog, besteedde 

Visser ’t Hooft in deze jaren naast zijn bureauwerk relatief veel tijd aan studie. Met aandacht 

voor politieke, economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen zocht hij naar de 

geestelijke achtergronden van het conflict en trachtte op basis daarvan voor de oecumenische 

beweging bruikbare ideeën voor de toekomst te formuleren. Formeel gaf de Duitser Hans 

Schönfeld leiding aan het Life and Work study department, nu onderdeel van de Wereldraad-

in-oprichting, maar Visser ’t Hooft schreef de belangrijkste kritische studies. Wat zijn eigen 

inzet betreft was er geen scheiding tussen werktijd en vrije tijd. ’s Avonds kwam hij tot 

schrijven.’1 Met slechts enkele medewerkers gaf hij leiding aan een complex netwerk met tal 

van verantwoordelijkheden, waarbij improvisatie een grote rol speelde. Schönfeld leek soms 

een compleet eigen beleid te voeren, maar Visser ’t Hooft vertrouwde hem.2 Er werd een 

speciale studiegroep opgericht waarvoor vier joods-christelijke theologen werden aangezocht. 

Visser ’t Hooft prees zichzelf gelukkig met een Duits consulaat in Genève waarvan alle 

medewerkers antinazi waren. Schönfeld had hem daar al vroeg op gewezen. Zodoende 

konden soms documenten vanuit Berlijn met de diplomatieke post naar Genève worden 

verstuurd. Toen de Gestapo verdenkingen uitte over de Wereldraad in Genève, moet iemand 

van dit Duitse consulaat die de Wereldraad goedgezind was, hebben terug gerapporteerd dat 

Lausanne de plaats was om goed in de gaten te houden. Toen in het voorjaar van 1939 de 

financiële ondersteuning voor de Wereldraad-in-oprichting uit Duitsland geheel wegviel, 

werden de kerken in de neutrale landen extra aangesproken. Men hoopte dat de Scandinaviërs, 

                                                           

1 Visser ’t Hooft aan M. van Blankenstein in Londen, 29 mei 1941. YDS-12, 56. 
2 Visser ’t Hooft aan F. Hildebrandt, 24 maart 1939. WCC general correspondence 644. Visser ’t Hooft, 

Memoirs (1973), 99 en 130. 
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de Nederlanders en de Zwitsers, ook als de verbindingen met de Angelsaksische landen 

ernstig belemmerd raakten, de continuering van het Geneefse bureau zouden kunnen 

garanderen. In de loop van de oorlog kwam de financiering vooral op de Zwitserse kerken 

neer. Maar tegen het eind van de oorlog werden Amerikaanse bronnen steeds belangrijker en 

het budget zou wat betreft het naoorlogse reconstructieprogramma en werk onder 

vluchtelingen een tijdlang vrijwel geheel van Amerikaans geld afhankelijk worden. In 1941 

gaven de Zwitserse kerken 77.000 francs aan de Wereldraad, uit de Verenigde Staten kwam 

10.000 francs en de Zweedse kerken droegen 6.000 francs bij. Maar het beroep van Visser ’t 

Hooft op de Amerikaanse christenen was niet tevergeefs en de bijdrage van de Amerikaanse 

kerken groeide in deze jaren enorm, vooral nadat het land in de oorlog betrokken raakte. In 

1942 schonk het land al 241.000 francs en het jaar daarop 368.000.  

 Na de machtsovername door Hitler in 1933 had Visser ’t Hooft in zijn functie bij de WSCF 

de contacten met de Duitse afdeling zo goed mogelijk in stand gehouden. Maar begin 1939 

kreeg Duitsland als geheel voor Visser ’t Hooft steeds meer het aanzien van wat hij noemde 

‘ein riesiges Konzentrationslager’. De niet officiële contacten werden de facto inhoudelijk 

steeds belangrijker.3 Toch konden, zo zeiden ook mensen van de Bekennende Kirche tegen 

Visser ’t Hooft, de officiële contacten niet worden gemist. De bezetting van Bohemen en 

Moravië op 15 maart 1939 betekende een definitieve wending in de manier waarop ook 

hijzelf naar Duitsland keek. Visser ’t Hooft ging eind maart 1939 naar Duitsland om 

polshoogte te nemen. Hij bracht bisschop Heckel van het buitenlandbureau van de 

Evangelische Kirche een formeel bezoek, maar was vooral bij vrienden van de Belijdende 

Kerk, zoals Reinold von Thadden-Trieglaff. 

 Op 26 maart 1939 liet de Duitse Reichskirchenminister Hanns Kerrl een verklaring uitgaan 

die als de Godesberger Erklärung bekend is geworden en gesteund werd door de 

middengroepen in de Duitse kerk. Het lukte hem daarmee de verbondenheid van de kritische 

protestanten die zich niet tot de Deutsche Christen rekenden en de Bekennende Kirche te 

ondermijnen. Het christendom werd voorgesteld als ‘volks-nationaal’, anti-Joods en anti-

oecumenisch. De internationale oecumenische beweging werd als ‘politiek ontaard’ weggezet. 

Daarop volgde een protestverklaring vanuit leidinggevende oecumenische kring, ondertekend 

                                                           

3 Visser ’t Hooft aan F. Hildebrandt, 18 februari 1939. WCC general correspondence 644. Visser ’t Hooft, 

Memoirs (1973), 94. 
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door William Temple, George Bell, Marc Boegner, Visser ’t Hooft en William Paton.4 Maar 

Visser ’t Hooft deinsde ervoor terug de banden met de Hitlergezinde Deutsche Christen te 

verbreken. Hij waarschuwde de Nederlander Jan Koopmans voor contraproductieve acties en 

maande tot voorzichtigheid: ‘Ik weet, dat wij Barthianen daar allemaal moeite mee hebben, en 

zoo zeg ik het heelemaal niet tegen jou alleen, maar even hard tegen mezelf.’5 Het is 

interessant dat Visser ’t Hooft hier sprak van ‘wij Barthianen’, iets wat hij later liever 

vermeed. Het was zijn opzet om voortaan speciale persberichten voor Duitsland te laten 

uitgaan, waarin zelfs het woord ‘oecumenisch’ vermeden werd. Het was zijn doel door vooral 

zuiver religieuze boodschappen op te nemen het vertrouwen van de Duitse kerken te 

behouden: ‘Würde das gelingen, so könnten wir später Schritt vor Schritt etwas weiter 

gehen.’6  

 Maar reeds in april 1939 constateerde Visser ’t Hooft dat de kerk in Duitsland nu geheel 

door de staat werd ingekapseld. Hij stemde in met Hermann Rauschning, de voormalige 

president van de senaat van Danzig, dat het nationaalsocialisme zich ontpopt had als een 

nihilistische ideologie, waarin macht een doel in zichzelf was geworden.7 Samen met William 

Paton, een van de twee associate secretaries van de Wereldraad, schreef Visser ’t Hooft in het 

voorjaar van 1939 het programmatische stuk ‘The Ecumenical Task. The Church as an 

Ecumenical Society in Time of War’. Daarin werd de hoofdtaak van de kerk: kerk te zijn, de 

taak die in Oxford en Madras zo duidelijk was vastgesteld, vertolkt in drie concrete punten. 

Als de oorlog zou uitbreken, was er ten eerste de taak van gebed en de prediking van het 

gebod de vijand lief te hebben; ten tweede het vasthouden aan broederlijke relaties tussen de 

kerken; en ten derde moesten de kerken en hun leden aan de slag gaan met voorbereiding van 

een rechtvaardige vrede.8 In het verlengde hiervan stelde Visser ’t Hooft vast wat in de 

komende jaren de opdracht zou zijn van het voorlopig comité van de Wereldraad-in-

oprichting. Hij accentueerde het onderhouden van contact, het verzorgen van informatie, 

vluchtelingenwerk, in het bijzonder voor niet-arische christenen, en de zorg voor 

krijgsgevangenen. 

                                                           

4 Ter Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste oecumenische raad in Nederland -ook in zijn internationale 

context- , 10 mei 1935-10 mei 1946, 1989, 132. 
5 Visser ’t Hooft aan J. Koopmans, 29 november 1939. YDS-12, 48. 
6 Visser ’t Hooft aan A. Koechlin, 3 september 1939, WCC general correspondence 789. 
7 Visser ’t Hooft, ‘Notes on the Church Situation in Germany’, 1939. WCC 994.2.06/24. Rauschning, Die 

Revolution des Nihilismus. Kulisse und Wirklichkeit im Dritten Reich (1938). 
8 Visser ’t Hooft en Paton, ‘The Ecumenical Task. The Church as an Ecumenical Society in Time of War’, 1939. 

Zie ook: Visser ’t Hooft, ‘L’Église et la Situation Internationale’, 1940. 
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 Waar Visser ’t Hooft in dit beleidsdocument niets over zei was het doen van openbare 

uitspraken namens de Wereldraad of oecumenische beweging. Reeds rond de Life and Work-

conferentie in Oxford in 1937 was gebleken hoe problematisch dit was. Na het uitbreken van 

de oorlog werd de urgentie groter, terwijl de mogelijkheden om hiervoor draagvlak te 

ontwikkelen juist kleiner werden.9 Ondertussen zat Visser ’t Hooft niet stil en stelde alles in 

het werk zich goed te informeren over wat er gaande was in de landen die bij de oorlog 

betrokken raakten, zodat hij zich tot een geprivilegieerd waarnemer ontwikkelde. Zelfbewust 

nam hij zo te Genève de rol op zich van observator en rapporteur, in het bijzonder op 

geestelijk niveau. Dit deed hij in eerste instantie in zijn functie als secretaris-generaal van de 

Wereldraad van Kerken-in-oprichting en dus om zijn kerkelijk netwerk op de hoogte te 

houden, maar al gauw ook als Nederlander voor de Nederlandse regering in Londen en zijn 

contacten in Nederland, en na verloop van tijd zelfs als contactpersoon voor het Duitse verzet. 

Zijn belangrijkste contacten buiten continentaal Europa waren de twee associate secretaries 

van de Wereldraad, William Paton in Londen en Henry Smith Leiper in New York. 

 Terwijl heel het oecumenisch werk nu in gevaar was, bleef Visser ’t Hooft kansen zien. 

Maar alles was onzeker. Zonder goede internationale communicatie zou Visser ’t Hooft 

mogelijk beter uit Zwitserland kunnen vertrekken. In de zomer van 1940 was er maar voor 

een paar maanden financiering beschikbaar voor het Wereldraadkantoor. De Amerikaanse 

oecumenische contacten moesten worden geïnformeerd en dienden te begrijpen dat het niet 

om een conflict ging dat de Europese landen zelf maar moesten uitvechten. De geestelijke 

betekenis van deze crisis moest worden uitgelegd.10 Wezenlijk in deze tijd was de morele en 

financiële steun van de Zwitserse Kirchenbund. Voor Visser ’t Hooft was in het bijzonder de 

gereformeerde predikant Alphons Koechlin (1885-1965) een grote steun. Koechlin was 

predikant in Bazel, president van de Federatie van Zwitserse protestantse kerken en lid van 

het uitvoerend comité van de Wereldraad in oprichting en had goede relaties met de Zwitserse 

autoriteiten. Half juni 1940 besloot Visser ’t Hooft Genève niet te verlaten.11 Vooral vanuit de 

Verenigde Staten werd erop aangedrongen dit wel te doen. Tot in november 1940 meende 

Visser ’t Hooft dat ook Zwitserland bezet zou kunnen worden.12 

 

                                                           

9 Visser ’t Hooft, ‘Memorandum on the Work of the Provisional Committee of the World Council of Churches 

(in Process of Formation) in Time of War’, 1939. 
10 Visser ’t Hooft aan A. Koechlin, 15 mei 1940. WCC general correspondence 789. 
11 Visser ’t Hooft aan A. Koechlin, 22 juni 1940. WCC general correspondence 790. 
12 Visser ’t Hooft aan A.S. Aberson op Sumatra. YDS-12, 56. 
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3.3 Het duiden van de oorlog 

Hitler kon op 1 september 1939 Polen binnenvallen zonder een echte tweefronten oorlog te 

riskeren. Dit was te danken aan het niet-aanvalsverdrag overeengekomen door de Duitse 

minister van buitenlandse zaken Von Ribbentrop en zijn Sovjet collega Molotov. Het 

uitbreken van de oorlog was een schok, maar verder vonden er het eerste half jaar in West-

Europa nauwelijks vijandigheden plaats. Het was verwarrend dat Nazi-Duitsland en het 

communistische Rusland sinds 24 augustus bondgenoten waren en dat Rusland nu ook Polen 

aanviel, dat daarmee hopeloos verloren was. Dat gebeurde op 17 september. Hoe moest dit 

alles worden begrepen? In zijn analyse van de bezetting van Polen verklaarde Visser ’t Hooft 

nazi’s en sovjets samen tot de grote bedreiging voor het christelijke Avondland.13 Deze oorlog 

moest spiritueel worden geduid. 

 Een tijdlang hield hij een zo neutraal mogelijke toon aan. Als burger van het neutrale 

Nederland was Visser ’t Hooft in het najaar van 1939 woonachtig in het neutrale Zwitserland 

en functionaris van de officieel neutrale Wereldraad van Kerken. Maar een belangrijk 

keerpunt, dat op hem persoonlijk grote indruk maakte, was het uitbreken van oorlog tussen de 

Russen en de Finnen in november 1939. In deze zogenaamde ‘Winteroorlog’, koos hij voor 

het eerst openlijk en duidelijk partij. In een brief aan professor Eelis G. Gulin (1893-1975) in 

Helsinki, die hij al sinds de jaren twintig kende uit de YMCA, sprak Visser ’t Hooft 

onomwonden uit hoezeer allen die werkten in de oecumenische beweging in gedachte en 

gebed achter hun Finse broeders stonden. Volgens Visser ’t Hooft was de spirituele betekenis 

nu dat men niet langer neutraal kon blijven. Hij verzekerde Gulin dat vele kerkleiders met 

heel hun hart hoopten dat Finland gesterkt uit deze beproeving zou komen: ‘en gereed om net 

zo duidelijk als altijd voor een waarlijk christelijk type beschaving te staan tegenover het 

atheïsme.’14 Tijdens zijn recente bezoeken aan Frankrijk, Engeland en Nederland had Visser 

’t Hooft, zo meldde hij, overal diepe bewondering ervaren voor de Finnen. Hij beloofde Gulin 

geld voor evangelisatie onder Russische krijgsgevangenen. Op zondag 10 december 1939 

preekte hij in een speciale dienst van voorbede voor Finland in de American Church in 

Genève over 2 Kronieken 14,11. Net als in het bijbelverhaal over koning Asa van Juda kon 

alleen God nu nog helpen. Volgens Visser ’t Hooft was in werkelijkheid het moment van een 

geestelijke wedergeboorte voor de Finnen gekomen, omdat zij nu op God zelf werden 

                                                           

13 Visser ’t Hooft, rapport met handgeschreven notitie, ongedateerd. YDS-4, 154. 
14 Visser ’t Hooft aan E.G. Gulin, 9 november 1939. WCC general correspondence 605. ‘… and ready to stand 

as clear as ever for a truly Christian type of civilization as over against atheism.’ 
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teruggeworpen.15 Finland was een voorbeeld voor de hele kerk.16 Maar reeds in maart 1940 

verloor Finland de oorlog van de Sovjettroepen. 

 Het trauma van 1914-1918 hing zwaar in de lucht. Moest niet het uiterste worden gedaan 

om te voorkomen dat de oorlog zich nu verder zou uitbreiden? Op 6 en 7 januari 1940 kwam 

het administratief comité van de Wereldraad-in-oprichting in besloten zitting bijeen in het 

toen nog neutrale Nederland, in het Centraal Hotel in Amsterdam. Vriend Conny Patijn, 

redacteur van Woord en Wereld in Den Haag, werd door Visser ’t Hooft van tevoren op de 

Rijksvisa Dienst afgestuurd om te zorgen dat alle leden zonder problemen het neutrale 

Nederland in konden komen. Ook mocht er over deze bijeenkomst geen enkele informatie aan 

de pers worden verstrekt. Na afloop van de vergadering werd, in het diepste geheim, in hotel 

De Zilven bij Apeldoorn de mogelijkheid verkend van een heus oecumenisch vredesinitiatief. 

Initiatiefnemer was de Noorse bisschop Eivind Berggrav, sinds 1938 voorzitter van de 

Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken.17 In feite was het een laatste stuiptrekking van 

deze organisatie, die zich in 1948 ten gunste van de Wereldraad van Kerken zou opheffen. 

Onder de gegeven omstandigheden was het hele initiatief van meet af aan kansloos en Visser 

’t Hooft was er tegen. Had hij in 1933 en ook nog een tijd daarna voor geduld en begrip 

gepleit, nu was hij voor een harde lijn. Samen met Marc Boegner, Berkelbach van der 

Sprenkel namens de Oecumenische Raad in Nederland, en Alphons Koechlin stond hij 

tegenover de Scandinaviërs, die tot het uiterste wilden gaan om te trachten oorlog te 

voorkomen. In de ogen van Visser ’t Hooft gedroegen de Scandinavische lutherse kerken zich 

naïef.18 

 Die niet realistische houding van de lutherse Berggrav kon volgens hem geen toeval zijn. 

Daar ging de lutherse tweerijkentheologie, die het wereldse streng scheidde van het 

geestelijke achter schuil. In neutrale landen met een meer calvinistische traditie, als 

Zwitserland en Nederland, zag Visser ’t Hooft nu juist strijdvaardigheid. Toen hij trachtte in 

Apeldoorn een veroordeling van de Duitse handelswijze aangenomen te krijgen, kreeg hij 

slechts steun van de Fransen, de Zwitsers en de Nederlanders en van William Temple. De 

vredesduiven, bisschop Eivind Berggrav en bisschop George Bell van Chichester, wezen deze 

                                                           

15 Visser ’t Hooft, Preek over 2 Kronieken 14,11, 10 december 1939. WCC 994.2.07/9. 
16 Visser ’t Hooft aan E.G. Gulin, 22 februari 1940. WCC general correspondence 604. 
17 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 19 januari 1939, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 119: Berggrav ‘…der sich 

irgendwie ein zweiter Söderblom fühlt.’ 
18 Ter Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste oecumenische raad in Nederland -ook in zijn internationale 

context- , 10 mei 1935-10 mei 1946, 1989, 142-143 en 149. 
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oproep af. Ook van andere Scandinaviërs en van de Amerikanen kreeg Visser ’t Hooft geen 

steun. Hij concludeerde dat hij op deze manier niet de stem van de oecumene kon zijn. Maar 

dat betekende niet dat hij van plan was zijn mond te houden. 

 

Juist omdat er nu geen hoop kan zijn dat wij spoedig tot een gesprek kunnen komen, heeft 

ieder van ons een nieuwe vrijheid om voor zichzelf te spreken. Van deze vrijheid zal ik 

ook gebruik maken.19 

 

Visser ’t Hooft vond nu de tijd gekomen voor een duidelijker oecumenische stellingname, ook 

wanneer het draagvlak gebrekkig was. In zijn notitie ‘Main Points for Statement to the 

Churches’, gedateerd 7 januari 1940, riep hij de kerken op nu de neutraliteit los te laten en 

openlijk te kiezen voor de Belijdende Kerk in Duitsland en militaire weerstand te steunen van 

landen die zich verzetten tegen het nationaalsocialisme.20  

 Qua methode koos Visser ’t Hooft er in zijn analyses uit deze tijd voor de actualiteit in een 

cultuurhistorisch perspectief te plaatsen en dan vooral raakpunten met theologie en 

kerkgeschiedenis aan te wijzen. Daarbij schuwde hij grote woorden niet. In maart 1940 kwam 

hij met een onderzoek naar de relaties tussen Duitsland en de West-Europese landen: 

‘Germany and the West’.21 Zijn belangrijkste conclusie was dat nationaalsocialisme geen 

nieuwe creatie van Hitler was, maar een reductio ad absurdum van een belangrijke traditie, 

waardoor het Duitse politieke leven al tientallen jaren was gedomineerd. Dat betekende 

volgens Visser ’t Hooft dat nationaalsocialisme niet als een typisch Duits fenomeen moest 

worden begrepen. Heel Europa werd beheerst door een geestelijke strijd, waarvan de oorlog 

slechts een eruptie was. De echte strijd was niet tegen Duitsland, maar voor de oecumene. Een 

dieper begrip van het Duitse leven moest worden nagestreefd. Te midden van de nu overal 

gehoorde oorlogspropaganda van voorjaar 1940 was dit een bijzonder geluid. 

 Toen echter de Sitzkrieg in een Blitzkrieg veranderde en Nazi-Duitsland in korte tijd het 

ene na het andere land in West-Europa bezette, groeide in oecumenische kringen het 

draagvlak voor de visie van Visser ’t Hooft. In een helder document, ‘The Ecumenical Church 

                                                           

19 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 19 januari 1940. Ibidem, 121. ‘… …gerade weil jetzt keine Hoffnung da sein 

kann, daß wir bald zusammen sprechen können, hat ein jeder von uns eine neue Freiheit, von sich aus zu 

sprechen. Von dieser Freiheit werde ich auch Gebrauch machen.’ 
20 Visser ’t Hooft, ‘Main Points for Statement to the Churches’, 1940. 
21 Visser ’t Hooft, ‘Germany and the West’, 1940. 
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and the International Situation’, stelde hij vast dat het nu tijd was om te spreken.22 Het zou 

altijd een hachelijke zaak blijven om vanuit een Wereldraad-in-oprichting stem te geven aan 

de kerken. Verbindingslijnen waren gebrekkig en grote conferenties onmogelijk. Maar het 

ging er nu om het netwerk kwalitatief in stand te houden. De verhalen over wat er nu aan het 

gebeuren was in kerken moesten worden verzameld en verteld. In tegenstelling tot de situatie 

bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd het begrip ‘heilige oorlog’ nu vrijwel 

geheel vermeden en er werd oprecht gebeden voor de vrede en voor kerken in vijandelijke 

landen.23 

 De Wereldraad moest, zo vond Visser ’t Hooft, uitgroeien tot de spirituele bron die de, nu 

zieltogende, Volkenbond node had gemist. Voor jaar 1940 kwam in het Palais des Nations te 

Genève de International Consultative Group for Peace and Disarmament bijeen, en Visser ’t 

Hooft hield hier een voordracht getiteld ‘Spiritual Factors in the Peace Failure (1919-1939)’.24 

De Volkenbond was volgens Visser ’t Hooft gebouwd op een vreemde mix van utopianisme 

en realisme. Maar het spirituele vacuüm dat op de Eerste Wereldoorlog volgde was niet 

gevuld, zodat de massa in mythen was gaan geloven. Na de mislukte 

ontwapeningsbesprekingen, en gezien de handelsbelemmeringen waarmee ieder land 

kortzichtig de eigen economie trachtte veilig te stellen, was het morele failliet van de 

egocentrisch bestuurde westerse democratieën niet meer te verbergen geweest. De westerse 

wereld desintegreerde in hoog tempo; waarden zoals de waardigheid van de menselijke 

persoon, sociale gerechtigheid en daarop gebaseerd internationaal recht dreigden verloren te 

gaan. Ondertussen was er een zoektocht naar een nieuw universalisme op gang gekomen. De 

totalitaire bewegingen bleken destructief, terwijl het humanisme oppervlakkig en optimistisch 

was. Alleen het christelijk universalisme kende volgens Visser ’t Hooft de juiste combinatie 

van realisme en hoop. Niet naar wat ‘nuttig’ was moest nu worden gezocht, maar naar een 

nieuwe integratie van de samenleving, waarbij het er in zijn visie op aankwam de waarheid 

onder ogen te zien. 

 Visser ’t Hooft verwachtte dat het geweld van de oorlog als zodanig een ondermijnend 

effect zou hebben op het Godsvertrouwen van mensen. Immers, als niet argumenten maar 

wapens het pleit beslechten en als het daarbij zou blijven, waar was dan de bemoeienis van 

God met de mensen in deze wereld nog herkenbaar? Hij wees herhaaldelijk op de geestelijke 

                                                           

22 Zie ook: Visser ’t Hooft, ‘The Ecumenical Church and the International Situation’, 1940. 
23 Visser ’t Hooft, ‘Is the Church the Church in War-time?’, 1940. 
24 Visser ’t Hooft, ‘Spiritual Factors in the Peace Failure (1919-1939)’, 1940. 
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strijd die zich afspeelde achter de façade van deze gewelddadige oorlog. Die strijd om 

waarden woedde in alle landen en in de harten van mensen. Dit was de oorlog achter de 

oorlog.25 

 

3.4 Visser ’t Hooft, Karl Barth en het spreken van de kerk 

Terwijl Visser ’t Hooft Karl Barth zeer waardeerde als leermeester en vriend en een 

profetische stem die sprak tot zijn geweten, kende hij de Zwitserse theoloog ook als iemand 

die zich volledig kon isoleren in zijn eigen gelijk. Toch had hij steeds naar Barth willen 

luisteren, ook al was hij vaak aan handen en voeten gebonden. Vanaf 1939 gaf hij wanneer 

mogelijk stem aan een oecumene die de neutraliteit achter zich liet. 

 

De enige moeilijke vraag is wie hier spreken moet zodat er met echt gezag gesproken 

wordt. Een officiële verklaring lijkt mij daarom minder waardevol, want ons zogeheten 

Voorlopig Comité kan de kerken niet vertegenwoordigen zolang de kerken zich niet bij de 

nieuwe oecumenische raad hebben aangesloten.26 

 

Hoe konden kerken duidelijk stelling nemen tegen onrecht zonder van de oorlog een 

kruistocht te maken? In deze tijd van crisis was Visser ’t Hooft volgens Barth geroepen de 

spreekbuis van de kerk te zijn. Deze was daar wel gevoelig voor, maar hij probeerde aan 

Barth duidelijk te maken dat een persoonlijk woord van hemzelf geen indruk zou maken en 

dat een legitimatie vanuit de kerken echt nodig was bij een zinvolle oecumenische verklaring: 

‘Het is nu eenmaal niet zo dat ik kan zeggen: “le mouvement oecuménique – c’est moi”.’27 

Lijnrecht tegenover Barth stond George Bell, de bisschop van Chichester, die vanuit de 

oecumene op dit moment juist slechts neutraliteit en grote nadruk op de ondeelbare eenheid 

van de kerk wilde horen. 

 Het was een verwarrende tijd. Wat had God eigenlijk met deze oorlog te maken? Daar 

werd in het oecumenisch netwerk heel verschillend over gedacht. Naar aanleiding van een 

lange brief van Barth van 7 oktober 1939, die hij vlak voor een reis naar Parijs, Londen en 

                                                           

25 Vgl. Van Beijnum en Spruyt, De oorlog achter de oorlog (1995). 
26 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 15 april 1939, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 92. ‘Die einzige schwierige 

Frage ist, wer hier reden soll, damit mit wirklicher Autorität geredet wird. Eine offizielle Erklärung scheint mir 

darum weniger wertvoll, weil unser sogenanntes Vorläufiges Komitee die Kirchen nicht vertreten kann, solange 

die Kirchen sich nicht bei dem neuen Ökumenischen Rat angeschlossen haben.’ 
27 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 30 oktober 1939. Ibidem, 113. 
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Nederland ontving, schreef Visser ’t Hooft in november 1939 de analyse ‘Notes on the 

Attitudes of Christians to this War’, waarin hij concludeerde dat de neutrale houding niet 

langer verantwoord was.28 Wat betreft het dilemma omtrent openbare kerkelijke uitspraken 

met een politieke lading koos Visser ’t Hooft nu voor het standpunt dat het voorlopige comité, 

in zijn ogen het enige functionerende orgaan van de oecumenische beweging, weliswaar niet 

kon spreken namens de kerken, maar wel degelijk tot de kerken. Deze konden dan zelf hun 

verantwoordelijkheid nemen door zich die woorden eigen te maken en op eigen gezag te 

herhalen of niet. Maar voor Barth was dat niet genoeg. Hij eiste een duidelijke boodschap van 

de kerk en vond dat het bureau van Visser ’t Hooft deze moest verwoorden in een oordeel 

over de politieke situatie en over de actuele politieke plichten van christenen.29 Dit leidde tot 

een reeks vragen die hij aan Barth voorlegde. Was, bijvoorbeeld, een ‘nee’ tegen het 

nationaalsocialisme automatisch een ‘ja’ tegen de geallieerden? Liep de kerk van de 

oecumene niet groot gevaar door zich in de sfeer van de historische oordelen te begeven? En 

wie bedoelde Barth nu eigenlijk wanneer hij vond dat er gesproken moest worden: de 

oecumene of Visser ’t Hooft? Visser ’t Hooft wilde deze vragen graag met Barth en anderen, 

zoals diens geestverwant de Zwitserse lutherse theoloog Eduard Thurneysen, samen 

bespreken. Maar daar kwam het tot zijn spijt niet van.  

 

Thurneysen […] voelt veel voor een samenspreking en hoopt, dat het door zal gaan ook ter 

wille van Barth, die anders de neiging heeft om zichzelf te isoleeren en Karl Barth contra 

mundum te spelen. […] En dat is juist het moeilijke, dat er hier bij Barth aan den eenen 

kant het echt profetische zit, en aan den anderen kant een natuurlijke Adam, die eigen 

meening aan anderen wil opleggen.30 

 

In latere rapporten, zoals ‘Notes on the State of the Church in Europe’, geschreven in de 

winter van 1941 en ‘État spiritual de l’Europe d’aujourd’hui’ van december 1942, probeerde 

Visser ’t Hooft steeds tegemoet te komen aan de eisen van Barth zonder zijn eigen 

competenties te overschrijden.31 Een van de oplossingen die hij bedacht, was het verzamelen 

van kerkelijke uitspraken en die publiceren. In dit kader kan ook het door Visser ’t Hooft 

                                                           

28 ‘Notes on the Attitudes of Christians to this War’, confidential, 1939. 
29 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 30 oktober, 1939, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 114. 
30 Visser ’t Hooft aan J. Eijkman, 24 november 1939. YDS-12, 59. 
31 Visser ’t Hooft, ‘Notes on the State of the Church in Europe’, 1941, en ‘The Story of the Dutch Reformed 

Church in 1940 and 1941’, 1942. YDS-12, 18.  
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geredigeerde informatiebulletin Stemmen uit Nederland worden begrepen.32 In dit streven past 

ook de tweedelige uitgave, gestencild in eigen beheer, van het Life and Work study 

department ‘Die Kirche spricht zur Welt. Ecclesia Militans’ die ook in het Frans en het 

Engels werd uitgegeven, waarin allerlei actuele kerkelijke uitspraken waren opgenomen uit 

vele landen.33  

 Barth was niet onder de indruk. Toen hij in februari 1943 in zijn open brief aan de 

Amerikanen opnieuw de Wereldraad ronduit betichtte van zwijgen waar duidelijk gesproken 

moest worden, kon Visser ’t Hooft zich niet langer bedwingen. Waarom hield Barth 

oecumene, Genève en Visser ’t Hooft niet beter uit elkaar? Geïrriteerd, omdat hij zich 

gedwongen voelde tot een apologie, somde hij aan Barth op wat sinds het begin van de oorlog 

de belangrijkste momenten en activiteiten waren waaruit bleek dat hij wel degelijk zijn nek 

uitstak: (1) in januari 1940 had hij bij het vredesinitiatief van Berggrav vrijwel alleen gestaan 

in zijn duidelijke afwijzing daarvan; (2) in het memorandum ‘The Ecumenical Church and the 

International Situation’ van april 1940 had hij openlijk gepleit voor de sprekende kerk; (3) 

toen Duitse troepen in mei Nederland bezetten, had hij een duidelijk telegram aan de 

Amerikaanse kerken gericht dat ook was gepubliceerd; (4) kort daarop was door zijn toedoen 

in de Amerikaanse pers een duidelijke verklaring van verschillende oecumenische 

organisaties verschenen waarin de ernst van de situatie werd benoemd; (5) Visser ’t Hooft had 

een publicatie in Oost-Indië voorbereid, waarin stond dat Nederlanders op geen enkele wijze 

door zwijgen de indruk moesten wekken dat ze de overweldiging van Nederland 

accepteerden; (6) systematisch was hij materiaal gaan verzamelen uit bezet Nederland en dat 

gaan publiceren in Stemmen uit Nederland; (7) hij had getracht om de lauwe stemming in 

Frankrijk te beïnvloeden, wat was uitgemond in de publicatie van stellingen onder de titel 

‘Thèses de Pomeyrol’ van 16-17 september 1941, gericht tegen de Vichy-regering van het 

onbezette deel van Frankrijk en de anti-Joodse wetgeving daar, met een oproep aan de 

gereformeerden in Frankrijk tot geestelijke weerstand; (8) in Wipkingen bij Zürich had hij, 

tijdens een conferentie van de Zwitserse organisatie voor hulp aan de Belijdende Kerk in 

Duitsland, op 17 november 1941 een lezing gehouden waarin veel van Barths ideeën waren 

verwerkt; (9) In het voorjaar van 1942 had Visser ’t Hooft een bezoek aan Londen gebracht, 

waar hij een regeringsopdracht kreeg om een communicatieverbinding tussen de Nederlandse 

regering in ballingschap en bezet Nederland op te bouwen; (10) Met Kerst 1942 had hij zich 

                                                           

32 Zie 4.2. 
33 ‘Ecclesia Militans’, 1 ‘Die Kirche spricht zur Welt’ en 2, ‘Die Verkündigung der Kirche im Krieg’, 1942. 
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nog zeer ingespannen om een gemeenschappelijke oecumenische verklaring in naam van het 

voorlopige comité van de Wereldraad los te krijgen, maar dit was mislukt door toedoen van 

de Zweedse aartsbisschop Erling Eidem, die geen verklaring wilde waaronder alleen namen 

konden staan van kerkleiders uit neutrale landen en landen aan slechts één zijde van het 

oorlogsconflict, dat wil zeggen de geallieerden.  

 Visser ’t Hooft luchtte zijn hart, toen hij Barth vertelde dat hij vaak moedeloos was 

geworden van de vele afwijzingen die hij had ondervonden. 

 

Ik ben daarbij op zoveel onverschilligheid of afwijzing gestoten, heb ook van mijn beste 

vrienden op dit punt zo weinig steun gekregen, dat ik op dit gebied zomaar de moed 

verliezen kan. Ik geloof echter dat ik geen succes zou hebben gehad ook al had ik me 

krachtiger ingezet dan ik gedaan heb. Want er zijn velen, juist ook onder de beste 

oecumenici, zoals Chichester, die altijd weer de instandhouding van de gemeenschap 

belangrijker vinden dan het concrete getuigenis.34 

 

Deze discussie van Visser ’t Hooft met Barth is belangrijk, niet alleen met het oog op de 

vraag om men wel of geen duidelijke kerkelijke uitspraken met een politieke lading moest 

doen. Het ging ook over de stijl en de betekenis van oecumene. Visser ’t Hooft scherpte zich 

aan Barth, maar hij zette nadrukkelijk een eigen koers uit, onafhankelijk en diplomatiek, die 

na de oorlog grote invloed op de Wereldraad zou hebben. 

 Tijdens een theologiestudentenconferentie te Gwatt, in Thun, Zwitserland, in mei 1943 

vond een incident plaats dat Barth en Visser ’t Hooft verder uiteen dreef. Nadat hij tweeënhalf 

uur had gesproken over de doop, voelde Barth zich daar in zijn hemd gezet door dagvoorzitter 

Visser ’t Hooft die hem tot de orde riep en Koechlin het slotwoord liet doen.35 Barth verweet 

Visser ’t Hooft boosaardige opzet en een geraffineerde ‘mir wohl bekannten Konferenzstil’.36 

Hij was nog lang niet klaar geweest. Hij voegde eraan toe: ‘Zo word geen kerk ooit belijdende 

kerk. Zo moet het altijd al in de kiem gesmoord worden, iedere echte beweging op een dood 

                                                           

34 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 19 februari 1943, in: Herwig, Briefwechsel (2006), 156-163, citaat 162. 
35 K. Barth aan Visser ’t Hooft, 9 mei 1943. Ibidem, 168-170. ‘Ich bin dabei auf soviel Gleichgültigkeit oder 

Ablehnung gestoßen, habe auch von meinen besten Freunden in dieser Beziehung so wenig Unterstützung 

gehabt, daß ich auf diesem Gebiet wohl zo leicht mutlos geworden bin. Ich glaube aber, daß auch energischere 

Vorstöße als diejenigen, die ich gemacht habe, keinen Erfolg gehabt haben würden, weil gerade auch viele der 

Besten der Ökumeniker, wie etwa Chichester, immer wieder die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft wichtiger 

finden als das konkrete Zeugnis.’ 
36 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 10 mei 1943. Ibidem, 170-171. 
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spoor gezet.’ Deze ‘Kirche der Mitte’ was een ‘Konstruktion’, een kunstmatig product 

waarvan hij verre wilde blijven, aldus Barth.37 Een complete breuk dreigde. Jetty Visser ’t 

Hooft trachtte de impasse te doorbreken en schreef een indringende brief aan Barth. Zonder 

medeweten van haar man gaf zij getuigenis van diens grote waardering voor Barth, niet alleen 

als theoloog. Enkele weken geleden had zij hem nog op treurige toon horen zeggen: ‘Wat had 

die man voor mij een zielzorger kunnen zijn als hij wilde.’ Jetty deed een vleiend beroep op 

Barth te beseffen dat het niet gepast was wanneer mensen met hun kleine conflicten God voor 

de voeten liepen. Zij en haar man keken tegen Barth op als theoloog en profetisch instrument 

in Gods hand: 

 

Heus, professor, ik ben niet blind voor de gebreken van mijn man: hij is soms, zonder dat 

hij er iets van vermoedt, heel rücksichtslos, maar onoprechtheid kan hem niet verweten 

worden, en tot ‘raffinierte Regiekunsten’ is hij helemaal niet in staat. Bent U werkelijk een 

zo slecht psycholoog dat U dat niet weet? […] Wanneer U, Professor, gebruikt wordt om 

een reusachtige omwenteling in de theologie tot stand te brengen, zoals het geval is, een 

omwenteling die misschien wel eeuwen nodig heeft om tot in al haar consequenties door te 

werken, dan moet men toch begrijpen dat die uitwerking wel niet van haastige, menselijke 

beslissingen zal afhangen maar alleen, en pas goed, van Gods geduld.’38 

  

Jetty erkende dat haar man in het vuur van conferenties onverbiddelijk te werk kon gaan, strak 

vasthoudend aan een plan. Maar deze gedrevenheid was volgens haar niet de geraffineerde 

regiekunst waarvan Barth hem had beschuldigd. Toch zijn er door de jaren heen velen 

geweest die Visser ’t Hooft juist in dit opzicht zowel hebben bewonderd als verguisd.  

                                                           

37 K. Barth aan Visser ’t Hooft, 11 mei 1943. Ibidem, 172-174. ‘So wird aus keiner Kirche jemals bekennende 

Kirche werden. So muß das immer schon im Ansatz verhindert, jede echte Bewegung auf ein totes Geleise 

geschoben werden.’ 
38 H. Visser ’t Hooft-Boddaert aan K. Barth, 13 mei 1943. Ibidem, 175-176. ‘Wie könnte dieser Mensch ein 

Seelsorger für mich sein, wenn er nur wollte.’ En: ‘Wirklich, Herr Professor, ich bin nicht blind für die Fehler 

meines Mannes: er ist manchmal, ohne es zu ahnen, ganz rücksichtlos, aber Unaufrichtigkeit kann man ihm nicht 

vorwerfen, und zu ‘raffinierten Regiekunsten’ ist er nicht einmal fähig. Sind Sie wirklich ein so schlechter 

Psychologe daß Sie das nicht wissen? […] Wenn Sie, Herr Professor, dazu gebraucht werden, eine ungeheure 

Umwälzung in der Theologie zu Stande zu bringen, wie es der Fall ist, eine Umwälzung, die vielleicht 

Jahrhunderte brauchen wird, um ihre Konsequenzen durchwirken zu lassen, da muß man doch verstehen, daß 

diese Wirkung nicht von hastigen, menschlichen Entscheidungen abhängen dürfte, sondern nur und erst recht 

von Gottes Geduld.’ 
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 Barth wilde na verloop van tijd wel aannemen dat Visser ’t Hooft te goeder trouw had 

gehandeld, maar bleef van mening dat de gang van zaken illustratief was voor de verkeerde 

weg die de oecumene was ingeslagen.39 Visser ’t Hooft was gevoelig voor het verwijt van 

Barth betreffende ongeestelijke ‘spelregels’ en een verwerpelijke ‘conferentiestijl’. Hij 

identificeerde zich meer en meer met dezelfde oecumene die Barth zo hard aanviel, en hun 

vriendschap leed eronder. 

 

Je begrijpt niet waarom ik zo ‘persoonlijk’ reageer op brieven die ‘zakelijk’ bedoeld zijn. 

Maar dat is nu juist de moeilijkheid voor mij: dat jij tegenover mij zo onzakelijk voor je 

zaak staat en die zaak vermengt met voorstellingen en argumenten die alleen maar 

persoonlijk uit te leggen zijn. Zo komt jouw vraag nooit goed aan de orde. Soms ben ik 

boos omdat je het mij zo makkelijk maakt. Ik weet wel dat ik jouw kritiek nodig heb, jouw 

aanvallen zelfs. Maar dan moet ik ook kunnen zeggen: touché! Als jij echter een gecon-

strueerd imago van Visser ’t Hooft op de vingers tikt, dan komt de echte Visser ’t Hooft er 

te gemakkelijk van af.40  

 

Tijdens de zomer van 1943 was de verhouding met Barth een tijdlang ernstig bekoeld. Maar 

in persoonlijke gesprekken werd een en ander uiteindelijk bijgelegd. Begin oktober 1943 

logeerde Barth weer enkele dagen bij Visser ’t Hooft in Genève toen hij daar college gaf. 

Dwars door alles heen is Visser ’t Hooft Barth blijven waarderen en lag zijn belangrijkste 

uitgangspunt bij de opvatting van Barth over het primaat van de openbaring Gods. Hij kon 

Barth niet missen. 

 

Vooral in de oorlogsjaren heb ik […] zo veel van jou ontvangen en geleerd […]. Je moet 

weten, dat ik tot die mensen behoor die het machtige voedsel dat jij de kerk hebt voorgezet 

ongerantsoeneerd tot zich nemen, en dat het mijn theologische hoofdgerecht blijft.41  

                                                           

39 K. Barth aan Visser ’t Hooft, 15 mei 1943. Ibidem, 176-179. 
40 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 25 mei 1943. Ibidem, 180-183. ‘Du verstehst nicht, daß ich so ‘persönlich’ 

reagiere auf Briefe, die Du ‘sächlich’ meinst. Aber das ist gerade meine Schwierigkeit, daß Du mir gegenüber 

Deine Sache so wenig sachlich vertrittst und sie vermischt mit Vorstellungen und Argumenten, die nur 

persönlich verstanden werden können. So kommt Deine Frage niemals richtig zur Geltung. Ich bin Dir 

manchmal böse, daß Du es mir so leicht machst. Ich weiß schon, daß ich Deine Kritik, ja Deine Angriffe 

brauche. Aber darum muß ich auch sagen können ‘touché’. Wenn Du aber eine konstruirte Imago von Visser ’t 

Hooft auf dem Kopf schlägst, so kann der richtige Visser ’t Hooft sich zu leicht davon machen.’ 
41 Visser ’t Hooft aan K. Barth, 3 oktober 1945. Ibidem, 197-201. ‘Ich habe […], besonders in den Kriegsjahren, 

soviel von Dir empfangen und gelernt, […] Du sollst es wissen, daß ich zu denen gehöre, die die substantielle 
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In dezelfde brief deed Visser ’t Hooft wel opnieuw een oproep aan Barth om voortaan de 

dingen anders te zeggen. Barths horzelfunctie zou volgens Visser ’t Hooft pas werkelijk tot 

zegen zijn als hij, behalve scherpe woorden te spreken, ook zou kunnen laten zien inzicht te 

hebben in de werkelijke stand van zaken wat de oecumene betreft. Ondanks alles bleef Barth 

voor hem een gewaardeerde doorn in het vlees. 

 

3.5 Natuurlijke theologie: struikelblok of verbindende basis? 

Visser ’t Hooft was zich persoonlijk bewust van zijn geprivilegieerde achtergrond en 

beschouwde zichzelf als een christelijk intellectueel verbonden met een internationale elite. In 

zijn ogen was deze bevoorrechte groep mensen het aan zijn stand verplicht zich kerkelijk 

geëngageerd op te stellen en in woord en daad antwoorden te zoeken op de wereldcrisis. 

Kerken waren in zijn ogen ziek en de oecumene zag hij als een ziekenhuis. Tijdens de jaren 

twintig en dertig hadden verdeeldheid en kerkelijk gekibbel geresulteerd in een zich blind 

staren op het eigen gelijk. De opdracht van Christus: omzien naar de nood van het volk, was 

schandelijk verwaarloosd. Het probleem van de massa’s was reeds ontstaan tijdens de 

industriële revolutie. De kerk had daar geen antwoord op gehad. Dat had Troeltsch hem al 

laten zien. Een massa was voor Visser ’t Hooft daarbij een menigte mensen zonder vorm.42 

Industrialisatie en de verzwakking van traditionele leefgemeenschappen gingen in Europa 

gepaard met desintegratie en secularisatie. De laatste resten van het corpus christianum, in de 

middeleeuwen nog een alomvattend moreel kader, waren aan het begin van de twintigste 

eeuw helemaal weggevallen. De kerken waren hun gemeenschapsvormende opdracht 

vergeten en stonden daardoor machteloos. In een soort stilzwijgend contract hadden de kerken 

het ethisch levensdomein aan de brute krachten van de wereld overgelaten. Nu de vragen van 

gewone mensen rond zingeving en werkgelegenheid niet langer door kerken werden 

behartigd, viel de massa gemakkelijk ten prooi aan totalitaire ideologieën. Dit was, volgens 

Visser ’t Hooft, een morele ontworteling die alleen in een catastrofe kon eindigen. Het 

fascisme waarin een heidens vitalisme zich uitte, was een van de vormen die ontstonden en 

                                                           

Nahrung, die Du der Kirche geboten hast, in unrationiertem Maße aufnehmen, und daß es meine theologische 

Hauptmalzeit bleibt.’ 
42 ‘…la masse est une multitude d’hommes qui n’a pas encore trouvé sa forme, ou l’a perdue.’ Visser ’t Hooft, 

‘Le problème des masses’ ongedateerd, waarschijnlijk 1940. WCC 994.2.07/32. 
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gedijden in het vacuüm dat de kerken lieten ontstaan. Hij zag het ook in de literatuur, 

bijvoorbeeld in het werk van de Britse auteur D.H. Lawrence.43 

 Niet alleen de kerken, ook de democratie was naar zijn inzicht ziek. De politiek was 

aangetast door wat hij noemde ‘de vergoding’ van de kwantiteit: al het kwalitatieve kwam 

vroeg of laat in de verdrukking. Visser ’t Hooft betreurde het dat in de meeste democratieën 

een parlementariër een aantal stemmen vertegenwoordigde, niet een duidelijk omschreven 

groep mensen met wie hij in persoonlijk contact kon staan. Hij prefereerde een kwalitatieve 

democratie, zoals het Verenigd Koninkrijk, waarin door het districtenstelsel de kwaliteit van 

de vertegenwoordiging op de eerste plaats stond.44 Dergelijke ideeën over de verhouding 

tussen elite en massa herkende hij ook in het werk van de cultuurhistoricus Johan Huizinga en 

de filosoof José Ortega y Gasset.45 De massa had leiding en identificatiefiguren nodig, en 

verdiende erkenning van haar behoeften. De fout van individualistische intellectuelen, zoals 

op het gebied van de literatuur in Nederland de Tachtigers, en de avant-gardisten na de Eerste 

Wereldoorlog, was dat zij de behoefte aan collectief aansprekende vormen hadden 

verwaarloosd. Daardoor was geleidelijk ook de moraal uitgehold. 

 Van de oecumene verwachtte hij genezing en opvoeding.46 Hij zag het als de opdracht van 

de oecumenische beweging om de kerken te helpen het antwoord op deze crisis in de cultuur 

te geven. Maar bij het exploreren van de weg daarnaartoe stuitte Visser ’t Hooft op het 

principiële struikelblok van wat Karl Barth als ‘natuurlijke theologie’ had bestempeld. Visser 

’t Hooft vond dat Karl Barth zijn tegenstanders vaak geen recht deed en van hun theologie een 

karikatuur maakte. Toch ging hij zelf een heel eind mee in de opvattingen van Barth. 

Theologiebeoefening op basis van zintuiglijke waarneming, traditie en natuurlijke gegevens 

maakte in de rooms-katholieke en anglicaanse traditie deel uit van een erfenis die terugging 

op Thomas van Aquino en werd als heel normaal beschouwd. In het calvinisme was een 

dergelijke fundering van de theologie en de ethiek problematisch. Karl Barth achtte een 

dergelijke natuurlijke theologie onverenigbaar met wat hij noemde een openbaringstheologie 

                                                           

43 Lawrence, Lady Chatterley’s Lover, (1928). Zeilstra, interview met C.M.W. Visser ’t Hooft, 25 oktober 2014. 

Visser ’t Hooft, None other Gods (1937), 156-157. Hij noemt D.H. Lawrence en Nazi ideoloog Arthur 

Rosenberg ‘brothers in the faith’. 
44 Visser ’t Hooft aan M. Reich-Visser, 21 april 1943. YDS-12, 67. 
45 Huizinga, In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd (1935); Ortega y 

Gasset, De opstand der horden (1933). 
46 Visser ’t Hooft aan G.H. Slotemaker de Bruïne, 10 april 1946. YDS-12, 78. 
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‘senkrecht von oben’, direct verbonden aan een soevereine God, die in zijn heiligheid 

tegenover de mens staat en deze daardoor van zijn zonden bewust deed worden.  

 

Jezus is als de Christus het ons onbekende vlak, dat het ons bekende loodrecht van boven 

doorsnijdt.47 

 

Visser ’t Hooft kwam niet los van deze duiding door Barth. De tegenstelling werd op de spits 

gedreven in de politiek-maatschappelijke context van Duitsland in de jaren dertig. Juist het 

zich willen conformeren aan de cultuur had de meeste Duitse theologen beroofd van een 

kritische grondhouding en verblind voor de rampzalige betekenis van de opkomst van Hitler. 

Toen het erop aankwam zich schrap te zetten tegen het nazisme, bleek een groot aantal van 

hen daartoe niet in staat. Hoewel Ernst Troeltsch reeds in 1923 stierf, moest hij telkens weer 

ontgelden wanneer Visser ’t Hooft als trouw ‘barthiaan’ in dit verband zijn punt wilde maken. 

Maar het waren niet de minsten, bevriende anglicaanse theologen en leiders in de oecumene, 

zoals William Temple, de aartsbisschop van York, die juist waren opgeleid met een groot 

vertrouwen in de natuurlijke orde der dingen die in hun ogen voortkwam uit de goddelijke 

Voorzienigheid. Visser ’t Hooft vond dat hij de opdracht had hiertegen te waarschuwen. Het 

was in ieder geval volgens hem niet de basis om de eenheid van de kerk principieel te 

legitimeren. 

 Hij gaf toe dat er in de natuurlijke theologie verbindende aanknopingspunten voor 

praktische samenwerking beschikbaar waren. Coöperatie tussen leden van kerken wortelend 

in verschillende theologische traditiestromen vond hij waardevol en nodig, bijvoorbeeld als 

het ging om staatsinrichting, familie- en vreemdelingenrecht, mits aan één voorwaarde was 

voldaan. Aan de zuivere bijbelse openbaring mocht geen afbreuk worden gedaan met welk 

compromis dan ook. Samenwerking met hen die zich baseerden op natuurlijke theologie bleef 

wat hem betreft altijd ‘ad hoc’ en op de praktijk gericht. Maar principieel zouden er altijd 

grote verschillen blijven en fundamentele harmonisatie was onmogelijk.48 Wat opvalt bij zijn 

argumentatie is dat Visser ’t Hooft als het ging om Godsopenbaring allerlei voorschrift 

gevende bijbelpassages, ook uit het Oude Testament, als bron direct prescriptief interpreteert, 

zonder daarbij veel aandacht te geven aan de historische context. Weliswaar achtte hij de 

                                                           

47 Barth, Der Römerbrief. Neuen Bearbeitung (1922), 6. ‘Jesus als der Christus ist die uns unbekannte Ebene, die 

die uns bekannte senkrecht von oben durchschneidet.’ 
48 Visser ’t Hooft, ‘Droit Naturel ou Droit Divin’, 1942. 
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Joodse leefregels, zoals gegeven in bijvoorbeeld Leviticus, niet geldig voor de kerk omdat de 

kerk niet op de wijze van Israël onder de wet was. Toch ging Visser ’t Hooft ervan uit dat er 

uit de gerechtigheidsopvatting in de oudtestamentische voorschriften een christelijke 

staatsleer af te leiden was. Het was volgens hem de plicht van iedere christen de bijbelse 

wetsopvatting grondig te bestuderen, met het doel daarin de fundamentele orde te ontdekken 

die God als richtlijn voor de mens had bedoeld. Actuele wetgeving diende te worden getoetst 

aan de Bijbel. Het ging daarbij niet om een wetssysteem dat in de Bijbel te vinden zou zijn, 

maar om aanwijzingen verwoord in oudtestamentische wetten, en door Jezus nieuw 

geïnterpreteerd. Mensenrechten leunden, zo bezien, deels op oude joods-christelijke inzichten. 

Visser ’t Hooft betreurde echter de manier waarop ze sinds de renaissance schots en scheef 

waren uitgewerkt. Dat had geleid tot chaos en menselijke hoogmoed. 

 Visser ’t Hooft nam afstand van de neothomist Jacques Maritain (1882-1973), voor wie het 

vertrouwen in de menselijke natuur genoeg leek te zijn en Gods genade slechts de functie had 

om iets te verhelderen wat al eerder bestond. Daar tegenover schetste Visser ’t Hooft een 

falende menselijke rede, aangetast door de zonde. Slechts de goddelijke openbaring bood in 

zijn ogen voldoende basis voor een wetgeving die een ondermijnde menselijke orde kon 

schragen. Als de grote verliezer van het tijdperk waarin hij leefde beschouwde Visser ’t Hooft 

de stoïcijnse traditie: ‘Individualisme en rationalisme hebben het [stoïcisme] onmachtig 

gemaakt om stand te houden ten tijde van de grote aardverschuiving’.49 Het 

cultuurprotestantisme was op dit punt voor hem ook nu telkens weer de boosdoener. Hierdoor 

was het eigenlijke protestantisme dat wortelde in de Reformatie op een dwaalspoor geleid. 

Maar de soep werd bij Visser ’t Hooft nooit zo heet gegeten als ze werd opgediend. 

Zorgvuldige hield hij de weg vrij voor oecumenische samenwerking, met zowel anglicanen, 

rooms-katholieken en oosters-orthodoxen, als ook niet-christenen. Na de oorlog zou hij zich 

in deze zin pragmatisch inzetten om de oecumenische inzet voor de mensenrechten vorm te 

geven. 

 

3.6 Oecumenisch werk onder vluchtelingen en krijgsgevangenen 

Visser ’t Hooft is tijdens de oorlog in Zwitserland intensief betrokken geraakt bij hulp aan 

vluchtelingen en aan krijgsgevangenen. Reeds in 1933, kort na de machtsovername door 

Hitler, had een groep oecumenische voortrekkers onder wie de anglicaan George Bell, Henry-

                                                           

49 Visser ’t Hooft, ‘Natural Law of Divine Law. Some Notes on the Question’, 1943, 269. ‘Its individualism, its 

rationalism have made it incapable of holding firm at the moment of the great landslide.’ 
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Louis Henriod van de Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken, de Amerikaanse 

kerkhistoricus W. Adams Brown, de Deense lutherse bisschop O. Valdemar Ammundsen en 

de Franse protestantse hoogleraar theologie Wilfred Monod, zich met een oproep tot hulp aan 

vluchtelingen gericht aan de bij Life and Work betrokken kerken. Aanvankelijk ging het 

vooral om hulp aan geloofsgenoten. Coördinatie en uitvoering werden toevertrouwd aan het 

reeds in 1920 opgerichte European Central Bureau for Interchurch Aid aan de Rue de 

Montchoisy in Genève, dat onder leiding stond van Adolf Keller (1872-1963).50 Direct na zijn 

aantreden in januari 1939 ging Visser ’t Hooft met Keller een hechte samenwerking aan. De 

Nederlandse gezant in Bern vroeg hem voorzitter te worden van een speciale commissie voor 

de ‘culturele verzorging’ van Nederlandse vluchtelingen. Daarbij ging het vooral om 

praktische hulpverlening, maar ook om pastoraat, kerkdiensten, literatuurverstrekking, 

catechese en lezingen. Ook buiten het gezantschap om klopten voortdurend Nederlanders met 

problemen aan bij Visser ’t Hooft in Genève. Wat hij als privépersoon deed kon overlappen 

met zijn activiteiten voor de Wereldraad. 

 Waar het ging om politieke gevangenen was Visser ’t Hooft aanvankelijk een sterk 

voorstander van stille diplomatie. Als secretaris van de WSCF kwam hij verschillende keren 

in actie. In 1936 had hij op verzoek van Karl Barth een brief aan SS-leider Himmler 

geschreven ten gunste van Hellmut Traub, een jonge predikant van de Belijdende Kerk. Toen 

Traub na korte tijd werd vrijgelaten, kreeg Visser ’t Hooft het gevoel dat dit de manier was 

om iets bij de nazi’s te bereiken. In 1937 spande hij zich in voor Werner Koch en Reinhold 

von Thadden-Trieglaff. Ook een aantal christen-joden trachtte men in deze tijd vanuit Genève 

te helpen en gedurende de zomer van 1938 was Visser ’t Hooft druk bezig met het 

onderbrengen van Duitse ‘niet-arische theologen’ in andere landen.51 Voor hen voelde hij een 

bijzondere verantwoordelijkheid. Terwijl Joodse organisaties zich vooral om religieuze Joden 

bekommerden en kerken, met een beroep op kerkelijke regelgeving, zich concentreerden op 

de opvang van christenvluchtelingen, vielen christen-joden tussen wal en schip. Het was 

moeilijk een veilige plek voor deze mensen te vinden.52 In september 1938 waren er in totaal 

vijftig predikanten van de Belijdende Kerk die aan een plaats buiten Duitsland moesten 

worden geholpen, de ‘niet-ariërs’ inbegrepen. Op 16 november, na de Kristallnacht, van 9 op 

10 november 1938, brachten de gezamenlijke oecumenische hulporganisaties in Genève, als 

                                                           

50 ‘German Refugees. An Appeal to the Constituent Churches’, december 1933. YDS-4, 268-269. 
51 Visser ’t Hooft aan A. Koechlin, 30 juli 1938. WCC general correspondence 788. 
52 Visser ’t Hooft aan H. Golzen, 9 oktober 1938. WCC general correspondence 583. 
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informeel subcomité onder auspiciën van het International Christian Committee in Londen, de 

Jodenvervolging in een oproep opnieuw onder de aandacht. Zij riepen op tot 

gemeenschappelijke voorbede voor de slachtoffers en tot het uitoefenen van druk op 

regeringen om vluchtelingen toe te laten en woonruimte te creëren voor ‘niet-ariërs’ in de 

geest van de Evian-akkoorden.53 Het effect was beperkt. In mei 1939 was van slechts 21 

etnisch Joodse predikanten bekend dat zij sinds de oproep Duitsland hadden kunnen verlaten. 

Begin 1939 besloot het voorlopig comité van de Wereldraad in St. Germain bij Parijs officieel 

een eigen betaalde kracht aan te stellen voor vluchtelingenwerk. Dit werd Adolf Freudenberg 

(1894-1977), die tot 1935 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn had gewerkt, 

en zelf met een Joodse vrouw was getrouwd. Zijn voorlopige standplaats werd Londen. 

 De ernst van de vluchtelingensituatie begon pas echt door te dringen toen Bohemen en 

Moravië in maart 1939 door Duitse troepen werden bezet. Samenwerking was geboden. 

Visser ’t Hooft en Nils Eherenström van de Wereldraad, Keller van Interchurch Aid en 

Henriod van de Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken deden wat zij konden om 

Joden, ‘niet-arische christenen’ en kritische theologen zo snel mogelijk uit de bezette 

Tsjechische gebieden weg te halen. Een belangrijk contact was daarbij de Praagse hoogleraar 

theologie Josef L. Hromádka (1889-1969). Toen de Duitsers Praag bezetten, zorgde Visser ’t 

Hooft, in zijn functie van voorzitter van de WSCF, dat Hromádka zelf met vrouw en kinderen 

weg kon komen, zogenaamd om in Genève colleges te komen geven.54 Hromádka reisde door 

naar de Verenigde Staten waar hij zich vestigde te Princeton. Daar ontving hij een brief van 

Visser ’t Hooft: 

 

Het nogal naïeve idee dat deze oorlog alleen maar moet voorkomen dat Hitler zo 

ondeugend doet, wordt dagelijks weerlegd. Deze oorlog is een ontzaglijke 

aardverschuiving, een oproer van machten der duisternis. We kunnen ons daarom nu nog 

niet voorstellen met wat voor wereld we te maken krijgen wanneer de zogeheten vrede 

gesloten zal zijn. Die vrede zou zelfs erger kunnen zijn dan de oorlog. Anderzijds ben ik 

het er ook mee eens dat deze grote chaos op een of andere manier tot verheldering en tot 

zuivering zou kunnen leiden, en dat er dus reden voor hoop is.55 

                                                           

53 H.L. Henriod, Visser ’t Hooft en A. Keller aan ‘Dear Sir’, 16 november 1938. YDS-5, 21. 
54 Visser ’t Hooft aan J.L. Hromádka, 11 april 1939. WCC general correspondence 685. 
55 Visser ’t Hooft aan J.L. Hromádka, 15 december 1939. WCC general correspondence 686. ‘The rather naïve 

idea that this is just a war to stop Hitler from being naughty is being disproved every day. This war is indeed a 

tremendous landslide, an upheaval of forces from the dark. We can, therefore, at the moment have no conception 
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Hromádka werd volop ingeschakeld in het studieprogramma dat het study department van de 

Wereldraad in samenwerking met tal van betrokken wetenschappers in vele landen 

ontwikkelde. Hij concentreerde zich op de verantwoordelijkheid van de kerken voor de 

toekomstige internationale orde. In de Verenigde Staten werd aan het programma leiding 

gegeven door de presbyterian Henry P. Van Dusen, als hoogleraar verbonden aan Union 

Theological Seminary in New York, een groot voorstander van Amerikaanse interventie in de 

oorlog. Memoranda werden uitgewisseld en besproken. Met de resultaten trachtte men politici 

en diplomaten te beïnvloeden. Visser ’t Hooft vond Hromádka de aangewezen persoon om in 

dit internationaal studiecircuit in de Verenigde Staten het Europese perspectief te 

vertegenwoordigen. Het liefst zag hij hem heen en weer pendelen. Nog vlak voor de Duitse 

inval in Frankrijk was hij van plan Hromádka opnieuw naar Europa te halen.56 

 Op 10 mei 1939 plaatsten de anglicaanse aartsbisschop van York, William Temple, de 

president van de Fédération Protestante de France, Marc Boegner, de Engelse Wereldraad-

secretaris William Paton en Visser ’t Hooft namens het voorlopig comité van de Wereldraad, 

naar aanleiding van een verklaring van Duitse kerkleiders een statement in The Times over het 

christendom en de Joden. In vier punten ging het veel over Christus en de kerk, maar heel 

weinig over de Joden. De schrijvers namen afstand van nationalistische opvattingen van de 

kerk. Waar Christus als Heer werd erkend was ook geen plaats voor een ideologisch opeisen 

van de eerste loyaliteit. Zij spraken als christenen hun erkentelijkheid uit aan de Joden, maar 

maakten ook onderscheid tussen Joden en christen-Joden: 

 

De christelijke kerk is daarom aan het Joodse volk verschuldigd de vervulling te 

proclameren van de beloften die aan dit volk waren gedaan. En zij verheugt zich in het 

onderhouden van de vriendschap met diegenen van het Joodse ras die dat evangelie hebben 

aanvaard.57 

                                                           

of what kind of a world we will be confronted with when so-called peace will be established. That peace might 

indeed be worse than the war. On the other hand, I agree also that somehow this great chaos may lead to a 

clarification and purification, and that, therefore, there are reasons for hope.’ 
56 Visser ’t Hooft aan J.L. Hromádka, 10 april 1940. WCC general correspondence 686. 
57 The Times, 10 mei 1939. ‘The Christian Church owes it therefore to the Jewish people to proclaim to it the 

fulfilment of the promises which had been made to it. And it rejoices in maintaining fellowship with those of the 

Jewish race who have accepted that Gospel.‘The Christian Church owes it therefore to the Jewish people to 

proclaim to it the fulfilment of the promises which had been made to it. And it rejoices in maintaining fellowship 

with those of the Jewish race who have accepted that Gospel.’ 
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Visser ’t Hooft wilde het liefst het hele oecumenisch vluchtelingenwerk integreren in de 

Wereldraad. Hij had de steun van de Amerikanen. Samuel McCrea Cavert, secretaris-generaal 

van de Federal Council of Churches in America, kwam september 1942 naar Genève en 

ontwierp daar samen met Visser ’t Hooft een plan. Freudenberg, die na 1939 ook vanuit 

Genève werkte, stemde daarmee in. Maar Keller, die al sinds 1920 leiding gaf aan Interchurch 

Aid vanuit Genève en tijdens de oorlog lange tijd in de Verenigde Staten was om fondsen te 

werven, weigerde aanvankelijk zijn bureau in de Wereldraad te laten opgaan. Ten slotte heeft 

hij toch loyaal meegeholpen met de integratie.58 Na de oorlog zou het oecumenische 

vluchtelingenwerk, met miljoenen ontheemden, binnen en buiten Europa enorm uitbreiden en 

uitgroeien tot een van de belangrijkste taken van de Wereldraad in de tijd van de oprichting. 

 In april 1940 publiceerde Freudenberg een rapport over de nood van en hulp aan Joods-

christelijke vluchtelingen onder de titel Die Kirchen und die nichtarischen Christen. Visser ’t 

Hooft schreef in het voorwoord dat er geen reden was tot tevredenheid. Hij verwees naar 

Matteüs 25,44: ‘Dan zullen ook dezen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben 

wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, 

en hebben u niet gediend?’ Christelijke kerken hadden tot nog toe te weinig gedaan voor de 

Joodse christenen. De Joodse gemeenschap had, vond hij, veel meer gedaan en de christelijke 

beschaamd. Een expliciete oproep om zich zonder voorbehoud te ontfermen over alle etnische 

Joden, ook de niet-christelijke, liet Freudenberg achterwege.59 

 

Uit onze gedachtenwisseling tot nu toe blijkt dat het meeleven met de lijdende niet-arische 

christenen nog bestaat en dat hun tragedie niet overschaduwd is door de nieuwe 

oorlogsrampen. Christelijke verantwoordelijkheid voor deze lijdende broeders wordt 

overal gevoeld, en hun lot herkend als een krachtig beroep van God op Zijn kerk en op de 

solidariteit van haar leden. Hoe meer de stem van onze verdrukte broeders een krachtige 

een meelevende weerklank vindt, hoe groter de zegening voor de kerk en de christenen zelf 

zal zijn.60 

                                                           

58 Jehle-Wildberger, Adolf Keller (2008), 489-490. Visser ’t Hooft, Reconstruction and Inter-Church Aid in 

Europe (1944). 
59 Freudenberg, Die Kirchen und die nichtarischen Christen (1940). 
60 Visser ’t Hooft aan ‘Dear Friend’, circulaire Refugee Work, 15 december 1939. YDS-5, 21. ‘So far our 

exchange of views proves that the sympathy with the suffering Non-Aryan Christians is still alive and that their 

tragedy has not been overshadowed by the new calamities of war. Everywhere Christian responsibility for these 
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Het werk van Visser ’t Hooft onder vluchtelingen tijdens de oorlog beperkte zich niet tot zijn 

formele opdracht. Zijn activiteiten speelden zich slechts deels in de openbaarheid af. Hij 

hechtte zeer aan zijn goede relaties met de Zwitserse autoriteiten en hij wilde op geen enkele 

wijze de aandacht van de Duitsers trekken. Wat het verborgen deel betrof heeft hij vanaf de 

zomer van 1943 veel samengewerkt met Jean H. Weidner (1912-1994), een Nederlandse 

Zevendedagsadventist en textielhandelaar die dicht bij de Zwitserse grens in Frankrijk 

woonde.61 Met gevaar voor eigen leven bracht Weidner zijn overtuiging waar het ging om 

christelijke naastenliefde in de praktijk, vooral ten bate van Joodse vluchtelingen zonder 

aanzien des persoons. Bij rijke Nederlanders in Zwitserland, bijvoorbeeld P. Kerdel in Arosa, 

wist hij voor dit werk tienduizenden francs los te krijgen. Ook de Nederlandse regering in 

Londen stelde, via Visser ’t Hooft, geld beschikbaar voor de Nederlandse vluchtelingen in het 

niet bezette deel van Frankrijk. Een groot probleem daarbij was het geld op de juiste plaatsen 

in Franse coupures beschikbaar te krijgen. Een speciaal comité zorgde voor de verdeling.62 

Zijn goede contacten stelden Weidner in staat verantwoordelijkheid te dragen voor het 

Geneefs-Brusselse deel van een koeriersroute, waardoor talloze documenten hun weg vonden 

vanuit bezet Nederland, via Genève naar Londen en omgekeerd. De efficiënte smokkelroute 

van Weidner betekende een aanmerkelijke verbetering van capaciteit en frequentie voor de 

Zwitserse Weg.63 

 Niet alleen vluchtelingen, ook piloten en politici, en ZBM’ers, ‘zeer belangrijke mensen’, 

als de journalist en politicus Gerrit Jan van Heuven Goedhart in 1944, werden van 

Amsterdam, via het dorp Meers aan de Maas, Leuven, Brussel en Quiévrain, naar Parijs 

gesmokkeld onder de codenaam Dutch-Paris, en vervolgens naar Lyon. Een zijtak van de 

route liep via Annecy naar Collonges en dan over de Mont Salève naar Genève. Mensen die 

Zwitserland werden binnengesmokkeld, werden enkele dagen van tevoren door Weidner bij 

de Zwitserse autoriteiten aangemeld en indien mogelijk van documenten voorzien om 

arrestatie te voorkomen. Onaangekondigd proberen Zwitserland binnen te komen was heel 
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gevaarlijk. Men liep de kans teruggestuurd te worden of, erger, te worden overgedragen aan 

de Duitsers. Soms ging het mis. Zo betreurde Visser ’t Hooft in 1943 in een brief aan het 

Nederlandse gezantschap in Bern het lot van een echtpaar Sweerts. Zij werden opgepakt en 

overgedragen aan de Duitse autoriteiten. 

 

Het is jammer, dat het met Sweerts en zijn vrouw zoo geloopen is. Ik heb nog eens 

duidelijk laten zeggen door verschillende menschen, die ik bereiken kon, dat niemand moet 

probeeren de grens hier te overschrijden zonder vooraf geannonceerd te zijn.64 

 

Er kwam ook een Poolse Joodse familie uit Antwerpen, die door Visser ’t Hooft werd 

aangemeld bij de Zwitserse politie en het Poolse consulaat, maar die werd geweigerd en, 

alsnog aan de nazi’s overgedragen, in een kamp werd vermoord.65 Van veel vluchtende 

Nederlanders die in Zwitserland verbleven, onder wie nogal wat Joden, was het niet mogelijk 

voor Visser ’t Hooft hun vluchtverhaal te doorgronden of te toetsen. Er waren soms mensen 

bij die zelfs onder verdenking stonden van landverraad. Visser ’t Hooft wist vaak niet wat er 

waar was en wat niet. Vaak ging het ook om kinderen die men vanuit Nederland in 

Zwitserland in veiligheid wilde brengen, bijvoorbeeld op de Nederlandse kostschool in Flims.  

 Enkele kampen waar Visser ’t Hooft bemoeienis mee had waren Les Ferrières, Les Enfers 

en verschillende hotelkampen aan het Meer van Genève. Zomer 1942 begonnen de Zwitserse 

autoriteiten Nederlandse vluchtelingen en gestrande ‘Engelandvaarders’ te interneren in een 

nieuw werkkamp Cossonay in Vaud, dicht bij Lausanne. Visser ’t Hooft bezocht dit kamp op 

31 augustus 1942 en leidde die dag een kerkdienst ter gelegenheid van de verjaardag van 

koningin Wilhelmina. Hij sprak over de grote betekenis van het Huis van Oranje voor de 

geschiedenis van Nederland en vergeleek de strijd tegen het nazisme met de Tachtigjarige 

Oorlog. Ook gaf hij adviezen aan geïnterneerden die probeerden in contact te komen met de 

Nederlandse regering in Londen of met in Frankrijk opgepakte familieleden en vrienden. Hij 

hielp mee aan deze laatsten geld te zenden en levensmiddelen, bijvoorbeeld blikjes Portugese 

sardines. Bij de Nederlandse buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Bern, J.J.B. 

Bosch van Rosenthal (1889-1955), pleitte hij voor studiemogelijkheden voor de, veelal jonge, 
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geïnterneerde mannen, die zich enorm verveelden en die volgens hem waren geneigd tot 

minder verheffende activiteiten.66 Veel Nederlandse ‘Engelandvaarders’ in Zwitserland 

wilden dolgraag via Spanje doorreizen naar Engeland. Die mogelijkheid bestond slechts 

mondjesmaat, wat voor hen heel frustrerend was. In de Zwitserse hotelkampen zaten ze op 

elkaar gepakt en er was veel ruzie. 

 Zowel voor de commissie Cleveringa, die een overheidsonderzoek deed naar de houding 

van de diplomatieke en consulaire diensten in het buitenland ten opzichte van de Nederlandse 

uitgewekenen, als voor de Parlementaire Enquêtecommissie 1940-1945, heeft Visser ’t Hooft 

zich achteraf beklaagd over de houding van het Nederlands gezantschap in Bern. Vooral in de 

eerste oorlogsjaren ergerde hij zich aan de bureaucratie. Er werd naar zijn idee niet erg 

gastvrij en nogal onpersoonlijk met de vluchtelingen omgegaan. Er waren te weinig 

medewerkers en een aantal was volgens Visser ’t Hooft ongeschikt voor dit werk. Men droeg 

heel formeel zorg voor materiële noden, maar van empathie en een sociaalpsychologische 

benadering was geen sprake, terwijl daar volgens Visser ’t Hooft dringend behoefte aan was 

vanwege de traumatische ervaringen van velen.67 Hij was blij zelf een onafhankelijk, en waar 

het ging om de persoonlijke contacten met vluchtelingen, onbezoldigd privépersoon te zijn.  

 Ook belangen van Nederlanders in Brussel, Parijs en in het niet bezette deel van Frankrijk 

werden door Visser ’t Hooft behartigd. Er waren voortdurend nieuwe, vaak tragische situaties. 

Een voorbeeld van iemand voor wie Visser ’t Hooft zich in 1942 met succes heeft 

ingespannen was Johanna de Geus, een destijds bekend zangeres van religieuze liederen en 

secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Protestantse Kerkmuziek. Zij had 

toestemming om in Zwitserland op te treden, waar zij direct asiel aanvroeg. In Nederland liep 

zij het gevaar opgepakt te worden vanwege hulp aan een onderduiker, echter vooral vanwege 

haar politieke opvattingen. 

 In 1943 kreeg de culturele commissie voor de vluchtelingen, waar Visser ’t Hooft 

voorzitter van was, van het Nederlands gezantschap, kennelijk na een hint van de Zwitserse 

autoriteiten, de opdracht Cossonay op te delen in een zuiver Joods kamp en de rest. Hij was 

diep geschokt en stuurde meteen een alarmerende brief aan de gezant. 
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Niet alleen de Joden hier, maar allen, die de principieele strijd in Holland doorstrijden, en 

niet in de laatste plaats ‘London’, zouden in zulk een opzet een verloochening zien van de 

beginselen die ons volk en onze Regeering heilig zijn. Ik begrijp, dat er groote practische 

moeilijkheden ontstaan door het samenleven van Joden en niet-Joden, maar ik geloof, dat 

deze moeilijkheden nooit aanleiding mogen geven tot maatregelen, die, ook als zij niet 

anti-semitisch bedoeld zijn, practisch als anti-semitisch uitgelegd kunnen worden. Zoo 

hoop ik, dat men in dezen alle verantwoording voor dergelijke maatregelen aan de Zwitsers 

overlaat, en er op geenerlei wijze aan mede werkt.68 

 

Het plan werd afgeblazen, maar Visser ’t Hooft ergerde zich enorm aan het gebrek aan 

probleembewustzijn bij het gezantschap. Met de hoogste militair aan het gezantschap 

verbonden, generaal-majoor A.G. van Tricht, kon Visser ’t Hooft het goed vinden, maar op 

gezant J.J.B. Bosch van Rosenthal had hij veel kritiek. Van hem verwachtte Visser ’t Hooft 

leiderschap, initiatieven en zo nu en dan een vaderlijk bemoedigend woord aan de 

geïnterneerde Nederlanders. Maar de gezant was in zijn ogen passief en een slecht spreker. 

Hoewel de vluchtelingen redelijk comfortabel waren geïnterneerd, in soms fraai gelegen 

hotels, bijvoorbeeld in de buurt van Clarens, werd er constant geklaagd. Initiatieven van de 

vluchtelingen zelf werden door het gezantschap niet gestimuleerd, en naar de mening van 

Visser ’t Hooft onvoldoende gewaardeerd. De Joodse vluchteling Max Gans (1917-1987) 

richtte een Joodse coördinatiecommissie op en bedacht een lijst met actiepunten hoe 

vluchtelingen en geïnterneerden het beste geholpen konden worden, onder andere met 

voedselpakketten.69 Visser ’t Hooft overtuigde gezant Bosch van Rosenthal dat hij Gans de 

ruimte moest geven. Vanuit het gezantschap werden daarop een mededelingenblad en een 

familieblad voor de vluchtelingen opgezet. Ook kon Gans een uitwisselingsprogramma van 

boeken, talen- en boekhoudcursussen organiseren en er kwamen gezellige avonden en 

vieringen van belangrijke religieuze feesten zoals Pesach.  

 Ook voor het bevorderen van religieus leven in de kampen en het voorkomen van moreel 

verval, vooral onder alleenstaande jongemannen voelde Visser ’t Hooft zich verantwoordelijk. 

Enige bekeringsdrang was daarbij in het spel. Een speciale catechese werd georganiseerd voor 

vluchtelingen die protestants wilden worden. Waar mogelijk probeerde Visser ’t Hooft 
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kerkdiensten te organiseren, waarbij hij oog had voor ‘de psychologische en geestelijke 

vragen, die bij elke emigratie zulk een bijzonder groote rol spelen.’70 De Zwitserse 

autoriteiten, die toezicht hadden op de interneringskampen, waren vaak niet erg coöperatief. 

Visser ’t Hooft vond het samenwerken met hen gedurende de oorlog steeds lastiger worden. 

Soms pleitte hij bij hen persoonlijk voor bepaalde vluchtelingen om internering te 

voorkomen. De commissie van Gans kocht paspoorten op van landen in Zuid-Amerika en 

stuurde die aan joden in interneringskampen in Nederland, waarmee het een groot aantal 

gelukt is te ontkomen. Maar in januari 1944 begonnen enkele Zuid-Amerikaanse regeringen 

de toegang tot hun land te weigeren aan Joden die met hun paspoort reisden, want men was 

bang dat men deze vluchtelingen ook na de oorlog als staatsburgers zou moeten erkennen. 

Gans en de rabbi van Zürich, T. Lewenstein wendden zich daarop tot Visser ’t Hooft, die 

toen, samen met Lewenstein, een telegram aan Wilhelmina in Londen stuurde. Dat hielp. De 

Nederlandse diplomatieke dienst in Zuid-Amerika regelde dat de ongeldigverklaringen 

werden teruggedraaid door toe te zeggen dat voor Nederland de Joden in kwestie Nederlandse 

staatburgers zouden blijven.71 

 Naast het werk onder vluchtelingen was er het werk onder krijgsgevangenen. Meteen na 

het uitbreken van de oorlog maakten oecumenische organisaties die in Genève een 

internationaal hoofdkwartier hadden, zoals de Wereldraad, de YMCA en de WSCF, samen 

met het Rode Kruis hun plannen voor dit werk. Veel leden en oud-leden van de WSCF waren 

als dienstplichtige gemobiliseerd. Een groot aantal van hen belandde in krijgsgevangenschap. 

In november 1939 nam Visser ’t Hooft contact op met zijn vriend de Zwitser Max Huber, 

president van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Deze stelde voor een aan de 

Wereldraad gerelateerde commissie op te richten, die genoeg zelfstandigheid zou hebben om 

het neutrale karakter te garanderen.72 Dit werd de Ecumenical Commission for the Chaplaincy 

Service to Prisoners of War. De Zwitserse predikant Alphons Koechlin trad op als voorzitter 

en Visser ’t Hooft werd secretaris. De eerste vraag was of de hierbij ingeschakelde pastores 

van een neutrale nationaliteit dienden te zijn, of mochten zij lid zijn van kerken in de landen 

van de belligerenten? Visser ’t Hooft had een voorkeur voor neutraliteit, maar in Edinburgh, 

waar hij hierover eind 1939 gesprekken had, legden Schotse predikanten hem uit dat zij het 

                                                           

70 Visser ’t Hooft aan J.M. Kijzer, hoofd van de afdeling vluchtelingen Nederlandse legatie in Bern, 23 februari 

1943. YDS-12, 62. 
71 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl.8 (1978), 910. 
72 Visser ’t Hooft aan W. Temple en anderen, 23 november 1939. WCC general correspondence 789. 



155 

 

juist belangrijk vonden dat Schotten aan pastoraat zouden doen onder Duitse 

krijgsgevangenen in Schotland. Zo wilde men het supranationale karakter van de kerk laten 

zien. Naast pastoraat ging het bij het werk onder krijgsgevangenen om de verzorging van 

kerkdiensten, en verspreiding van bijbels, gezangboeken en religieuze literatuur. Van het 

boekje Les Apôstres en van Jésus de Nazareth van Alexandre Westphal verzond het comité 

van Visser ’t Hooft duizenden exemplaren naar de krijgsgevangenkampen. Het laatste boekje 

werd ook in het Nederlands vertaald.73 In veel kampen ontstonden geïmproviseerde 

‘parochies’ met een eigen spiritueel leven, vaak heel oecumenisch. Dogmatische verschillen 

die kerken in de thuissituatie scheidden, verloren hun betekenis in de kampen. Toen 

Nederland in mei 1940 ophield een neutraal land te zijn veranderde en daarmee ook de status 

van Visser ’t Hooft zelf en droeg hij de leiding van het oecumenisch werk onder 

krijgsgevangenen over aan Charles Guillon (1883-1965), predikant en burgemeester van Le 

Chambon-sur-Lignon in de Haute-Loire, lid van het voorlopig comité van de Wereldraad. 

 Als Nederlander voelde Visser ’t Hooft persoonlijk een grote verantwoordelijkheid voor de 

financiering van Rode Kruis-pakketten ten bate van Nederlandse krijgsgevangenen en 

politieke gevangenen in Duitse concentratiekampen.74 Het was erg moeilijk deze pakketten 

steeds goed gevuld te krijgen. Op de Zwitserse markt was vaak niet veel meer dan 

gecondenseerde melk te koop. Voor de meeste producten was men afhankelijk van Zuid-

Amerikaanse en Portugese import, en die was erg onregelmatig beschikbaar en werd soms 

ineens massaal door de Amerikanen of de Engelsen voor hun pakketten opgekocht. Visser ’t 

Hooft werkte in dit verband samen met J.W.J. de Vos van Steenwijk en C.H.C. Flugi van 

Aspermont van het vanuit Londen aangestuurde comité van het Nederlandse Rode Kruis in 

Genève, met het Nederlands gezantschap in Bern en met het Zwitserse en het Internationale 

Rode Kruis. Het werk ging moeizaam en telkens was er een nieuwe urgentie. In de herfst van 

1941, na de Duitse inval in de Sovjet-Unie, werd bekend dat de Duitsers drie miljoen 

Russische krijgsgevangenen in geïmproviseerde kampen lieten verhongeren. De Wereldraad 

probeerde samen met het Rode Kruis iets voor deze mensen te doen. Maar Visser ’t Hooft 

wist dat het niet meer was dan een druppel op een gloeiende plaat. 

 December 1943 verzorgde Visser ’t Hooft ten behoeve van Nederlandse krijgsgevangenen 

in Duitsland en vluchtelingen in Zwitserland een kerstbrochure met de titel Het Licht schijnt 
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in de duisternis.75 De brochure, die in enkele duizenden exemplaren werd verspreid, bevatte 

een kerstprediking, een gebed, Oudhollandse kerstliederen en -gedichten en een beschouwing 

over de kerstboodschap van Rembrandt, geïllustreerd met drie reproducties van werk van 

Rembrandt. De tekst was vanwege de censuur erg voorzichtig.76 In een volgende brochure, 

met Pasen 1944, was de boodschap explicieter.77 Er stonden overdenkingen in voor Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren, telkens afgesloten met een gebed en ondertekend met de initialen 

VH. Deze brochure had op de voorkant het koninklijk portaal van de kathedraal van Chartres, 

afbeeldingen van Rembrandt en een overdenking van de hervormde zendingstheoloog 

Hendrik Kraemer. In het voorwoord beschreef Visser ’t Hooft het belang voor de 

krijgsgevangenen van de wereldwijde oecumene. Overal in de kampen zag hij spontaan 

christelijke gemeenten ontstaan. In zijn overdenking voor Pasen schreef Visser ’t Hooft over 

het branden van de harten van de Emmaüsgangers. Zij hadden niet met God gerekend; dat 

was naar het oordeel van de schrijver een actuele problematiek. 

 

3.7 Oecumene en de vernietiging van de Joden 

Een dankbare Max Gans beschreef Visser ’t Hooft na zijn overlijden in 1985 in het Nieuw 

Israelitisch Weekblad als ‘een vriend van het joodse volk’.78 Ook het toekennen van het 

eredoctoraat van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem in 1972 wijst op Joodse 

erkentelijkheid voor de rol die Visser ’t Hooft ten opzichte van Joden tijdens de oorlog heeft 

gespeeld. Hij zelf heeft echter herhaaldelijk verklaard niet genoeg te hebben gedaan.79 Veel 

praktisch werk onder Joden in Frankrijk werd verricht door Cimade, het Comité Inter 

Mouvements Auprès des Evacués. Dit was in 1939 opgericht vanuit de Franse protestantse 

jeugdbeweging. Secretaris Madeleine Barot (1909-1995) en voorzitter Marc Boegner (1881-

1971), president van de Fédération Protestante de France, hebben zich in dit werk materieel 

en financieel, maar vooral spiritueel door Visser ’t Hooft gesteund gevoeld. Vele duizenden 

Joden in kampen in Vichy-Frankrijk zijn geholpen. Boegner en Visser ’t Hooft waren 

vrienden. Hij kwam tijdens de oorlog verschillende keren naar Genève en Visser ’t Hooft 

maakte voor dit werk verschillende reizen naar Frankrijk. Madeleine Barot kwam eens 

midden in de nacht van Vésenaz naar Genève om bij Visser ’t Hooft aan te kloppen om hulp.  
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 In de Verenigde Staten was eind jaren dertig de belangrijkste contactpersoon van Visser ’t 

Hooft op dit gebied de al eerder genoemde Conrad Hoffmann.80 Hij was de presbyteriaanse 

zendingsman die tijdens de Eerste Wereldoorlog namens de YMCA veel voor 

krijgsgevangenen had gedaan. Hoffmann had veel contacten en toen hij de ernst van de 

Jodenvervolging in Duitsland begon te beseffen, drong hij sterk aan op uitbreiding van de 

oecumenische hulpacties en keerde hij zelf terug naar Europa.81 De International Missionary 

Council gaf Hoffmann, die opnieuw onder krijgsgevangenen was gaan werken, nu een 

aanstelling als voorzitter van de Commissie voor de Christelijke Benadering van de Joden. 

Belangrijke betrokkenen waren in Nederland Tinus Slotemaker de Bruïne en Jopie Eijkman, 

en in Duitsland Heinrich Grüber in Berlijn.82 Conrad Hoffmann trachtte aanvankelijk, net als 

Visser ’t Hooft, vooral Duitse etnisch Joodse predikanten te helpen door hen geplaatst te 

krijgen in neutrale landen of landen buiten Europa. 

 In 1940 verrichtte Visser ’t Hooft een achtergrondstudie naar, wat in deze tijd werd 

genoemd, ‘het Joodse vraagstuk’. Hierin vindt men zijn visie op de situatie waarin Joden zich 

bevonden. 

  

Het Joodsche vraagstuk staat op dit oogenblik natuurlijk voor ons als het gruwelijke 

probleem, dat door de nationaal-socialistische politiek is geschapen. We moeten ons echter 

van die momenteele druk vrijmaken door het in wijder verband te beschouwen, zooals ook 

de nationaal-socialistische revolutie geen oogenblikkelijk verschijnsel is.83 

 

Visser ’t Hooft wees op wat hij noemde ‘de joodsche renaissance van de laatste halve eeuw, 

vooral in Duitschland’ waarvan hij het Zionisme zag als voornaamste uiting. In ‘het Joodse 

vraagstuk’ zag hij de sporen van het oude corpus christianum, dat in de middeleeuwen de 

Joden had gemarginaliseerd. Reeds in de Oudheid leefde naar zijn inzicht het Jodendom in 

voortdurende spanning tussen particularistische zelfhandhaving en een universeel 

syncretisme. Maar het Joodse isolement stond, zo observeerde Visser ’t Hooft, in een 

universeel perspectief. Terwijl Christus vervolgens als openbaring van het eigen wezen door 

het Joodse volk als collectief werd afgewezen, groeide de Joodse sekte van zijn navolgers uit 
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tot de christelijke kerk. De laatste zette de oudtestamentische traditie voort als ‘het nieuwe 

Israël’ en beschouwde het ontstaan van de kerk naar de opvatting van Visser ’t Hooft 

rechtmatig als een vervulling van de profetische beloften. Volgens hem lag hier ‘de wortel 

van de problematiek van het Joodsche volk.’ Hij verwachtte daarom geen opgaan van het 

Joodse volk in de volken, maar was van mening dat een 

 

… vernieuwde doorwerking van de problematiek tusschen jodendom en christendom onder 

de gezichtspunten van bloed en geest, wet en evangelie, […] onontbeerlijk [zou] zijn tot 

nadere opheldering van de plaats der joden in de menschelijke samenleving.84 

 

Visser ’t Hooft was zich relatief vroeg bewust van de dreigende vernietiging van de Joden. 

Toch duurde het nog een tijd voordat incidentele ooggetuigenverslagen die Genève bereikten, 

overtuigend werden gestaafd.  

 Het eerste rapport waarin dit gebeurde en dat op het kantoor van de Wereldraad van 

Kerken in Genève binnenkwam was van Conrad Hoffmann. Het is van maart 1941 en zeer 

expliciet. Hitler had beloofd Europa ‘Juden-rein’ te maken en dit was precies wat hij aan het 

doen was. Nu verdrijving en verbanning niet meer mogelijk waren, stelde Hoffmann, liepen 

meer dan vier miljoen Joden onmiddellijk gevaar te worden vermoord. 

 

Hitler werkt met middeleeuwse gettovorming en een langzaam systematisch eliminatie- en 

uitroeiingsproces.85 

 

Terwijl men in kringen van de Wereldraad nog steeds onderscheid maakte tussen Joden en 

Jodenchristenen, kwamen nu, juist omdat de nazi’s dit onderscheid niet maakten, de Joden 

zonder-meer steeds duidelijker in beeld. Maar Hoffmann werkte voor de International 

Missionary Council en wonderlijk genoeg werden Joden, zelfs in het schokkende rapport van 

Hoffmann, juist ook als object van christelijk zending benoemd. 

 

Door de huidige universele nood van Joden is hun ontvankelijkheid en waardering voor 

christelijke hulp en belangstelling zeer toegenomen. The wandering Jew is the wondering 

                                                           

84 Ibidem. 
85 C. Hoffmann Jr., ‘A Brief Report on the Christian Approach to the Jews’, 25 maart 1941. ‘Hitler is applying 

medieval ghettoization and a slow systematic process of elimination and extermination.’ 
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Jew geworden. Bijgevolg zijn er talloze mogelijkheeden voor oprechte vriendschap zonder 

compromis. Als alle andere hulp wegvalt, wendt de Jood zich evenals de heiden tot God.86 

 

Er leefde dus een overtuiging dat God alle ellende kon gebruiken om iets moois te doen, en 

profetieën in vervulling zou doen gaan en christenen en Joden bijeen zou brengen in de ene 

kerk. Juist door hun dreigende vernietiging zouden Joden ontvankelijk worden voor Gods 

heil. 

 Op 29 oktober 1941 wees Visser ’t Hooft professor K. Burckhardt, de president van de 

‘Commission Mixte de Secours’ van het Internationale Rode Kruis in Genève, op de 

noodtoestanden in de Poolse gebieden Wartheland en Generalgouvernement. In Warschau 

was ernstige hongersnood, in het bijzonder onder de Joodse bevolking. Zowel binnen als 

buiten het Joodse getto heersten tyfus en grote kindersterfte. Er was beslist sprake van 

overbevolking, ondanks enige nieuwbouw en herstel van de waterleiding door de Duitse 

overheid. In het getto van Lodz heersten onbeschrijfelijke hygiënische noodtoestanden. Het 

kleine beetje hulp van het Rode Kruis viel daarbij in het niet. Midden oktober 1941 werden 

steeds meer Duitse, Tsjechische en Oostenrijkse Joden naar Polen getransporteerd. Er werd 

gezegd dat mannen aan de wegen moesten werken en vrouwen in munitiebedrijven. Maar of 

dat zo was? Visser ’t Hooft betwijfelde het. Onmiddellijke hulp was geboden.  

 

Het Jodenvraagstuk raakt het hart van de christelijke boodschap; een verzuim van de 

kerken om hier beschermend en waarschuwend hun stem te verheffen en naar vermogen te 

helpen zou ongehoorzaamheid aan haar Heer zijn. Het is derhalve de taak van de 

christelijke kerken, in het bijzonder van haar oekumenische vertegenwoordiging in de 

Voorlopige Oecumenische Raad [bedoeld is de Wereldraad in oprichting, JZ], zich 

plaatsvervangend in te zetten voor de vervolgden.87 

 

                                                           

86 Ibidem. ‘The current universal distress of Jews has made them most responsive and appreciative of Christian 

sympathy and interest. The wandering Jew has become the wondering Jew. Possibilities of sincere fellowship 

without compromise are numerous as a result. The Jew as the Gentile, when all other helpers fail, turns to God.’ 
87 ‘Memorandum zur Lage in Polen’ 29 oktober 1941, bijlage bij brief Visser ’t Hooft aan K. Burckhardt, 29 

oktober 1941. YDS-5, 47. ‘Die Judenfrage berührt das Zentrum der christlichen Botschaft; ein Versäumnis der 

Kirche, hier schützend und warnend die Stimme zu erheben und nach Kräften zu helfen, wäre ungehorsam gegen 

ihren Herrn. Es ist daher die Aufgabe der christlichen Kirchen, und insbesondere ihrer oekumenischen 

Vertretung des Vorläufigen Oekumenischen Rates, sich stellvertretend für die Verfolgten einzusetzen.’ 
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Hij pleitte in dit memorandum voor een inspectiearts en medicijnen ten behoeve van zowel de 

Poolse als de Joodse bevolking. Ook Lublin moest niet vergeten worden. In de omgeving van 

die stad verbleven in de winter van 1939/1940 veel gedeporteerde Joden. Hun lot was 

onbekend, maar zou zeer zwaar zijn. Het memorandum besluit met een verklaring dat het 

Rode Kruis kon rekenen op de volledige medewerking van de Wereldraad.  

 In de loop van 1942 tekende de waarheid over de doodskampen zich steeds duidelijker af. 

Men begreep in Genève heel goed dat de Joden overal waar de Duitsers het voor het zeggen 

hadden systematisch werden samengedreven met het doel om hen te vermoorden. In zijn 

verslag als secretaris van de Wereldraad over 1941/1942 schreef Visser ’t Hooft in juli 1942 

over ‘het onbeschrijflijke leed van de Joden die bij duizenden gedeporteerd worden en in een 

toestand belanden die slechts met hun uitroeiing kan eindigen.’88 De Wereldraad was zelf 

noodlijdend, maar besloot tot financiële ondersteuning aan het Unitarian Service Committee 

voor de distributie van medicijnen onder vluchtelingen in Vichy-Frankrijk, en via het Rode 

Kruis voor steun aan de Joodse vluchtelingen in Polen. Op 3 juni 1942 deed de Wereldraad 

een tweede oproep aan het Rode Kruis. Men realiseerde zich dat velen in de Poolse getto’s 

wel sterven moesten, omdat er aan vrijwel alles ernstig tekort was.  

 Achteraf heeft Visser ’t Hooft als betrouwbare bron waarop hij veel van zijn kennis over 

de doodstransporten en de massamoord op de Joden baseerde, Kurt Gerstein genoemd, een lid 

van de Belijdende Kerk, die in SS-dienst toegang had tot informatie over de 

vernietigingskampen, die hij ook doorspeelde aan de Zweedse diplomaat Göran von Otter.89 

In een interne notitie van de Wereldraad op basis van het verhaal van Gerstein, gedateerd 22 

september 1942, werd melding gemaakt van treinen die reden van België, Nederland en 

Frankrijk, afgeladen met Joden, levend en dood. Ook waren er aanwijzingen van nieuwe 

methoden, zoals het doden van mensen door lucht in het lichaam te injecteren. In overbelaste 

fabrieken in Duitsland werden dode lichamen uit de treinen afkomstig, tot zeep, lijm en trein-

olie verwerkt. 

 

Wat betreft de manier van doden stelde de informant dat de nazi’s op een nieuwe 

procedure overgaan. Het doden in speciale gaskamers is vervangen door een andere 

                                                           

88 Visser ’t Hooft, ‘Report on Activities During the Period July 1941 – July 1942’: ‘…the undescribable 

suffering of the Jews who are being deported in thousands and placed in situations which can only lead to their 

extermination.’ 
89 Visser ’t Hooft, ‘W.C.C. action at the time of the extermination of Jewish people’, 3 maart 1965. YDS-5, 45. 
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methode, waarbij de lucht door artsen in de aderen van het lichaam worden geïnjecteerd. 

Deze procedure is veel goedkoper dan de eerder gevolgde. De lucht-injectie leidt tot 

algehele vergiftiging en uiteindelijk raakt de persoon na enkele uren bewusteloos. De 

procedure wordt al toegepast voordat de Duitse grens wordt bereikt, zodat er in Duitsland 

slechts lijken binnenkomen. Er wordt gesteld dat één arts in staat is binnen een uur 100 

dergelijke injecties te verrichten.90 

 

De economische nuttigheidswaarde van een menselijk lichaam als grondstof voor producten 

werd geschat op 50 Reichsmark. Er kwamen nu steeds meer van dit soort berichten binnen. 

Freudenberg stelde de notitie in het voorlopig comité van de Wereldraad aan de orde op 25 

september. In november 1942 ontving de Wereldraad, net als vele andere internationale 

organisaties en regeringen, een noodsignaal van de Britse sectie van het World Jewish 

Congress: ‘The Nazis are using Poland as the slaughter-house for European Jewry.’91  

 Een derde oproep van de Wereldraad aan het Rode Kruis vond plaats op 3 december 1942, 

toen er opnieuw bewijzen waren van massaexecuties in Polen. Visser ’t Hooft stelde vast dat 

de situatie zich alarmerend verergerde en riep het Rode Kruis op delegaties te zenden. 

 

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de massa-executies met als slachtoffers Poolse Joden 

en de Joden die uit vele Europese landen naar Polen worden gedeporteerd. Aan de 

informaties die bij andere organisaties zijn binnengekomen, kunnen wij de inhoud 

toevoegen van een bericht dat wij zojuist van een Duitse persoon van zeer hoog aanzien 

[vermoedelijk K. Gerstein, JZ] ontvingen, voor wiens goede trouw wij instaan. Dit bericht 

zegt ons dat op één enkele plaats in Polen dagelijks 6000 Joden – mannen, vrouwen, 

kinderen – worden gefusilleerd. Deze executies voltrekken zich in drie partijen van elk 

2000 personen, en dit gebeurt al vele weken.’92 

                                                           

90 Note, 22 september 1942. YDS-5, 44. ‘As to the proceedings of killing the informer stated that the Nazis 

began to apply a new procedure. The killing in special gaz-rooms has been replaced by another method which 

consists in injecting of the air by physicians into the veins of the human body. This procedure is much less 

expensive than the other one applied formerly. The injection of the air into the human body leads to a general 

poisoning and at last after a few hours the person becomes unconscious. The procedure is applied even before 

the German frontier is reached so that to Germany there arrive only corpses. It is stated that one physician is 

capable to make 100 such injections within an hour.’ 
91 A.L. Easterman en N. Barou, secretarissen World Jewish Congress, British Section, aan leiders van Engelse 

kerken, 27 november 1942. YDS-5, 44. 
92 Visser ’t Hooft aan K. Burckhardt, 3 december 1942. YDS-5, 47. ‘Vous êtes sans doute informé des 

executions en masse dont sont victims les Juifs polonais et les Juifs déportés de bien des pays européens en 
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Alles wat men bij de Wereldraad te weten kwam werd doorgegeven aan de Amerikaanse 

Federal Council of Churches. De secretaris van deze organisatie, McCrea Cavert, bracht in 

september een bezoek aan Genève en deed op 5 november 1942 in New York verslag van zijn 

Europese reis voor het American Friends Services Committee. De Federal Council, van 8 tot 

11 december 1942 bijeen in Cleveland, Ohio, nam een verklaring aan die werd gepubliceerd 

in het Federal Council Bulletin van januari 1943.93 In deze publicatie protesteerden de 

Amerikaanse kerken tegen de ‘deliberate extermination of the Jews in Europe.’ Men beleed in 

het verleden niet genoeg te zijn opgetreden tegen antisemitisme en riep de deelnemende 

kerken op om waar mogelijk vriendschapsbanden met Joden aan te halen. Ook pleitte men 

voor een veilige plaats voor Joden in de westerse landen en uitbreiding van 

immigratiemogelijkheden na de oorlog. Ook aan de Amerikaanse rabbi en president van het 

World Jewish Congress, Stephen Samuel Wise in New York, deed McCrea Cavert verslag 

van zijn bevindingen. Op 6 januari 1943 werden in New York afgevaardigden van de 

Synagogue Council of America ontvangen voor spoedoverleg op het hoofdkwartier van de 

Federal Council of Churches.94 

 Nu achtte Visser ’t Hooft de tijd rijp om ook in Europa met een duidelijk geluid naar 

buiten te treden. Samen met de secretaris van het World Jewish Congress in Genève, G.M. 

Riegner, schreef hij een zogenaamd ‘Aide-mémoire’, in de eerste plaats bestemd voor de 

Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Volkenbond in Londen.95 Het stuk werd in 

maart 1943 als bijlage toegevoegd aan waarschuwende brieven gericht aan verschillende 

geallieerde ambassadeurs in Zwitserland en bedoeld voor de Britse en de Amerikaanse 

regering, en voor de Amerikaanse Raad van Kerken en de Amerikaanse tak van het World 

Jewish Congress. Hierin werd aangedrongen op het uitwisselen van in geallieerde landen 

geïnterneerde Duitse burgers tegen Joden in door Duitsland bezette landen en op 

                                                           

Pologne. Aux informations qui sont parvenues à d’autres organisations, nous pouvons ajouter le contenu d’un 

message, que nous venons de recevoir d’une personalité allemande tres distinguée, dont nous pouvons garantir la 

bonne foi. Ce message nous informe qu’à un seul endroit en Pologne 6000 Juifs – hommes, femmes et enfants – 

sont fusillés chaque jour. Ces exécutions sont faites en trois parties, soit de 2000 personnes chaque fois, et cela 

se passe depuis bien des semaines déjà.’ 
93 S. McCrea Cavert aan Visser ’t Hooft, 26 maart 1965. YDS-5, 45. 
94 Ibidem, 48. Rabbi S.S. Wise is later hard aangevallen vanuit Joodse kringen vanwege zijn passieve houding 

tijdens de holocaust. 
95 ‘Aide-mémoire’, maart 1943, handschrift Visser ’t Hooft: ‘Was sent by British Ambassador to Foreign Office 

London in this form.’ YDS-5, 46. Zie ook de concreter gestelde concepttekst voor het ‘Aide-mémoire’ door 

Visser ’t Hooft, 9 maart 1943. YDS-5, 46. 
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garantiestellingen aan neutrale landen waar Joden verbleven.96 Diezelfde maand stuurde 

Visser ’t Hooft alarmerende telegrammen aan William Temple en aan de Federale Raad van 

Kerken in de Verenigde Staten. De in Berlijn overgebleven Joden werden geëlimineerd: 

 

15.000 Berlijnse Joden in verzamelcentra. Enkele honderden doodgeschoten. Totale 

evacuatie Berlijn gaande. Dergelijk nieuws andere regio’s wijst op climax 

uitroeicampagne. Steun geallieerde reddingsacties. Voorstel snelle uitwisseling tegen 

Duitse burgers en garanties van her-emigratie geld voedsel zodat Europese Neutralen 

doorgangsasiel kunnen geven.97 

 

William Temple, protesteerde in zijn functie als voorzitter van het voorlopige comité van de 

Wereldraad van Kerken verschillende keren tegen de vernietiging van de Joden, onder meer 

in het Britse Hogerhuis op 23 maart 1943, en pleitte voor opvang. Het had weinig effect. 

 Voordat Visser ’t Hooft zijn brief schreef, had hij daarover overleg met Allan W. Dulles 

(1893-1969) van de Amerikaanse geheime dienst in Bern, de Office of Strategic Services. 

Dulles was persoonlijk vertegenwoordiger van president Roosevelt. Er is geen twijfel 

mogelijk dat de gedeelde informatie bekend is geweest op de hoogste niveaus van zowel de 

Britse en als de Amerikaanse regering. Riegner stond in intensief contact met Freudenberg, 

het hoofd van het Wereldraad-Vluchtelingenbureau in Genève. Riegner heeft later gewezen 

op de cruciale rol die de Wereldraad speelde in het overtuigen van de Zwitserse autoriteiten 

van het dodelijk gevaar dat de Joden in de bezette landen bedreigde, zodat men van die kant 

in 1943 tot een soepeler toelatingsbeleid is overgegaan.98 

 Iemand die helemaal niet blij was met de actie van Visser ’t Hooft ten bate van de Joden en 

voor wie het Aide-mémoire nogal uit de lucht kwam vallen, was William Paton, de Britse 

algemeen secretaris van de Wereldraad en dus collega van Visser ’t Hooft in Londen. Hij 

werd door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Volkenbond, Herbert 

                                                           

96 In maart 1943 zond Visser ’t Hooft persoonlijk, namens de Wereldraad, maar dus mede namens de secretaris 

van het World Jewish Congress, de brief naar de Amerikaanse ambassadeur in Bern; Riegner zond hem aan de 

Britse ambassadeur. Visser ’t Hooft aan L. Harrison, 19 maart 1943; G.M. Riegner aan S.J. Norton, 22 maart 

1943. YDS-5, 46. 
97 Visser ’t Hooft aan Aartsbisschop van Canterbury and Federal Council of Churches, ongedateerd, maart 1943, 

YDS-5, 46. ‘15.000 Berlin Jews brought to assembling centres. Some hundreds shot. Total evacuation Berlin in 

execution. Similar news other regions prove extermination campaign at climax. Please back Allied rescue efforts 

suggest rapid proposals exchange against German civilians and guarantees of re-emigration money food supply 

enabling European Neutrals to grant transitory asylum.’ 
98 G.M. Riegner aan Visser ’t Hooft, 14 april 1965. YDS-5, 45. 
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Emerson, verwittigd dat deze van de Wereldraad en het World Jewish Congress gezamenlijk 

bericht had gekregen.99 Dat was pijnlijk voor Paton, want deze wist van niets en moest aan 

Emerson vragen of hij het stuk ook mocht zien. 

 

Het zou me daarom een groot genoegen zijn het Aide-Mémoire te mogen zien, want ik 

vind het van groot belang dat het Geneefse bureau van de Wereldraad niet zonder overleg 

actie onderneemt namens het gehele secretariaat. Uiteraard kan het zijn dat er een brief is 

zoekgeraakt.100 

 

Paton was ‘not amused’ en wilde graag weten wat Emerson ervan vond. Zelf vond hij het 

maar niets. Paton kwam uit de International Missionary Council en heeft nooit willen weten 

van een opgeven van wat hij noemde ‘the Christian claim of a universal evangelistic 

imperative’. Samenwerking met Joden was prima en christenen moesten het volle gewicht en 

de reikwijdte van de Joodse positie beseffen, maar de kerk bleef toch altijd gebonden aan de 

universele openbaring van God in Christus.101 Visser ’t Hooft was volgens Paton buiten zijn 

boekje gegaan. 

 

Mij als enigszins ondeskundige in dezen komt het voor alsof mijn collega’s in Genève tot 

op zekere hoogte de Zionistische voorstellen zomaar hebben geslikt!102 

 

Nog onaardiger: 

 

Ik wist er niets van en mijn collega in New York [H.S. Leiper, JZ] vast en zeker ook niet, 

zodat ik aanneem dat dit het werk van ’t Hooft en zijn collega’s is en uit de inhoud meen ik 

                                                           

99 Via het Britse Foreign Office. Bevestiging van ontvangst Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de 

Volkenbond aan de Wereldraad, 7 april 1943. YDS-5, 46. 
100 W. Paton aan H. Emerson, 9 april 1943, YDS-5, 46. Later ontving Paton het ‘Aide-mémoire’ van Visser ’t 

Hooft via Zweden. W. Paton aan W. Temple, 14 mei 1943. YDS 5, 49. ‘I should therefore be very glad if I might 

see the Aide-Mémoire as I consider it rather important that the Geneva office of the World Council should not 

take action in the name of the whole secretariat without consultation. It is, of course, possible that a letter has 

gone astray.’ 
101 W. Paton aan R. Smith, 22 december 1941. YDS-5, 54. 
102 W. Paton aan H. Emerson, 16 april 1943. YDS-12, 46. ‘It looks to me, being somewhat inexpert in the matter, 

as if my colleagues in Geneva had to some extent swallowed the Zionist proposals neat!’ 
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een beetje op te maken dat ze met de Zionistische groep contact hebben gehad en in zekere 

mate hun verhalen hebben geslikt.103 

 

De Britse regering reageerde lauw en onwillig op het Aide-mémoire. Men had wel andere 

zaken aan het hoofd, zoals het winnen van een oorlog.104 In Genève begon Visser ’t Hooft 

steeds beter te begrijpen dat de geallieerden helemaal niet van plan waren om in te grijpen, 

hoe ernstig de berichten ook waren. Op 20 april besprak zijn collega William Paton in Londen 

met Emerson het Aide-mémoire. De inhoud werd door de laatste geheel aan het World Jewish 

Congress toegeschreven. Er werd vastgesteld dat de zaak van de repatriëring reeds werd 

behartigd. Maar Emerson gaf toe dat het stuk terecht extra aandacht vroeg voor repatriëring in 

de nu bezette landen. De meeste Joden zouden na de oorlog niet meer terug willen naar 

Duitsland en Oostenrijk. Geld zou er wel beschikbaar gesteld kunnen worden, maar voedsel 

was moeilijker gezien de blokkade. Het uitruilen van geïnterneerde Duitse burgers voor Joden 

werd onmogelijk geacht. Eerder dan Joden waren dan Britse gewonde krijgsgevangenen aan 

de beurt. Joden ‘en bloc’ voorrang geven, enkel omdat het Joden waren, was onmogelijk. Er 

werd gewaarschuwd tegen het gevaar van oplaaiend antisemitisme in Groot-Brittannië zelf. 

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Emerson, zag meer in een tijdelijk 

opvangkamp voor Joden in Noord-Afrika en het openhouden van de vluchtroute via Spanje. 

 

Emerson was krachtig van mening dat de Joden zich zeer vergisten door alle nadruk te 

leggen op het lot van de Joden, en de indruk te wekken dat er geen andere vluchtelingen in 

de wereld waren.105 

 

Alle belangrijke zaken die in het Aide-mémoire aan de orde kwamen, werden juist deze 

maand, 19-30 april 1943, door de Britten en de Amerikanen besproken op Bermuda. Maar 

daar werd niets besloten over geallieerd ingrijpen rond concentratiekampen. Men kwam 

                                                           

103 W. Paton aan H. Carter, 16 april 1943. YDS-5, 46. ‘As I knew nothing about it nor, I am confident, did my 

colleague in New York [H.S. Leiper, JZ], I assume that it is the work of ’t Hooft and his colleagues and I should 

a little judge from the contents that they had been in touch with the Zionist group and had to some extent 

swallowed their stuff.’ 
104 Vgl. Reactie Amerikaanse Secretary of State op een ‘aide-mémoire’ van de Britse Ambassade, 20 januari 

1943. YDS-5, 49. 
105 W. Paton, Note of conversation with Sir Herbert Emerson, 20 april 1943. YDS-12, 46. Emerson ‘…considers 

that this attitude of the Jews is a fostering cause of anti-semitism.’ W. Paton aan H. Carter, 20 april 1943. YDS-

5, 46. ‘Emerson strongly felt that the Jews made a great mistake in emphasising only the plight of the Jews, and 

giving the impression that there are no other refugees in the world.’ 
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slechts overeen dat de oorlog tot elke prijs gewonnen moest worden en dat bevrijde Europese 

Joden, voor zover mogelijk, na de oorlog zouden worden gerepatrieerd. Toelating van Joden 

tot Groot Brittannië, de Verenigde Staten of Palestina werd niet vergemakkelijkt. Het 

ontbreken van harde bewijzen belemmerde de Amerikaanse kerken in hun optreden.106 

 Visser ’t Hooft vond het lot van de Joden onvergelijkbaar. In december 1943 ontving hij 

van zijn Joodse vriend M.H. Gans een nieuw rapport over de gang van zaken in de 

doodskampen. 

 

Daar deze gegevens zich […] grootendeels dekken met degenen, die ik van Zwitsersche 

zijde kreeg, zoo is er helaas geen reden om aan hun juistheid te twijfelen. Wat men het 

normale oorlogsleed kan noemen, verbleekt wanneer men het vergelijkt met de ontzettende 

misdaden en het onvoorstelbare leed waarvan hier sprake is.107 

 

In december 1943 schreef Freudenberg een uitgebreide analytisch-statistisch rapport, met 

aanbevelingen voor de situatie waarin overgebleven Joden zich na de oorlog in zouden 

bevinden.108 

 Tot begin 1944 waren de vierhonderdduizend Hongaarse Joden relatief met rust gelaten. 

Toen in maart berichten binnenkwamen dat ook hun wegvoering op handen was, sloeg 

opnieuw het World Jewish Congress als eerste organisatie groot alarm, wat ook de 

Wereldraadkantoren in Genève snel bereikte.109 In juni 1944 liet de oecumenische 

vluchtelingenhulp in Genève een ‘solemn and public’ protest uitgaan tegen de deportatie van 

Hongaarse Joden naar Auschwitz.110 Ook werd er vanuit Genève een rondzendbief met 

bijlagen verzonden waarin de ondertekenaars Karl Barth, Emil Brunner en Visser ’t Hooft, op 

persoonlijke titel, hun verslagenheid uitten bij de ondergang van het Hongaarse Jodendom.111 

Het haalde allemaal weinig uit en de vernietiging van de Hongaarse Joden ging gewoon door. 

Visser ’t Hooft heeft altijd het gevoel gehouden te weinig te hebben gedaan. Toen hij in 1972 

met een eredoctoraat door de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem werd geëerd zei hij: 

                                                           

106 H.S. Leiper aan Visser ’t Hooft, 18 maart 1965. YDS-5, 47. 
107 Visser ’t Hooft aan M.H. Gans, 3 december 1943. YDS-12, 60. 
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110 Ecumenical Press Service, juni 1944, nr.26. 
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Wij hebben heel vroeg gehoord van de afschuwelijke dingen die in kampen als Auschwitz 

onder andere aan de gang waren. Wij hebben dat al gehoord in ongeveer september 1942. 

De grote moeilijkheid was dat de mensen je eenvoudigweg niet geloven wouen, als je 

vertelde dat je reden had om te menen dat er zoiets was als gaskamers en dat daar Joden bij 

duizendtallen ingebracht werden en vermoord werden. Onze acties heeft helaas 

buitengewoon weinig opgeleverd. Daarom, in zekere zin vond ik het bijna een klein beetje 

pijnlijk dat ik hier nu stond voor de vertegenwoordigers van de Hebreeuwse Universiteit en 

dus ook van het Joodse volk en ik daar hooggeprezen werd, want ik had veel meer het 

gevoel dat we eigenlijk oneindig veel meer hadden moeten doen.112 

 

3.8 Eén kerk, één Europa: Dietrich Bonhoeffer 

De verschillende studies die Visser ’t Hooft in de oorlogsjaren over Duitsland en Europa 

schreef, werden besproken in de Geneefse groep ‘Christian Principles and Reconstruction’ en 

toegezonden aan buitenlandse contacten. Ook werden reacties geformuleerd op vergelijkbare 

stukken van anderen.113 Een goed voorbeeld is de analyse getiteld ‘The Situation of the 

Protestant Church in Germany’ uit december 1943.114 In dit stuk wees Visser ’t Hooft op het 

grote verschil vergeleken met de Eerste Wereldoorlog. De prediking stond in de meeste 

kerken op een moreel hoog niveau en was tot nu toe grotendeels vrij gebleven van 

oorlogshysterie en propaganda. Het was te hopen dat dit zo zou blijven, ook nu massale 

bombardementen op burgerdoelen plaatsvonden, zoals op Hamburg. Er was volgens Visser ’t 

Hooft in Duitsland een grote kerkelijke bereidheid tot schuld belijden. Daar paste volgens 

hem geen zelfgenoegzame reactie of eenzijdige veroordeling van het Duitse volk bij, maar 

een gemeenschappelijke internationale erkenning van schuld aan de ontsporing van Europa. 

Visser ’t Hooft stelde dat in Duitsland praktisch niemand buiten de leden van de nazipartij 

werkelijk geïnformeerd was over de omvang van de Duitse misdaden in de bezette gebieden. 

  

In christelijke kringen die zich actief op de toekomst voorbereiden stelt men zich de 

toekomstige internationale orde voor als een Europese Federatie waarin grenzen geleidelijk 

hun politieke en economische betekenis verliezen, maar culturele en nationale tradities 

                                                           

112 Eddo Rosenthal, interview met Visser ’t Hooft, IKOR-radio, 12 oktober 1972. Archief Beeld en Geluid. 
113 Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking (1995), 86-108. 
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worden veiliggesteld. Diezelfde kringen zijn sceptisch over plannen om een wereldwijde 

Volkenbond nieuw leven in te blazen die niet op regionale overeenkomsten gebaseerd zou 

zijn. Wat zij hopen is dat Europe haar fundamentele eenheid in het christelijk geloof zal 

herontdekken, en de te vormen Federatie sterk genoeg zal zijn ter bestrijding van iedere 

tendens die zou kunnen leiden tot het vormen van regeringen met een totalitair of 

antichristelijk karakter.115 

 

Het is de vraag of Visser ’t Hooft zich voldoende heeft gerealiseerd dat zijn coulante houding 

tegenover Duitsland, bij lezers in Engeland en de Verenigde Staten, contraproductief kon 

uitwerken. De toon is voorwaardelijk. Zijn pleidooi dat het Duitse verzet het verdiende te 

worden gehoord, ook wanneer het na een vrede in het Westen zou doorstrijden tegen het 

totalitaire Sovjetcommunisme, maakte bij de geallieerden, die de Russen te vriend wilden 

houden en hun oorlogsinspanning onder geen beding in gevaar wilden brengen, weinig kans 

op een positieve reactie. Daardoor raakte het argument voor een Europese eenheid, waarvan 

een ander Duitsland volwaardig lid zou kunnen zijn, besmet. 

 Waar Visser ’t Hooft zijn Duitse verzetscontacten bij wilde helpen aansluiten waren de 

studies en discussies over een alternatieve internationale orde, die in het oecumenisch netwerk 

telkens weer opkwamen, en waarin het verabsoluteren van nationale soevereiniteiten in 

Europa aan de kaak werd gesteld als een van de oorzaken van de steeds weer oplaaiende 

oorlogen in Europa.116 De illegaliteit in bezette landen kende een sterk nationalistische 

tendens. Tegelijk gingen stemmen op ter ondersteuning van Europees-federalistische ideeën. 

In 1943 en 1944 vonden in het huis van Visser ’t Hooft in Genève een aantal keer 

bijeenkomsten plaats van verzetsmensen uit verschillende Europese landen om over 

verregaande vormen van Europese samenwerking na de oorlog te spreken.117 

 Zo stond Visser ’t Hooft bijna de hele oorlog met een zekere regelmaat in contact met 

leden van het Duitse verzet. Reeds in oktober 1940 werd een eerste explorerend memorandum 

                                                           

115 Ibidem. Vgl. Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking (1995), 106-107. ‘In Christian circles who are 

actively preparing for the future, the conception of the future international order is that of a European Federation, 
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116 Vgl. Paton, The Church and the New Order (1941), 21-22. 
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vanuit Genève naar Engeland gesmokkeld met informatie over ideeën van de Duitse 

oppositie.118 Dit memorandum was geschreven door Adam von Trott zu Solz en Visser ’t 

Hooft zelf, en bestemd voor de door William Temple voorgezeten Britse Peace Aims Group, 

die door de Engelse Wereldraad-secretaris William Paton was georganiseerd. ‘I wish ’t Hooft 

would keep out of politics!’ moet Paton hebben uitgeroepen, maar hij besprak de Britse 

reacties op het memorandum later wel met Visser ’t Hooft in Lissabon. Naast Adam von Trott 

zu Solz, was Dietrich Bonhoeffer voor Visser ’t Hooft de belangrijkste contactpersoon met 

het Duitse verzet.  

 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een academisch gevormd lutherse theoloog, die in 

zijn doordenking van de moderniteit de waarde van de kerk als gemeenschap van heiligen 

ontdekte en tijdens de periode van de Belijdende Kerk de waarde van de kerk ging zien als 

basis voor verzet tegen de totalitaire beweging van het nazisme. Visser ’t Hooft had veel van 

hem gehoord maar hem zelf nooit ontmoet, toen hij in maart 1939 in Londen de kans kreeg 

Bonhoeffer te spreken op Paddington Station en met hem lange tijd een van de perrons op en 

neer wandelde. Op dat moment twijfelde Bonhoeffer, als predikant werkzaam in Londen, of 

hij naar Duitsland zou moeten terugkeren. Hij keerde terug en in 1940 werd hij medewerker 

van de Duitse Abwehr, de geheime dienst onder leiding van admiraal W. Canaris, waardoor 

hij niet werd opgeroepen voor het leger, maar een bijdrage kon leveren aan verzetsactiviteiten 

van hen die zich in deze dienst als dekmantel hadden genesteld. De groep waar Bonhoeffer 

deel van uitmaakte werd ingezet op inhoudelijke contacten met de westerse geallieerden. Men 

hoopte op onderhandelingen met het doel de oorlog na de beoogde val van Hitler in het 

Westen snel te beëindigen. Het is niet toevallig dat de belangrijkste Duitse informanten van 

Visser ’t Hooft tevens actief betrokken waren geweest in het internationaal oecumenisch 

studentenwerk van de jaren dertig. 

 Als diplomaat verbonden aan de Abwehr kon Bonhoeffer vanuit Berlijn internationaal 

reizen, onder meer naar Zwitserland. Daar verbleef hij van 24 februari tot 24 maart 1941 en 

bezocht hij Visser ’t Hooft. Op grond van hun gesprek schreef Visser ’t Hooft, mede namens 

Bonhoeffer een memorandum getiteld ‘Some Considerations concerning the Past-War 

Settlement’.119 Dit stuk kan worden beschouwd als een exponent van wat er op dat moment 

leefde aan ideeën over de toekomst van Europa, niet alleen in delen van het Duitse verzet, 
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maar ook elders in het oecumenisch georiënteerde internationale netwerk. Bonhoeffer zelf 

werkte veel van de onderliggende ideeën inhoudelijk uit in zijn Ethiek, een boek dat 

onvoltooid zou blijven, maar dat was bedoeld als inhoudelijke reflectie op de toekomst van 

Europa en bijdrage aan de oecumenische inzet voor Europa.120 Van Duitsland na de oorlog 

kon, zo vond hij, niet verwacht worden dat het een democratie zou worden, maar een 

voorspoedige integratie in de Europese gemeenschap van volken zou essentieel zijn; 

langdurig isolement daarentegen desastreus. Het kunnen aanbieden van constructieve 

alternatieven voor de plannen van de nazi’s zou de ondergang van Hitler aanmerkelijk 

bespoedigen en vele levens redden. Visser ’t Hooft zond het memorandum van Bonhoeffer 

aan aartsbisschop William Temple en aan John Foster Dulles, die als voorzitter van de 

Commission on a Just and Durable Peace van de Federal Council of Churches in America met 

velen in het oecumenisch werk in contact stond en ook een belangrijke bijdrage leverde aan 

het Amerikaanse oecumenische denken over de toekomst van Europa. In een begeleidend 

schrijven legde Visser ’t Hooft namens de Duitse samenzweerders aan Temple een aantal 

vragen voor: 

 

Wat zijn de minimumvoorwaarden waarop vrede mogelijk zou zijn? Zou hun land 

[Duitsland, JZ] kans hebben op acceptabele voorwaarden als het zijn regime veranderde? 

Of zou zo’n regimewisseling worden gebruikt om hun land geheel te verpletteren?121 

 

De aartsbisschop antwoordde op 29 april 1941 dat de geallieerden waarschijnlijk wel tot 

onderhandelen bereid zouden zijn, maar pas na de definitieve val van het naziregime, 

ontruiming van alle bezette gebieden en beëindiging van de Gestapo-terreur. 

 Toen Hitler, kort daarop, op 22 juni 1941 de Sovjet-Unie binnenviel, betekende dat 

vanzelfsprekend het einde van het Duitse niet-aanvalsverdrag met dit land. Paradoxaal genoeg 

waren de kansen van het Duitse verzet op onderhandelingen in het Westen vanaf dat moment 

voorgoed verkeken. De angst van de westerse geallieerden dat de goede relaties met de 

nieuwe bondgenoot in gevaar zouden komen was niet meteen aan alle betrokkenen duidelijk. 

Voor Dietrich Bonhoeffer was de aanval van Hitler op de Sovjet-Unie vooral het signaal dat 

                                                           

120 Oorspronkelijk was de titel die Bonhoeffer gaf aan zijn ethiek ‘Grundlagen und Aufbau… eines geeinten 
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Hitler zou gaan verliezen; maar een sterk Duitsland zou in zijn ogen in de toekomst nodig 

blijven om Europa tegen wat hij noemde ‘het Panslavisme’ te beschermen. Toen Bonhoeffer 

in augustus 1941 Visser ’t Hooft in Genève opnieuw bezocht, schreven zij samen het 

memorandum ‘The Church and the New Order in Europe’ in de vorm van een commentaar bij 

het kort daarvoor verschenen boek The Church and the New Order van William Paton.122 Op 

12 september gaf Visser ’t Hooft dit stuk aan de Schotse predikant Denzil Patrick, die als 

secretaris van de YMCA in Genève woonde, met het verzoek het document via de Britse 

ambassade door te zenden naar Hugh Martin, de uitgever van Paton in Londen.123 De opzet 

gelukte en na verloop van tijd kwamen vanuit het oecumenische netwerk de reacties in 

Genève binnen. Vanuit de Verenigde Staten kreeg Visser ’t Hooft via H.P. Van Dusen 

bijvoorbeeld een reactie van de congregationalistische theoloog J.C. Bennett, waarvan de 

belangrijkste punten waren dat hij net als Reinhold Niebuhr een eervolle vrede in het Westen 

voor het Duitse leger uitsloot.124 William Paton liet weten te begrijpen dat democratie niet de 

geschikte staatsvorm zou zijn voor het naoorlogse Duitsland.125 Maar hij twijfelde aan de 

kracht van de Duitse oppositie. Hij was er ook niet van overtuigd dat het gevaar van de 

‘Bolshevisering’ van Europa werkelijk zo groot was als Bonhoeffer en Visser ’t Hooft 

vreesden, zodat het Duitse verdedigingsbolwerk, ook na beëindiging van de oorlog nodig zou 

blijven. Toch stuurde Paton het memorandum door aan ‘very important people’.  

 Federalisme was, in de kringen waar Visser ’t Hooft contact mee had, in deze periode een 

veelbesproken internationaal politiek model voor de toekomst. Dat de vele soevereine naties 

in Europa uit de tijd waren, omdat zij hadden geleid tot economisch protectionisme, rivaliteit 

en instabiliteit van de Europese orde, was een breed gedragen overtuiging. Ook zijn 

Nederlandse contacten sterkten het vertrouwen van Visser ’t Hooft dat federalisme de 

toekomst had. Geruchten over een op handen zijnde staatsgreep in Duitsland zijn er vele 

geweest. Ook via de Nederlandse regering in Londen probeerde Visser ’t Hooft de geallieerde 

regeringen ertoe te bewegen het Duitse verzet tegemoet te komen, waarover meer in het 

volgende hoofdstuk. 

 In mei 1942 hadden Dietrich Bonhoeffer en de Geneefse studiesecretaris Hans Schönfeld 

in Stockholm een ontmoeting met George K.A. Bell, bisschop van Chichester, voorzitter van 
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Life and Work en het voorlopig comité van de Wereldraad en iemand met veel Duitse 

contacten. Hem konden zij wel overtuigen van de betekenis van de Duitse oppositie. De 

pacifistische Bell was steeds al voor onderhandelingen geweest en zag het als een 

evangelische opdracht de beste krachten in het kamp van de vijand scherp te blijven 

onderscheiden van de boosdoeners. Dit was, wat hem betreft, de actuele toepassing van het 

gebod van Christus ‘Hebt uw vijand lief’.126 Hoewel Visser ’t Hooft ook kritiek had op Bell, 

was hij blij met diens genuanceerde kijk op Duitsland en zijn visie als het ging om de 

toekomstige Europese integratie.127 

 

3.9 Het memorandum Von Trott zu Solz 

In het voorjaar van 1942 werd Visser ’t Hooft door de minister-president van de Nederlandse 

regering in ballingschap, P.S. Gerbrandy, uitgenodigd voor een bezoek aan Londen om te 

trachten het contact van de regering met bezet Nederland te verbeteren.128 Juist voordat Visser 

’t Hooft eind april 1942 vanuit Genève naar Londen vertrok, kreeg hij opnieuw bezoek van 

Von Trott zu Solz, die van deze reis had gehoord. Deze diplomaat afkomstig uit een 

aristocratische Pruisische familie was al voor de oorlog bevriend met Visser ’t Hooft en 

bezocht Genève tussen 1940 en 1944 waarschijnlijk zeven keer.129 Hij rekende zich tot het 

verzetsnetwerk van de Kreisauer Kreis, de groep rond Helmut J. von Moltke (1907-1945). 

Visser ’t Hooft adviseerde zijn vriend bij het formuleren van een ‘Memorandum für die 

Englische Regierung’, dat hij in Londen overhandigde aan de Labour-politicus Sir Richard 

Stafford Cripps (1889-1952), een christen-socialist en studievriend van Von Trott zu Solz, die 

nu als Lord President of the Council een invloedrijk lid was van de Britse regering. Stafford 

Cripps was oecumenisch zeer betrokken en had een aantal jaren gewerkt voor de Wereldbond 

voor Internationale Vriendschap door de Kerken.130 Het betreffende memorandum bevatte 

ideeën die Von Trott zu Solz representatief achtte voor een aanzienlijk deel van de Duitse 

oppositie. Er werd een analyse gegeven van de gevaren die de Europese beschaving 

bedreigden en gepleit voor een nieuwe organisatie van Duitsland met een gedecentraliseerde 
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regering, integratie in een gefederaliseerd Europa, afschaffing van economische 

zelfbeslissingsrecht, en vrije toegang tot grondstoffen overzee. Het was de bedoeling 

aanmoedigende reacties los te maken, als het kon van de Britse regering. Daardoor zou de val 

van Hitler bespoedigd worden en zou er direct na een succesvolle aanslag een alternatieve 

regering kunnen opstaan, voorzien van een legitimatie die kans op geldigheid had in de ogen 

van het Duitse volk.131 

 Adam von Trott zu Solz en Visser ’t Hooft kenden elkaar uit de YMCA. Sinds 1928 waren 

zij bevriend en Adam was regelmatig te gast in Genève. Visser ’t Hooft deelde zijn liefde 

voor het werk van Dostojevski en leefde mee in de persoonlijke zoektocht van Von Trott zu 

Solz naar een geëngageerd geloof. In de visie van Von Trott zu Solz zou het christendom een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een Europa waarin gematigd socialisme en 

humanisme tot bloei kwamen. Via de WSCF leerde Von Trott zu Solz de Britse Student 

Christian Movement kennen. Hij bracht twee jaar door in Oxford als een Rhodes scholar, 

waar hij bevriend raakte met verschillende studenten die later carrière maakten als politicus. 

In 1940 ging Von Trott zu Solz werken in de Duitse diplomatieke dienst en tijdens de oorlog 

kon hij reizen naar neutrale landen.  

 Het document van Von Trott zu Solz en Visser ’t Hooft werd op hoog niveau in de Britse 

regering gelezen. Winston Churchill schreef er ‘most encouraging’ op, maar lijkt er verder 

niets mee te hebben gedaan. De Britse regering vond het bemoedigend dat er tekenen waren 

dat de binnenlandse oppositie tegen Hitler groeide, maar daar bleef het bij. Visser ’t Hooft 

kreeg van Cripps na enkele dagen de formele mededeling dat hij voortzetting van het contact 

van groot belang vond, maar dat er van onderhandeling met een Duits verzet voorafgaand aan 

de militaire nederlaag van Duitsland geen sprake kon zijn. De officiële Britse lijn was dat 

Duitsland militair moest worden verslagen op Duitse bodem. Achter de schermen was het 

Foreign Office niet enthousiast over de aanwezigheid van Visser ’t Hooft in Londen en deed 

een onderzoek naar hem. Een ambtenaar schreef op 20 mei 1942: 

 

De heer Visser ’t Hooft is waarschijnlijk goed geïnformeerd maar, zoals al die mensen 

verbonden met deze internationale […] kerkelijke organisaties, geneigd iedere vorm van 

benadering door ‘beschaafde Duitse elementen’ te optimistisch te interpreteren.132 
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Na een antecedentenonderzoek deelde de Britse Minister van buitenlandse zaken Anthony 

Eden echter aan Stafford Cripps mee dat Visser ’t Hooft betrouwbaar was: ‘a man above 

reproach or suspicion’. Het Foreign Office had echter wel redenen om het memorandum Von 

Trott zu Solz als gevaarlijk te bestempelen: ‘It can only be embarrassing if influential people 

are stimulated in this way to interfere in both our policy and political warfare towards 

Germany.’ In de Britse buitenlandse dienst bestond de overtuiging dat het de Duitse regering 

was, die goed bedoelende personen misbruikte om te zien hoe Groot-Brittannië zou reageren 

op ‘peace feelers’ en de mogelijkheid van een afzonderlijke vrede in het Westen. De 

Nederlandse regering dacht daarover op vergelijkbare wijze en de minister van buitenlandse 

zaken E.N. van Kleffens, liet dat ook weten aan Eden.133 Het oorlogsdoel unconditional 

surrender werd tijdens de conferentie in Casablanca van januari 1943 voor de geallieerden 

officieel gezamenlijk beleid, maar het men had al sinds begin 1942 als leidend beginsel niet 

bilateraal met het Duitse regime te gaan praten. Met het Washington Pact van 1 januari 1942 

besloten de toen 26 geallieerde landen dat geen van hen een afzonderlijke vrede met de as-

mogendheden zou sluiten. In januari 1943 werd in Casablanca ‘unconditional surrender’ 

vastgelegd als de wijze waarop de oorlog zou moeten worden beëindigd. 

 Visser ’t Hooft heeft oprecht gemeend in Londen iets voor het Duitse verzet en daarmee 

voor de vrede van Europa en voor de toekomst van Duitsland te kunnen bereiken. Hij heeft 

gehoopt dat wanneer de oorlog op deze wijze zou kunnen worden bekort, vele levens 

gespaard konden worden. Ook geloofde hij dat een vitaal gedenazificeerd Duitsland in de 

toekomst van belang zou zijn voor de veiligheid van Europa tegenover het bolsjewisme. De 

kansen van het Duitse verzet bij de geallieerden heeft hij verkeerd ingeschat. Het is 

begrijpelijk dat de Britse regering bang was dat representatieve figuren als bisschoppen in 

Engeland de regering in verlegenheid zouden kunnen brengen. Zij waren voorzichtig, en 

Visser ’t Hooft leed in Engeland niet alleen een politieke maar ook een oecumenische 

nederlaag. In Oxford had hij tijdens zijn verblijf in Engeland in 1942 een ontmoeting met 

Britse representanten van de oecumenische beweging waar uitvoerig werd gerapporteerd over 

de situatie van de wereldoecumene en over de plannen voor de toekomst. Ook was er een 

speciale ontmoeting met leden van de Britse Peace Aims Group, die hij onder bedekte termen 
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eveneens inlichtte over de inhoud van het memorandum van Von Trott zu Solz. Maar ook hier 

kreeg hij er de handen niet voor op elkaar. Britse leiders van de oecumenische beweging als 

Oldham, Temple, Bell en Paton stonden achter het beleid van de eigen regering en 

beschouwden het als onbehoorlijk om in deze fase van de oorlog aan welke Duitse 

verzetsgroep dan ook de suggestie te geven dat er kans was op een separate vrede in het 

Westen.134 Ook de Amerikanen Henry Smith Leiper en W. Adams Brown, overgekomen voor 

de wijding van William Temple tot aartsbisschop van Canterbury op 23 april 1942, 

reageerden afwijzend. 

 In het door bombardementen gehavende Lambeth Palace aan de Thames had Visser ’t 

Hooft in een van de weinige nog bruikbare kamers een persoonlijke ontmoeting met de 

nieuwe aartsbisschop William Temple, die hij al zo lang kende. Het zou hun laatste 

ontmoeting zijn.135 Op 14 juni 1942 verliet Visser ’t Hooft Engeland, ontgoocheld wat betreft 

de reacties op het memorandum van Von Trott zu Solz. Hij zag er enorm tegenop om de 

afwijzende reacties te delen met zijn Duitse vriend die te Genève het antwoord afwachtte. Hij 

was diep teleurgesteld en tot diep in de nacht zaten de twee in de tuin van Visser ’t Hooft te 

praten terwijl hij het zijn vriend probeerde uit te leggen. Deze gaf het niet op. Na de mislukte 

aanslag op Hitler van 20 juni 1944 werden veel Duitse verzetsmensen, onder wie ook Von 

Trott zu Solz en Bonhoeffer, opgepakt en ten slotte door de nazi’s gedood. Hun participatie in 

het verzet tegen Hitler had volgens Visser ’t Hooft niet als doel het nazisme te vernietigen, 

maar een rechtvaardige internationale orde te stichten. De consequente desinteresse van de 

geallieerden voor het Duitse verzet is Visser ’t Hooft altijd blijven betreuren als kortzichtig. 

Wanneer men een positiever had gereageerd, ‘had men waarschijnlijk de oorlog kunnen 

bekorten.’136 In het optreden van Bonhoeffer, Von Trott zu Solz en anderen was een glimp 

van een ander Duitsland zichtbaar, waar hij na de oorlog veel van verwachtte, voor de 

oecumene en voor Europa. Die hoop gaf hij niet op. 

 Waar het ging om de achterliggende motivatie in het denken van Bonhoeffer, heeft Visser 

’t Hooft later altijd de continuïteit in diens denken benadrukt. De roep om een nieuwe 

volwassen wereld en een ‘niet-religieus christendom’, zoals te vinden in de late 

                                                           

134 Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking (1995), 196. 
135 Twee jaar later, in november 1944, was Visser ’t Hooft juist in Engeland toen William Temple werd 

begraven. Ook zijn collega William Paton zag hij zomer 1942 voor het laatst. Hij stierf op 21 augustus 1943 

plotseling aan een hartaanval. 
136 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 



176 

 

gevangenisbrieven van Bonhoeffer, is wel uitgelegd alsof hier de kerk werd afgeschreven, 

maar volgens Visser ’t Hooft had men Bonhoeffer dan niet begrepen. Volgens hem bleef 

Bonhoeffer altijd zuiver christocentrisch denken.137 Hij vergeleek Bonhoeffer met Blaise 

Pascal (1623-1662), een van zijn eigen geliefde denkers. Beiden werden 39 jaar. Beiden 

konden hun levenswerk niet afmaken. Beiden openden nieuwe actuele wegen tot verstaan van 

Christus. In beiden zag Visser ’t Hooft verdedigers van wat ook zijn eigen christocentrische 

overtuiging was.138 Reeds begin jaren dertig had Bonhoeffer tijdens verschillende 

oecumenische conferenties aan de orde gesteld dat er dringend behoefte was aan een nieuwe, 

waarachtig oecumenische theologie. Tot het einde toe had hij Bonhoeffer bezig gezien met de 

ontwikkeling van de bijdrage van het christendom in de wereld: ‘making Christianity a reality 

in the world.’ Aan een syncretistisch christendom zou Bonhoeffer niets hebben gehad. Dat 

zou zich hebben aangepast en gemene zaak hebben gemaakt met de heidense ideologie van de 

nazi’s. Bonhoeffer had zich ingezet voor een belijdende kerk met een herkenbaar gezicht. De 

Duitse kerkstrijd was volgens Visser ’t Hooft zoveel meer dan een theologenconflict en de 

oecumenische beweging zoveel meer dan een christelijke editie van het internationalisme. 

Waar hij zich getuige van voelde, was naar zijn overtuiging niets minder dan de geboorte van 

een nieuwe vorm van de universele kerk vanuit de natuur van de universele heerschappij van 

Christus. De waardigheid van de menselijke persoon, sociale gerechtigheid en het streven 

naar internationaal recht hadden volgens Visser ’t Hooft christelijke wortels, die onmisbare 

componenten vormden bij de wederopbouw van Europa.139 

 

3.10 De aarzelende stem van de oecumene 

Dat er in 1939 werd besloten het hoofdkwartier van de Wereldraad in Genève tijdens de 

oorlog te handhaven, had grote gevolgen voor het functioneren van het oecumenische 

netwerk. Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan worden vastgesteld dat Visser ’t Hooft die 

oorlog heeft beleefd als een vuurproef voor hem zelf, voor de oecumenische beweging, maar 

bovenal voor de kerk. Dit was het uur van de waarheid. Kerken moesten tonen wat zij waard 

                                                           

137 Later was hij ook kritisch op het denken van de late Bonhoeffer. Zie 6.9. 
138 Visser ’t Hooft, ‘Dietrich Bomhoeffer, 1945-1965’, 1964/1965. In een artikel naar aanleiding van de 

twintigste sterfdag van Bonhoeffer, waarschuwde Visser ’t Hooft toen dat Bonhoeffers ideeën soms verkeerd 

werden begrepen en misbruikt, zoals door de bisschop van Woolwich, J.A.T. Robinson in diens destijds fameuze 

maar ook als schokkend ervaren boek: Robinson, Honest to God (1963). Zie ook 9.7. 
139 Guittart, ‘A Bibliography of the Writings of Dr. W.A. Visser ’t Hooft, 1918-1970’, 1971, oorlogsjaren, 281-

290. 
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waren. De Wereldraad bestond officieel nog niet, maar kon zich toch, door de creatieve 

aanpak van het kleine bureau in Genève, onder het toezicht van het voorlopig comité, op een 

aantal terreinen kranig weren. Visser ’t Hooft speelde daarbij een centrale rol. Hij zag in de 

crisis van de oorlog vooral kansen voor kerk en oecumene en voelde zich geroepen om die 

kansen waar mogelijk te grijpen. 

 Door de waarde van de eenheid van de wereldkerk te betrekken op de crisis van een door 

geweld verscheurde wereld die daarin een oordeel Gods onderging, geloofde Visser ’t Hooft 

dat mensen ten slotte Gods genade zouden kunnen beleven, zodat er uit de oorlog iets goeds 

zou voortkomen. Gebrekkige kerken zouden inspiratie ervaren, zich vernieuwen, en weer als 

moreel kompas van de samenleving gaan functioneren. In de ecclesiologie van Visser ’t 

Hooft, zijn onderbouwde visie op de kerk, vormde de kerk de plaats waar elite en massa tot 

vruchtbare samenwerking konden komen ten dienste van de beschaving. Kerken dienden zich 

rekenschap te geven van hun ethische verantwoordelijkheid voor de orde van de maatschappij 

en daarbij oog te hebben voor de actuele nood van gewone mensen. Met Karl Barth deelde 

Visser ’t Hooft de overtuiging dat de Bijbel daarbij als Gods Woord leidend diende te zijn. 

Hij wilde met iedereen van goede wil samenwerken, en zag ook waarde in traditie en in 

ordeningsprincipes herkenbaar in de natuur. Maar de ervaringen van mensen daaraan 

verbonden konden in zijn opvatting nooit doorslaggevend zijn. Wat hij niet met Barth kon 

delen was diens uiterst principiële visie op een profetische oecumenische beweging die bij 

onrecht geen enkel blad voor de mond nam en ook zonder ruggenspraak duidelijke uitspraken 

deed. Karl Barth gaf Visser ’t Hooft te denken door het accent te leggen op de acute 

misstanden en het feit dat Oudtestamentische profeten hun stem durfden te verheffen tegen de 

gevestigde orde. Maar Visser ’t Hooft aarzelde. Hij was niet zomaar overtuigd van een 

profetische opdracht voor de Wereldraad-in-oprichting namens de kerken, die de theoloog 

Karl Barth hem als secretaris-generaal opdrong op basis van de noodsituatie van de oorlog. 

Eerst moest hij kansen zien en urgentie ervaren. Naarmate de oorlog vorderde, deden zich 

evenwel steeds weer situaties voor waarin, ook hij zonder uitgebreide consultatie, in functie 

uitspraken deed, duidelijk en in het openbaar, zoals met betrekking tot de voortgaande 

vernietiging van Joden. 

 Visser ’t Hooft wilde niet voor de troepen uitlopen, maar conform zijn opdracht te Utrecht 

in 1938 geformuleerd, wilde hij bouwen aan het draagvlak voor een groot internationaal 

oecumenisch instituut, parallel aan een vernieuwde Volkenbond. Barth zag een dergelijk 

instituut als een diplomatiek praatcircus, waarvan kerken zich verre moesten houden en 
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hechtte vooral waarde aan een principieel theologisch doordachte visie op een kerk gebouwd 

op de bijbelse opdracht. In contact met de anglicanen, voor Visser ’t Hooft belangrijke 

partners in de oecumene in deze tijd, was discussie over de tegenstelling tussen 

openbaringstheologie en natuurlijke theologie niet te vermijden, maar de toon van het debat 

bleef constructief. De standpunten die Visser ’t Hooft daarbij innam hebben grote gevolgen 

gehad voor de naoorlogse ontwikkeling van de oecumenische beweging. 

 Aan het werk onder krijsgevangenen en vluchtelingen, onder wie vele Joden, konden 

tijdens de oorlog belangrijke bijdragen worden verleend. Visser ’t Hooft was bereikbaar, alert, 

praktisch en proactief. Hij werkte samen, met de Zwitserse autoriteiten, met het Nederlandse 

gezantschap in Bern en met tal van privépersonen, onder andere de eerder genoemde Jean 

Weidner. Medewerkers van de Wereldraad, onder wie Visser ’t Hooft, beseften relatief vroeg 

dat de nazi’s bezig waren te trachten de Joden te vernietigen. Samen met het Jewish World 

Congress en het internationale Rode Kruis sloeg men alarm, maar dat heeft weinig geholpen. 

 De ideeën over Europese eenheid die leefden in het Duitse verzet waren sterk federaal en 

oecumenisch geladen. Dietrich Bonhoeffer schreef zijn Ethik als een bijdrage aan dit denken. 

Door de manier waarop het afliep met het Duitse verzet ontstond er een discontinuïteit, 

waardoor het naoorlogse denken over Europa niet als vanzelf voortbouwde op de tijdens de 

oorlog ontwikkelde ideeën. Visser ’t Hooft werd teleurgesteld door de herhaaldelijke 

afwijzing die hij als koerier moest overbrengen aan zijn Duitse vrienden. Voor Adam von 

Trott zu Solz betekende het uitblijven van een geallieerd antwoord een mokerslag. Visser ’t 

Hooft heeft het geallieerde negeren van het Duitse verzet gezien als een gemiste kans om het 

naoorlogse Europa tot eenheid te brengen. Voor de redenering van de geallieerden dat 

oorlogsinspanning van de atheïstische Sovjet-Unie onder geen beding in gevaar gebracht 

mocht worden had hij wel begrip, maar zijn vertrouwen in herstel van de eenheid van een 

christelijk Europa gaf voor hem de doorslag. Gedreven door toenemende urgentie in 

oorlogstijd, in het bijzonder waar het de Jodenvervolging en het isolement van het Duitse 

verzet betrof, is Visser ’t Hooft zelf steeds vrijmoediger gaan optreden en heeft hij zich ook 

regelmatig op politiek vlak begeven. Dat werd hem door sommige collega’s in de 

oecumenische beweging op bepaalde momenten zeer kwalijk genomen. Toch leidde dit niet 

tot ernstige breuken in het vertrouwen. Integendeel, de reputatie van Visser ’t Hooft als 

betrouwbare vertegenwoordiger van de oecumene werd onder de moeilijke omstandigheden 

van de oorlog in de ogen van zijn oecumenische contacten bevestigd en zijn zelfvertrouwen 

groeide.



179 

 

HOOFDSTUK 4 

Van ‘Geestelijk Contact’ naar politieke betrokkenheid:  

De Zwitserse Weg, 1942-1944 

 

 

4.1 Inleiding 

Toen Nederland in mei 1940 door Duitsland werd bezet, greep Visser ’t Hooft de bijzondere 

mogelijkheden van zijn standplaats Genève aan om zich in te zetten voor ontwortelde 

Nederlanders. Zijn initiatieven trokken al snel de aandacht van het gezantschap in Bern en 

leden van de Nederlandse regering in Londen. Voorjaar 1942 was minister-president P.S. 

Gerbrandy er persoonlijk voor verantwoordelijk dat Visser ’t Hooft als onbezoldigd 

ambtenaar in dienst van de regering werd ingeschakeld. Hij kreeg de opdracht het contact 

tussen de regering in ballingschap en bezet Nederland te verbeteren door middel van een 

smokkelroute. Deze operatie werd al snel de Zwitserse Weg genoemd. Niet iedereen was 

enthousiast over de ondernemende dominee in Genève. Hoe verhielden zich het werk van 

Visser ’t Hooft voor de Nederlandse regering in Londen en de daarmee verbonden 

belangenbehartiging tot zijn visie en inzet met betrekking tot de kerken en het christelijk 

geloof? Hoe werkte zijn visie op de rol van het Duitse verzet hierin door? Heeft hij zich laten 

verleiden om politieke invloed uit te oefenen, waar hij misschien beter een eenvoudige 

‘postbode’ had kunnen zijn? 

 Over het communicatiekanaal Nederland-Genève-Londen in oorlogstijd is veel 

gepubliceerd.1 Zelden ging daarbij echter veel aandacht uit naar de religieuze motivatie van 

Visser ’t Hooft en veel van zijn vrienden. De hoofdvraag in dit hoofdstuk betreft juist de 

inwerking van wat hij noemde het ‘Geestelijk Contact’ op een aantal grote vraagstukken waar 

de regering in ballingschap en het Nederlandse verzet mee werden geconfronteerd. De 

bezetting van Nederland werd door Visser ’t Hooft ervaren als een laffe overval. Als reactie 

stelde hij zichzelf als distributieadres van informatie beschikbaar. (4.2) De Nederlandse 

regering in Londen was daarvan onder de indruk en maakte dankbaar gebruik van zijn 

contacten met bezet Nederland. (4.3) Tijdens zijn bezoek aan Londen in 1942 kreeg hij de 

regeringsopdracht om een communicatieroute met bezet Nederland op te zetten, al gauw de 

                                                           

1 O.a. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl.6 (1975), 152-156; dl.7 (1976), 

900-908. 
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Zwitserse Weg genaamd. (4.4) Hoe ging het daarna in de praktijk met de berichtenstroom en 

de koeriers? (4.5) Via de Zwitserse Weg kwam een stroom van berichten op gang, vooral 

vanuit Nederland naar Londen. Maar er ontstonden ook spanningen, waarbij Visser ’t Hooft 

duidelijk partij koos voor de civiel-politieke tak van het verzet. (4.6) Op de Zwitserse Weg 

speelden tal van thema’s en Visser ’t Hooft was niet de eenvoudige postbode waar sommigen 

hem voor hielden. (4.7) Ten slotte raakte hij verstrikt in het politieke plannen maken voor een 

civiele overgangsregering, een project met een ontluisterend einde. (4.8) Voor een 

Parlementaire Enquêtecommissie werd Visser ’t Hooft naast vele andere betrokkenen na de 

oorlog verhoord over zijn functioneren in zijn functie als eindverantwoordelijke voor het 

Geneefse uiteinde van de Zwitserse Weg. (4.9) 

  

4.2 ‘Holland buiten Holland’ 

De plotselinge Duitse inval in Nederland in mei 1940 heeft Visser ’t Hooft ervaren als 

verraderlijk en een brutale daad van barbarij.2 Hij stelde de waaromvraag en vroeg zich af hoe 

de mensen in bezet Nederland dit alles ondergingen. Visser ’t Hooft merkte dat niet alleen 

verbijstering en ongeloof, maar ook zelfverwijt zich van de Nederlanders meester maakten. 

Hadden ze te weinig gerekend met de onvermijdelijkheid van het leed in de wereld? Waren ze 

niet te zelfverzekerd geweest? Was het Nederlandse christendom niet een wel heel erg 

bekrompen, ‘veilige’ vorm van christendom? Visser ’t Hooft was in mei 1940 niet de enige 

die probeerde op een bijbels-profetische toon betekenis te geven aan de bezetting als een 

oordeel Gods opdat het hoofd-Christendom zou worden tot een beleefde werkelijkheid. Hij 

dacht daarbij aan het romantisch-nationalistische paradigma uit de negentiende eeuw, van een 

volk dat tijdens de Opstand had geleerd wat het was om op God te vertrouwen. 

 Nu kwam het erop aan niet lijdzaam af te wachten, maar opnieuw geestelijke weerbaarheid 

te ontwikkelen. Actief verzet tegen de demonische krachten die de wereld in hun greep 

hadden was essentieel. Het stond voor Visser ’t Hooft vast dat deze oorlog niet slechts een 

militaire oorlog was, maar ten diepste een geestelijke strijd. Defaitisme was ongepast. Op de 

gestelde waaromvraag gaf hij zijn eigen antwoord. God wilde Nederland een les leren. Er was 

in deze beproeving een zuiveringsproces aan de gang. De valse zekerheden moesten worden 

afgeleerd. Het kruis stond midden in de wereld en veroorloofde Nederlanders niet hun 

Hollandse tuin behaaglijk in te richten zonder zich van dat kruis iets aan te trekken. 

                                                           

2 Visser ’t Hooft aan ‘Beste Vrienden’, mei 1940. YDS-12, 17. 
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Oppervlakkigheid en kleinzieligheid verdienden het te worden uitgewied. Maar er was hoop. 

Wie pijn leed omwille van het evangelie, kon een voortrekker zijn van een vernieuwde kerk. 

Niet angstig zwijgen, maar het heidendom van het nationaalsocialisme bij de naam noemen 

was nu volgens Visser ’t Hooft gepast.  

 Een profetisch geluid was onmisbaar: dat betekende een concrete verkondiging van het 

evangelie. Zelf voelde Visser ’t Hooft zich op zijn bijzondere plaats ‘ons stukje Holland 

buiten Holland’ en geroepen te doen wat hij kon.3 Direct na de bezetting probeerden 

Nederlanders in Nederlands-Indië via Visser ’t Hooft in contact te komen met hun familie in 

Nederland. Iedereen had behoefte aan betrouwbare informatie. Dat bracht Visser ’t Hooft op 

het idee in een rondzendbrief op te roepen tot het toezenden van inhoudelijke informatie 

geschikt om te delen met het doel vervreemding te voorkomen. 

 

Ik zou […] willen voorstellen, dat allen, die dezen brief krijgen, mij op de hoogte houden 

van wat zij op eenigerlei wijze over geestelijk leven in Holland te weten komen.4 

 

Dit was wat hij noemde ‘geestelijk contact’. Zo formuleerde hij reeds in mei 1940 een 

programma dat hij samen met zijn adressanten ook uitvoerde. Bewust wilde hij dat de 

informatie het niveau van ditjes en datjes zou overstijgen. Hij zelf zou alles verzamelen en 

verspreiden. Hij gaf het voorbeeld met een aantal citaten uit actuele brieven afkomstig uit 

verschillende delen van de wereldkerk. Zo schreef een Duitse vriend in Zwitserland: ‘Ich 

schäme mich für mein Volk… Das Wilhelmus von Nassauen ist doch ein ganz anderes 

Kampflied als das Horst Wessellied.’5 

 Zomer 1940 kwam er een stroom van berichten vanuit Nederland naar Genève op gang. 

Het ging om kerkelijke oproepen, uitspraken, overdenkingen, preken, commentaren en 

artikelen in de christelijke pers over de nieuwe situatie en over de toekomst. Er was materiaal 

bij van kerkleiders en theologen, maar ook van (oud-)politici. Veel van deze mensen waren 

afkomstig uit de NCSV. Het netwerk van de christelijke jeugdbeweging, opgebouwd tijdens 

                                                           

3 Zie ook: ‘Een brief van Dr. Visser ’t Hooft’, 1940, 75-79. 
4 Visser ’t Hooft aan ‘Beste Vrienden’, mei 1940. YDS-12, 17. 
5 Ibidem. In een bijlage bij de vriendenbrief nam Visser ’t Hooft reacties op van de Federal Council of Churches 

of Christ in America; van de protestantse kerk van Genève aan koningin Wilhelmina; van Tsjechoslowaakse 

emigranten in Frankrijk; van leden van de christelijke studentenvereniging in Riga; van Alfred de Quervain in 

Bern; van de Engelse YMCA; van J.L. Hromádka in Princeton in de Verenigde Staten; van L. Zander verbonden 

aan de Russische Theologische Faculteit in Parijs; van A. Keller als voorzitter van de Zwitserse Evangelische 

Kirchenbund; en van de Franse christelijke studentenvereniging. 
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het interbellum, functioneerde als nooit tevoren. Enkele namen zijn: O. Noordmans, P. 

Scholten, J. Eijkman, H. Colijn, G.H. Slotemaker de Bruïne, H. Kraemer, J. Koopmans, J.H. 

Heering, Ph. Idenburg, W. Banning, N. Stufkens, C.L. Patijn en J.J. Buskes. Visser ’t Hooft 

selecteerde wat hij geschikt vond en liet de bundel stencilen en verzenden. Hij noemde het zo 

samengestelde periodiek Stemmen uit Nederland. Het eerste nummer verscheen in juni 1940. 

Het kwam terecht bij Nederlanders op allerlei plaatsen, vooral in Zwitserland, Londen en 

Indië.6 

 Stemmen uit Nederland geeft goed weer waar het Visser ’t Hooft om ging. Hij wilde 

mensen in Nederland en Nederlands-Indië helpen hun geestelijke weerbaarheid te vergroten 

door informatie en bewustwording. Hij was er vast van overtuigd dat lessen geleerd tijdens de 

Duitse kerkstrijd, nu ook leden van kerken in andere landen zouden kunnen helpen te 

onderscheiden waar het op aan kwam. Op het eerste nummer van de Stemmen uit Nederland, 

dat in het archief van de Wereldraad wordt bewaard, heeft Visser ’t Hooft later zelf 

geschreven: ‘this was the beginning in 1940-1941 of what later became the Swiss Road’.7 Dit 

is een veelbetekenende duiding van hemzelf, die een aantal problemen dat later zou 

opdoemen, verklaart. Voor Visser ’t Hooft persoonlijk was er inhoudelijk geen scherpe 

                                                           

6 Adressanten waren onder andere: vrienden in Nederlands-Indië; minister-president P.S. Gerbrandy; minister 

A.A. van Rhijn; G. Beelaerts van Blokland, de secretaris van de koningin; via hem koningin Wilhelmina en prins 

Bernhard en C.J. van Sluys van The Netherlands Publishing Company in Londen, uitgever van het Londense 

Vrij Nederland; Zie onder andere: World War II Era Records of the WCC, YDS-12.  
7 Waarschijnlijk zijn er tien afleveringen van Stemmen uit Nederland verschenen: Elk nummer bevatte berichten 

en commentaren van kerkleiders en vooraanstaande theologen in Nederland. In nr.II (sept.-okt. 1940) is de 

Hervormde synodale oproep van 27 oktober 1940 te lezen, met het blij-verbaasde commentaar van Visser ’t 

Hooft: de kerk openbaart zich als Kerk, ze spréékt. Ook is er een stuk tegen de ariërparagraaf van de hand van 

N.H. de Graaf en de verklaring van de Gereformeerde kerken in Nederland. Visser ’t Hooft meldde dat velen 

werden gearresteerd, onder wie predikanten Eijkman, Berkhof en K. Schilder. Nr.III (nov. 1940-jan. 1941) was 

gewijd aan het idee ‘volk en volksgemeenschap’, met artikelen van Idenburg, Kohnstamm en Banning. Kraemer 

schreef over Romeinen 9-11 onder de titel ‘Het raadsel der geschiedenis’. In nr.IV (februari 1941) schreef de 

CHU politicus G.E. van Walsum over de ‘nieuwe orde’ op politiek gebied. Ook waren er artikelen van onder 

andere Koopmans, Stufkens en de theoloog K.H. Miskotte. In nr.V (april 1941) schreef Van Walsum een 

Kroniek in Woord en Wereld over de toekomstmogelijkheden op politiek gebied. Kraemer schreef over het feit 

dat de kerk ging spreken: ‘het bijzondere ligt niet in het wát, maar in het dát de kerk ging spreken’. De nrs.VI 

(mei 1941) en VII (juni 1941) gingen over de geestelijke opleving, met artikelen van Banning en H.C. Touw, en 

een in memoriam over de in 1941 overleden theoloog en CHU-politicus J.R. Slotemaker de Bruïne door 

Idenburg. C.L. Patijn schreef in nr.VII over de Una Sancta en het volk; dat nummer bevatte ook artikelen van 

Koopmans en Buskes, Strijd, en een tweetal kanselboodschappen, Koopmans (Lunterse Kring): ‘Wat wij wel en 

wat wij niet geloven’. Nr.IX (november 1941), bevatte een stuk geïnspireerd door de verklaring van Barmen van 

1934. Nr.X (februari 1942) bevatte het protest ingediend bij de regering door de gezamenlijke kerken in 1941, er 

was een verslag over de opheffing van de NCSV, en een stuk van P. Scholten over het geloof in het Nederlandse 

volksleven. Miskotte schreef over het nieuwe heidendom en Kraemer over christelijk geloof en de moderne 

mens. 
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scheiding tussen zijn werk voor Stemmen uit Nederland enerzijds en de oecumene 

anderzijds.8 Hij was onder de indruk van de houding van de Nederlandse Hervormde Kerk.9 

In de jaren voorafgaand aan de Duitse inval was dit een zwakke kerk, verdeeld in elkaar 

bestrijdende richtingen en met een synode zonder gezag, die het volgens Visser ’t Hooft 

moest hebben van invloedrijke individuen. Juist deze kerk vertoonde nu een grote 

eensgezindheid en er ontstond een verrassend getuigend spreken en protest tegen 

onrechtvaardige daden van de bezetter.  

 In de twee kanselboodschappen van 27 oktober 1940 werd, naar de overtuiging van Visser 

’t Hooft, een duidelijk verstaanbaar woord gesproken over spirituele vrijheid en christelijke 

opvoeding en over de manier waarop de Joden door de bezetter werden geïsoleerd. Op basis 

van de Schriften en geïnspireerd door de Duitse kerkstrijd, werd openlijk geprotesteerd tegen 

antisemitische wetgeving. Visser ’t Hooft stelde vast dat men nog een lange weg te gaan had 

om de hervormde kerk te genezen van verdeeldheid en bourgeois conservatisme, maar deze 

kerk was bezig opnieuw een echte ecclesia militans, een strijdende kerk te worden.10 Visser ’t 

Hooft schreef deze opleving vooral toe aan de doorwerking van de visie van de theoloog K.H. 

Miskotte, die in 1939 een krachtig geluid had laten horen met zijn boek Edda en Thora, 

waarin hij het nazisme aanwees als de nieuwe vorm van heidendom. Hendrik Kraemer sprak 

van een grote tijd voor mensen die mochten werken aan de kerk. Het had allemaal een diepere 

zin. Visser ’t Hooft kon alleen maar instemmen: ‘Het is toch een heerlijk ding, dat er nu van 

alle kanten op een nieuwe wijze naar de Kerk gevraagd wordt en dat wij iets mogen zien van 

echte vernieuwing van de Kerk.’11 De oorlog deed een nieuw urgentiebesef ontwaken en 

opende een internationaal perspectief ook voor kerkleden die daar tot nu toe helemaal niet 

mee bezig waren geweest. Paul Scholten, Frederik van Asbeck, Conny Patijn en Jopie 

Eijkman waren trouwe vrienden, waar Visser ’t Hooft op steunde. Maar hij hoopte dat juist nu 

ook nieuwe mensen in de oecumene zouden kunnen worden geïnteresseerd. Dwars door alles 

heen zag hij God aan het werk.  

 

                                                           

8 Historicus Loe de Jong heeft dit aspect gemist of hij was er niet in geïnteresseerd, waardoor het voor hem ook 

moeilijker was om te begrijpen hoe het verder is gegaan. In de biografie over De Jong van B. Smits komt Visser 

’t Hooft niet voor. Smits, Loe de Jong, 1914-2005. Historicus met een missie (2014). 
9 Visser ’t Hooft, ‘The Life of a Church under Nazi Occupation (The Story of the Dutch Reformed Church in 

1940 and 1941)’, 1942. YDS-12, 18. 
10 Vgl. de twee Wereldraadpublicaties in eigen beheer onder de titel ‘Ecclesia Militans’, 1 en 2, respectievelijk: 

‘Die Kirche spricht zur Welt’ en ‘Die Verkündigung der Kirche im Krieg’, 1942. 
11 Visser ’t Hooft aan A.B.C. Dudok de Wit, 4 november 1941. YDS-12, 59. 
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4.3 Van doorgeefluik tot adviseur van de regering 

De protestantse jurist en econoom Aat A. van Rhijn (1892-1986) was een oude bekende van 

Visser ’t Hooft. Vlak voor de Duitse inval was Van Rhijn als CHU-minister van Landbouw en 

Visserij benoemd, wat hij tot mei 1941 zou blijven. Maar in feite functioneerde hij in deze tijd 

vrijwel zonder medewerkers als Algemene Rekenkamer van de Nederlandse regering. Hij was 

een van de adressanten van Visser ’t Hooft in Londen. Via Van Rhijn bereikten de stukken 

ook minister-president Piet S. Gerbrandy (1885-1961), in wie Visser ’t Hooft een 

geestverwant zag. Hij had met de zoon van Gerbrandy samengewerkt in de NCSV.12 

November 1941 stuurde hij Gerbrandy, behalve de Stemmen uit Nederland, stukken over het 

studentenverzet en Nederlandse klachten over Radio Oranje. Dagelijks was er sinds 28 juli 

1940 in Nederland via de BBC om 21.00 uur een kwartier Nederlandse uitzending vanuit 

Londen te ontvangen. De radiotoespraken van Gerbrandy vond hij goed, omdat daarin, zei 

Visser ’t Hooft, ‘de geestelijke achtergrond van den huidigen strijd zo duidelijk geteekend 

wordt.’ Maar dit stond, wat hem betreft, in schril contrast tot de algemene toon van Radio 

Oranje en het in Londen uitgegeven blad Vrij Nederland.13 

 

Het wordt daar in het geheel niet duidelijk, wat de Kerken nu voor onze landgenooten 

beteekenen. Het zou mij en vele anderen verheugen, wanneer aan de redactie van ‘Vrij 

Nederland’ een wenk in deze richting gegeven zou worden.14 

 

Waarom nam men niet meer berichten over uit het in Nederland clandestien verschijnende 

Vrij Nederland? Te Londen leek men niet te beseffen, zo vond Visser ’t Hooft, dat er in bezet 

Nederland een geestelijke strijd was losgebrand. Hij wees op het verzet van universiteiten en 

kerken tegen de Ariërparagraaf en de isolering van de Joden. Visser ’t Hooft dacht aan de 

brochure Wat wij wel en wat wij niet gelooven die de Hervormde predikant Jan Koopmans, 

sinds 1939 bijbelstudiesecretaris van de NCSV, in 1941 anoniem liet verschijnen.15 Aan de 

contactman van de Inlichtingendienst, G. Beelaerts van Blokland, schreef hij:  

                                                           

12 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 17 maart 1942. YDS-12, 60. 
13 Zowel te Londen als in bezet Nederland werd een blad met de naam Vrij Nederland uitgegeven. Het waren 

twee verschillende publicaties. 
14 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 18 november 1941. NIOD 186g-1. Visser ’t Hooft aan A.H.J. Lovink, 4 en 

16 september 1942. NIOD 186g-2. A.H.J. Lovink aan Visser ’t Hooft, 8 oktober 1942. NIOD 186g-2. 
15 Koopmans, ‘Bijna te laat’ (1940), in: Touw, Het verzet der Hervormde kerk, II (1946), 209-215 en Koopmans 

‘Wat wij wel en wat wij niet gelooven’ (1941). Ibidem, 227-231. 
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Wat de Joden betreft – het gaat er niet om, of ze aangename of onaangename menschen 

zijn; het gaat om een principe, dat onafscheidelijk verbonden is aan ons geloof en onze 

traditie. Ik ben er dankbaar voor en eigenlijk trotsch op, dat twee Universiteiten in 

Nederland [Leiden en Delft, JZ] op dit punt den strijd aangebonden hebben en de kerk op 

dit punt een ‘non possumus’ uitgesproken heeft. Ik ben geen Jodenminnaar, maar geloof 

met velen in Holland, dat de vraag van onze houding tegenover het anti-semitisme een test 

geworden is, waar wij eigenlijk thuis hooren.16 

 

De kerk mocht geen politiek centrum worden, maar ‘de Kerk van Calvijn en van Marnix’ kon 

ook niet zwijgen wanneer het ging om zijn of niet-zijn van de vrijheid die in het christelijk 

geloof verankerd lag. Visser ’t Hooft: 

 

Een Kerk, die op zulk een moment zwijgt, zou precies doen, wat Goebbels wil, wanneer hij 

zegt: ‘aan ons de aarde, aan de kerk de hemel.’17 

 

Minister-president Gerbrandy zag in Visser ’t Hooft een waardevol contactpersoon en 

moedigde hem aan. Gaandeweg is Visser ’t Hooft zich daardoor steeds meer als adviseur van 

de Nederlandse regering in ballingschap gaan gedragen. Het mocht dan een ‘geestelijke strijd’ 

zijn die hij wilde voeren, hij schuwde het streven naar politieke invloed niet. Professor Paul 

Scholten, jurist aan de Universiteit van Amsterdam, gaf hem informatie op grond waarvan 

Visser ’t Hooft voor Gerbrandy beschrijvingen maakte van verschillende gezaghebbende 

groepen in de Nederlandse samenleving die zich voorbereidden op de bevrijding. Hij deed dit 

niet op een neutrale toon. Verschillende groepen werden door Visser ’t Hooft afgeschreven. 

De een had te weinig betekenis. De ander was te autoritair. Maar de groep waarmee Scholten 

verbonden was moest door de regering beslist serieus worden genomen. Deze groep 

 

… is een groep van leiders der zes partijen: A.R., C.H., R.K., Lib., V.D., S.D.A.P. Deze 

leiders werken nu ten nauwste samen en oude vetes zijn geheel op de achtergrond geraakt. 

Hierbij zijn ook eenige figuren uit handel en industrie. Deze groep heeft nog steeds nauw 

contact met het volk in zijn verschillende geledingen. Men meent te kunnen zeggen, dat 

                                                           

16 Visser ’t Hooft aan G. Beelaerts van Blokland, 3 april 194. YDS-12, 56. 
17 Ibidem. 
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Dr. Colijn op het oogenblik met deze groep zou samenwerken wanneer hij niet gevangen 

was.18 

 

Volgens Visser ’t Hooft had de populariteit van Colijn zich hersteld, nu hij leek te zijn 

teruggekomen van de collaboratiegedachten in de brochure waarin hij in juni 1940 de 

Nederlanders had opgeroepen zich bij de Duitse bezetting neer te leggen.19 Colijn was echter 

niet geschikt volgens Visser ’t Hooft om een naoorlogs Nederland te leiden.  

 Steeds valt op hoe Visser ’t Hooft in zijn brieven aan Gerbrandy niet schroomde 

geprononceerde interpretaties te geven die sturend van karakter waren. Zo meldde hij in 1941 

ook dat prins Bernhard nog steeds buitengewoon populair was, dat de Nederlandse Unie wel 

een plaats moest hebben in het denken over de toekomst van Nederland, maar geen grote rol 

kon spelen en dat er tussen de leden van het zogenaamde ‘triumviraat’, de autoritaire oud-

gouverneur-generaal B.C. de Jonge, oud-generaal W. Roëll en oud-president van de 

Nederlandse Bank L.J.A. Trip, dat probeerde leiding te geven aan een van de verzetsgroepen, 

vrij grote spanningen moesten bestaan.20 Zijn geestverwanten in bezet Nederland, waarvan de 

meesten sympathiseerden met Vrij Nederland of daarvoor werkten, waren voorstanders van 

sociale en politieke hervorming in een gematigde christen-socialistische sfeer, en 

tegenstanders van een autoritair bewind dat de traditionele Nederlandse geestelijke 

stromingen terzijde zou schuiven. Hoe zou Duitsland uit de oorlog komen? En hoeveel ruimte 

zouden de geallieerden geven tot herstel van de vooroorlogse toestanden? Visser ’t Hooft 

bezwoer Gerbrandy in 1941 dat iedere ‘wraak-politiek’ om Duitsland kapot te maken moest 

worden voorkomen. Te allen tijde moest zijns inziens het scenario worden vermeden dat 

Duitse extremistische kringen zich met communistische en bolsjewistische elementen zouden 

gaan verbinden. Dat zou alleen tot verdere ontwrichting van Europa leiden. Van de 

Nederlanders zou naar zijn mening, een constructieve houding mogen worden verwacht bij de 

herbouw van een nieuwe ‘Europeesche gemeenschap’, die zich het beste als een federatie zou 

kunnen organiseren. 

 De Nederlandse regering in ballingschap in Londen maakte op Visser ’t Hooft ondertussen 

een zwakke indruk. Hij begreep wel dat men niet veel meer kon doen dan het verzet tegen 

                                                           

18 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 12 november en 15 december 1941. NIOD 186g-1. 
19 Vgl. Colijn, Op de grens van twee werelden (1940). 
20 Vgl. Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 12 november 1941 (handgeschreven brief, datum later door Visser ’t 

Hooft toegevoegd). NIOD, 186g-1. 
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Duitsland en na de bezetting van Indië ook tegen Japan aan te moedigen, de vrije overzeese 

gebieden onder Nederlands gezag zo goed mogelijk te besturen en zich probeerde voor te 

bereiden op de bevrijding en wat er dan te doen stond. Maar Visser ’t Hooft miste visie en 

uitstraling bij de ministers. Wetgeving bleef, bij gebrek aan een parlement, bij het afkondigen 

van Koninklijke Besluiten, waar koningin Wilhelmina zich actief mee bemoeide. Voor haar 

had Visser ’t Hooft grote bewondering en hij vond Gerbrandy onder de ministers een gunstige 

uitzondering. Er werd veel gekibbeld en weinig tot stand gebracht. Toen in september 1941 

H. van Boeijen (Christelijk Historische Unie) als minister van oorlog werd vervangen door 

O.C.A. van Lidth de Jeude (Liberale Staatspartij), zou bijna niemand in Nederland daar 

volgens Visser ’t Hooft iets van hebben begrepen. Het was nu geen tijd voor kleinzielige 

partijpolitieke spelletjes en persoonlijke kwesties. Visser ’t Hooft verzekerde Gerbrandy 

ervan dat hij alles zo letterlijk mogelijk doorgaf, ‘opdat U juiste inlichtingen moge hebben.’ 

Maar hij kleurde de informatie die hij doorgaf wel. Zo aarzelde hij niet de Nederlandse 

regering er herhaaldelijk op te wijzen dat men er goed aan zou doen in het naoorlogse 

Nederland een sleutelrol voor de kerken weg te leggen. Zij waren immers volop bezig nieuw 

gezag bij het Nederlandse volk te winnen, zelfs bij een groep als de socialisten.21 

 Ondertussen hield zijn kritiek op Radio Oranje aan. Sinds de zomer van 1940 bereikte hem 

telkens weer de boodschap uit Nederland dat de uitzendingen meer irritatie opriepen dan dat 

zij bemoedigden. Schelden op de bezetter of ‘ophitsen’ leek het hoogst haalbare. Visser ’t 

Hooft waarschuwde niet alleen de regering, maar ook vrienden in Londen, herhaaldelijk dat 

men in Nederland niet zat te wachten op propaganda tegen de nazi’s. Voor het ophitsen 

zorgden de Duitsers zelf wel. Men verlangde in Nederland volgens Visser ’t Hooft naar een 

andere toon, naar ‘rustige beschouwingen’ die een duidelijk beeld gaven van de situatie en 

mensen hielpen om zich voor te bereiden op de nodige beslissingen met het oog op de 

toekomst. Begreep men in Londen wel dat het Nederlandse volk bezig was met een 

‘geestelijke herleving’?22 Het was de morele kracht van het Nederlandse volk die moest 

worden opgebouwd. De regering slaagde er volgens Visser ’t Hooft niet in om in dit opzicht 

een rol van betekenis te spelen. Zonder de schroom die toch wel gepast zou zijn, omdat hij 

immers zelf sinds 1924 in Genève woonde, las Visser ’t Hooft in de persoon van Aat van 

Rhijn in 1942 de regering de les: 

 

                                                           

21 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy in Londen, 15 december 1941. NIOD, 186g-1. 
22 Visser ’t Hooft aan B. Bierens de Haan in Londen, 16 december 1941. YDS-12, 56.  
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Het is nu eenmaal een ietwat tragische wet, die zich overal voltrekt waar een zekere 

emigratie plaats vindt, dat tusschen de geëmigreerden en hun landgenooten thuis een zeker 

gebrek aan contact ontstaat. Ik constateer precies hetzelfde, ofschoon dikwijls nog in veel 

feller vorm, in Frankrijk. Ook degenen, die daar zeer duidelijk gekozen hebben voor den 

weerstand zijn uiterst kritisch over de stemmen, die zij van hun landgenooten uit London te 

hooren krijgen. Van den kant van de geëmigreerden kan men daar eigenlijk alleen op 

reageeren door steeds weer te pogen zich in de situatie thuis meer in te denken en zich 

zooveel mogelijk los te maken van de beelden, die men uit het verleden heeft. Een 

gemoedelijk rustig volk als het Hollandsche volk, dat opeens door zulke tragische 

ervaringen heengaat, moet wel veranderen en is niet meer te vergelijken met het volk van 

voor 1940. Men denkt in nieuwe categorieën en heeft veel oude categorieën afgeschaft. 

Wordt dan uit London toch in die oude categorieën gesproken, dan is men licht 

geïrriteerd.23 

 

De enige Nederlander die, naar zijn overtuiging in deze tijd, in Londen de juiste toon aansloeg 

was de koningin. In de ongeveer vijftig radiotoespraken die zij in de oorlog heeft gehouden 

identificeerde Wilhelmina regelmatig de Nederlandse nationale zaak zonder enig voorbehoud 

met die van God. Deze ongenuanceerde toon, die hij in vredestijd misschien ongepast zou 

hebben gevonden, leek Visser ’t Hooft onder de oorlogsomstandigheden het juiste geluid. 

Terwijl de opvattingen van Wilhelmina en Visser ’t Hooft later tijdens de oorlog sterk 

uiteenliepen, herkende hij in deze tijd juist in haar het gezag dat nodig was.  

  

Het is merkwaardig, dat Zij intuïtief schijnt te voelen wat Haar volk noodig heeft. Ik heb 

tenminste nog geen andere toespraken uit London gehoord, die in dit opzicht met de Hare 

vergeleken kunnen worden. Het is moeilijk te beschrijven waar hem dat in zit. Er zit iets 

radicaals in Haar oproepen, dat men bij de anderen mist. Wanneer Zij spreekt wordt het 

duidelijk, dat wij niet maar in een politieke strijd zitten, maar in een geestelijke strijd op 

leven en dood, en het groote is, dat Zij tegelijk echt christelijk spreekt en op geenerlei 

wijze sentimenteel wordt.24 

 

                                                           

23 Visser ’t Hooft aan A.A. van Rhijn, 20 januari 1942. NIOD 186g-5. 
24 Ibidem. 
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De koningin te zien als een betrokken moeder met gezag, in staat haar volk werkelijk te 

bemoedigen en te motiveren om vol te houden en het goede te doen, correspondeerde met zijn 

opvattingen over het vaderschap van God.  

 Als Visser ’t Hooft betoogde dat kerken in bezet Nederland een steeds belangrijker rol 

gingen spelen, bedoelde hij niet alleen dat de kerken op zondagmorgen vol zaten. Onder 

kerkleden vond een intensief debat plaats over de toekomst van Nederland en Europa. Nieuw 

was daarbij dat ook gesprekspartners buiten de eigen zuil werden gezocht en gevonden. De 

gereformeerde journalist en verzetsman Henk van Randwijk, nauw betrokken bij het illegale 

blad Vrij Nederland, spreekt van de vele nachtelijke bijeenkomsten, waarna men met ‘een 

gloed van overtuiging uiteen ging’.25 

 

Velen hebben toen een ogenblik gedacht (en ik met hen) dat er in die donkere jaren een 

nieuw Europa bezig was geboren te worden, een ander nieuw-Europa dan Hitler meende, 

een Europa dat zich zijn afkomst en merkteken opnieuw bewust zou zijn geworden. De 

uitbarsting van de Hitleriaanse onderwereld werd niet ervaren als een inbreuk van buitenaf, 

maar als een ziekte van binnenuit, die weliswaar van buitenaf bestreden moest worden, 

maar alleen van binnenuit genezen kon worden. Dat is ook een vorm van ‘bij elkaar’ zijn.26 

 

In het nieuwe Europa zouden vernieuwde kerken onmisbaar zijn. 

 Met zijn plotselinge Duitse aanval op de Sovjet-Unie aan het begin van de zomer 1941 

leek Hitler zich in een niet te winnen oorlog te hebben gestort. De Russische winter viel in 

terwijl Moskou nog niet gevallen was. Toen door de Japanse aanval op Pearl Harbour van 7 

december 1941 ook de Verenigde Staten in de oorlog betrokken raakten, en op 11 december 

Duitsland en Italië zich aan de zijde van Japan schaarden en eveneens de Verenigde Staten de 

oorlog verklaarden, meenden velen dat het lot van Hitler was bezegeld. Visser ’t Hooft voelde 

zich geroepen om in deze cruciale periode in de Nederlandse geschiedenis een rol van 

betekenis te spelen. De in zijn ogen niet erg competente regering in ballingschap moest 

worden geholpen. Steeds meer mensen leken te beseffen waar het in het geloof ten diepste om 

                                                           

25 Vgl. Van Randwijk, In de schaduw van gisteren (1967), 93: ‘De kerken waren vol. Boeken over geschiedenis 

en beschaving uitverkocht. Huizinga, Jaspers, Steinhausen, Y Gasset, Roth, Chesterton, De Pascoaes, Barth en 

vele anderen werden niet alleen gelezen maar ook besproken.’ 
26 Ibidem, 93-94. Vgl. Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 177-178. 
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ging. Het al dan niet lid zijn van een bepaalde kerk werd daarbij steeds minder belangrijk. Het 

zou gaan om een samenleving van gerechtigheid die God kon zegenen.27 

 Mensen ontdekten volgens Visser ’t Hooft in deze oorlog dat hun streven naar autonomie, 

reeds door Homerus beschreven, was gedoemd te eindigen in het dienen van de macht van het 

kwaad. Het dienen van God door Christus, daarentegen, betekende volgens hem ook, in een 

kostbare balans, een dienen van het hoogste goed voor de mens. De kerk kon het evenwicht 

bieden waar de wereld zo’n behoefte aan had. 

 

Door de grote worstelingen van onze tijd wordt de kerk geroepen weer kerk te worden. Het 

enige toereikende antwoord op de huidige grote rampen is ‘opbouw’ van de kerk.28 

 

Visser ’t Hooft deinsde er niet voor terug in dit verband de Nederlandse regering in Londen 

herhaaldelijk uit te leggen wat goed was voor Nederland. Er was behoefte aan een moedig 

uitgedragen eigen geluid. Waarom kwam de Nederlandse regering in 1942 nog steeds niet met 

een eigen visie op de plaats van Nederland in het naoorlogse Europa? Nu liet men alles over 

aan het geweld van de geallieerden. De gevaren van voortgaande geweldsescalatie waren 

reëel. Men zou, zoals men nu bezig was, de oorlog heus wel winnen. Maar over het winnen 

van een duurzame vrede had Visser ’t Hooft zijn twijfels. De geallieerde landen moesten tot 

groter probleembewustzijn worden gebracht. Regelmatig bereikten hem berichten die wezen 

op de kracht van het Duitse verzet, grotendeels christelijk gemotiveerd, dat een aanslag op 

Hitler beraamde en waarmee de geallieerden naar zijn overtuiging contact moesten 

opnemen.29 

 Gerbrandy waardeerde Visser ’t Hooft, maar wees hem in januari 1942 zijn plaats. De 

minister-president verdedigde recente wisselingen in het kabinet waarop vanuit Nederland 

kritiek was geweest. Deze waren niet veroorzaakt door ‘persoonlijke dingen’: of Visser ’t 

Hooft dat aan zijn contacten in Nederland wilde overbrengen. De minister-president zegde toe 

dat er op de inhoud van Radio Oranje gelet zou worden, maar verdedigde de noodzaak in 

oorlogstijd van een strijdbare radio, lees: propaganda. Ook verdedigde hij het beleid dat de 

Nederlandse regering tot nu toe geen oppergezag in bezet Nederland aanwees om bij de 

                                                           

27 Visser ’t Hooft aan A.A. van Rhijn, 20 januari 1942. NIOD 186g-5. 
28 Visser ’t Hooft, ‘The Function of a Christian in the World’, 1942, 257. ‘By the great struggles of our day the 

Church is called to become the Church once more. The only adequate response to the great disasters of the 

present hour is the ‘edification’ of the Church.’ 
29 Zie ook 3.8 en 3.9. 
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bevrijding ‘aan het hoofd der zaak’ te gaan staan. Dat was opzettelijk. De regering hoopte 

immers direct na de bevrijding zo spoedig mogelijk terug te keren om zelf de leiding te 

nemen. Iedere andere oplossing moest als ‘hoogst gevaarlijk’ worden afgewezen. Ook ten 

aanzien van de ideeën van Visser ’t Hooft over een spoedige re-integratie van het naoorlogse 

Duitsland in Europa moest Gerbrandy hem confronteren met geheel andere opvattingen van 

de Nederlandse regering. 

  

Wat de in Uw brieven geprojecteerde houding ten aanzien van Duitschland betreft, zij 

strookt niet geheel met de opvattingen der Regeering. Deze is van meening, dat er 

voorloopig iets anders te doen is dan te spreken over ‘gelijkwaardigheid’ voor het Duitsche 

volk, dat zich met lijf en ziel aan het nazi-dom heeft overgeleverd. Er begint zich wederom 

een strooming te uiten, die de Duitsche propaganda om, als zij een nederlaag mogelijk 

acht, reeds thans ‘the poor darlings theory’ te verkondigen, maar het zou onzerzijds niet 

van veel inzicht getuigen te vergeten, dat het pan-germanisme een gevaar is, dat niet van 

gisteren dateert en dat het nazi-dom niets anders is dan de politieke verwerkelijking van de 

gedachten van de ‘All Deutscher Bund’, die al uit de vorige eeuw dateert. De Regeering 

acht het zoo niet onjuist, dan toch wel praematuur, nu al weer een scheiding te maken 

tusschen ‘het verarmde mishandelde Duitsche volk’ en zijn booze leiding. Zij meent 

hetzelfde te mogen afleiden uit Uw eigen gedachtengang. Zij erkent met U de 

mogelijkheid, dat een groote groep Duitschers het niet eens is met den huidigen gang van 

zaken, maar hetzelfde deed zich in 1918 voor en desalniettemin bleek het Duitsche volk 

binnen de twintig jaar weer bereid de eene agressie na de andere te aanvaarden. Waaraan 

wel en bovenal gedacht moet worden is, aan de vertrapte volken van Europa, over wie een 

vloed van onrecht en verwoesting door het Duitsche Rijk is gebracht gelijk de historie niet 

heeft gekend. Het schijnt een ontzaglijk tekort, wanneer het allerhoogste begrip, dat van 

‘rechtvaardigheid’ zou schuil gaan onder humanitair ethische lievigheid, die dikwijls niets 

anders dan verwarring en onrecht heeft gebrouwen.30  

 

Gerbrandy liet Visser ’t Hooft weten dat de regering weliswaar de opvatting van Visser ’t 

Hooft deelde dat de regering ten aanzien van denkbeelden over het nieuwe Europa 

constructief leiding zou moeten geven, maar de prioriteit was nu oorlog voeren. Het 

                                                           

30 P.S. Gerbrandy aan Visser ’t Hooft, 14 januari 1942. NIOD 186g-1. 
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optimisme van Visser ’t Hooft over een christelijke basis voor een spoedige naoorlogse 

verzoening met Duitsland deelde de minister-president niet. Gerbrandy sprak in dit verband 

van een ongepaste ‘humanitair ethische lievigheid’. Het Duitse volk steunde een ongekend 

agressieve staat, die tegen iedere prijs met geweld moest worden verslagen. Maar de minister-

president had niet de bedoeling Visser ’t Hooft te ontmoedigen en kort daarop nodigde 

Gerbrandy hem uit om zelf wanneer de gelegenheid zich voordeed voor nader overleg naar 

Londen te komen. Dat vond Visser ’t Hooft een goed idee. Hij zag hierin een goede kans niet 

alleen zijn verstandhouding met de Nederlandse regering te verbeteren. Ook voor zijn werk 

als secretaris van de Wereldraad zou een dergelijk bezoek belangrijk zijn. Het werk onder 

krijgsgevangen en vluchtelingen zou erdoor bevorderd kunnen worden. Misschien kon hij 

zelfs toch iets betekenen voor zijn contacten in het Duitse verzet. 

 Eind februari 1942 schreef hij aan Phlip Idenburg in bezet Nederland en daarom in bedekte 

termen: 

 

Het is nodig dat we alles doen om de menschen daar [in London, JZ] op de hoogte te 

houden van wat er bij de besten thuis omgaat. Ik heb vooral ammunitie noodig om het 

vader Piet [Gerbrandy, JZ] duidelijk te maken, dat men er niet komt met globale 

veroordeling van geheele volken. En verder ook om te laten zien op welke concrete punten 

de toekomst van het verleden ingrijpend zal moeten verschillen. Blijf me dus op dit gebied 

alles sturen, wat je kunt. ’t Wordt goed gebruikt. Ik moet in dezen aan kunnen toonen, dat 

ik niet in eigen naam alleen, ook niet alleen namens enkele geïsoleerde idealisten, doch 

werkelijk namens een verantwoordelijke groep geestelijke leiders spreek. Wonderlijk is, 

dat degenen die niet in het vuur staan, dikwijls meer die-hard zijn, dan degenen, die dag in 

dag uit strijden.31 

 

Visser ’t Hooft besefte dat de Nederlandse regering in Londen bang was de controle te 

verliezen als anderen in bezet Nederland zich in de illegaliteit gingen afficheren als het 

komende overgangsbestuur.32 Maar zo speelde men de meer militaire vormen van verzet in de 

kaart en werden sterke burgerinitiatieven ontmoedigd. Waar het om Duitsland ging, betreurde 

hij de weigering van Gerbrandy onderscheid te maken tussen misleiders en misleidden. Dat 

Gerbrandy in dit verband sprak van een ‘lievigheid’ die ten koste zou gaan van 

                                                           

31 Visser ’t Hooft aan Ph. Idenburg, 27 februari 1942. NIOD 186-5. 
32 Visser ’t Hooft aan F.M. van Asbeck, 27 februari 1942. NIOD 186g-5. 
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rechtvaardigheid, wees hij verontwaardigd van de hand. Zijn Duitse zegslieden als 

Bonhoeffer en Von Trott zu Solz zetten hun leven op het spel. In maart 1942 trachtte Visser ’t 

Hooft, opnieuw tevergeefs, Gerbrandy ervan te overtuigen dat de geallieerden met de 

ondergang van Duitsland als oorlogsdoel een gevaarlijk spel speelden met de toekomst van 

Europa. 

 Ondertussen bleef Radio Oranje oorlogspropaganda uitzenden en zijn contacten in 

Nederland lieten Visser ’t Hooft weten dat ‘een duidelijk godsdienstig geluid’ nog steeds 

werd gemist. Visser ’t Hooft bezwoer Gerbrandy dat het echt niet nodig was om van Radio 

Oranje ‘een N.C.R.V.’ te maken, maar dat men in Nederland eenvoudigweg behoefte had aan 

inspirerende leiding vanuit Londen. Hij benadrukte dat deze vraag heus niet alleen kwam uit 

de kringen die vóór 10 mei 1940 ‘christelijk’ heetten. 

 

Ons geheele volk, de socialisten incluis, is bezig zich ervan bewust te worden, dat het in 

laatste instanties om geestelijke waarden gaat. […] Hoofdzaak is toch wel, om onze 

landgenooten het gevoel te geven, dat de geestelijke strijd, die zij strijden, een stuk is van 

de groote geestelijke worsteling, die nu in zoovele landen plaats vindt.33 

 

Radio Oranje en het Londense Vrij Nederland zouden er volgens Visser ’t Hooft goed aan 

doen nu de propagandatoon helemaal los te laten, en werkelijk te trachten voortaan diepgaand 

te spreken, dan wel te schrijven over de oorlog.  

 

De groote vraag is toch wel deze, of men begrepen heeft, dat Hitler werkelijk een gesel 

Gods is, een demonisch instrument, dat God gebruikt om oneindig veel trots op te ruimen. 

Het Nationaal-Socialisme heeft niet de geringste positieve beteekenis, het is volslagen non-

creatief, en de nieuwe orde bestaat niet. Maar het heeft wel een heel groote negatieve 

beteekenis.34  

 

Hij wilde niet inzien dat de Nederlandse regering geheel gecommitteerd was aan de 

geallieerde oorlogsdoelen en daarvan niet wilde, maar ook niet kon afwijken.  

 

 

                                                           

33 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 17 maart 1942. NIOD 186g-1. 
34 Visser ’t Hooft aan A.A. van Rhijn, 17 maart 1942. NIOD 186g-5. 
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4.4 Bezoek aan Londen, 1942 

Met een diplomatiek paspoort op zak, begon Visser ’t Hooft op 27 april 1942 aan zijn reis 

naar Londen. Hij moest daarvoor het boemeltreintje door Chêne-Bougeries nemen, waarvan 

het spoor liep langs de Chemin des Voirons, waar hij later zou komen te wonen, de enige weg 

tussen Genève en Frankrijk op dat moment.35 Volgens zijn papieren ging hij als 

vertegenwoordiger van het Rode Kruis en de Ecumenical Commission for the Chaplaincy 

Service to Prisoners of War. Hij reisde met de trein via het niet bezette deel van Frankrijk, 

Spanje en Portugal.36 Onderweg had hij ontmoetingen met verschillende Franse kerkleiders en 

verzetsmensen. De laatsten gaven hem berichten mee, bestemd voor de Franse regering in 

ballingschap onder generaal De Gaulle. In zijn diplomatieke tas had hij ook het memorandum 

van Von Trott zu Solz, namens het Duitse verzet bestemd voor de Engelse regering.37 Via 

Madrid kwam hij aan in Lissabon. Daar nam hij een KLM-vlucht naar Londen, waar hij op 4 

mei arriveerde en zijn intrek nam in het Brown’s Hotel, waar ook Gerbrandy verbleef. 

Persoonlijk konden de twee het goed met elkaar vinden. Visser ’t Hooft verwierp de visie van 

Gerbrandy op de oorlog alsof het een soort kruistocht was van christelijke landen tegen een 

Duitsland in de greep van het heidendom.38 Maar dat belette niet dat er een 

kameraadschappelijke sfeer ontstond. Samen met de secretaris van Gerbrandy, de rooms-

katholiek Pieter Kasteel, hadden de gereformeerde Gerbrandy en de hervormde Visser ’t 

Hooft in het hotel ’s avonds lange gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen, niet 

in de laatste plaats de theologie. Karl Barth genoot ieders bewondering. Visser ’t Hooft vond 

Gerbrandy wel daadkrachtig en een prettige gesprekspartner, maar geen politicus met oog 

voor de problemen waarmee het naoorlogse Nederland geconfronteerd zou worden. Hij 

schreef aan zijn vriend Van Asbeck in Nederland over Gerbrandy: ‘Pieter is heel wat beter 

dan zijn brieven. Al is het geen man van zeer groot formaat, het is toch een flinke kerel, die 

zichzelf niet zoekt.’39  

 In deze amicale sfeer probeerde Visser ’t Hooft Gerbrandy op zijn verantwoordelijkheid 

aan te spreken. Hij wilde hem ervan overtuigen dat er een verschil was tussen het zuiver 

nationalistische en het ideologische motief om de oorlog te winnen. Terwijl nationalistische 

                                                           

35 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 
36 Visser ’t Hooft aan J.J. Bosch van Rosenthal, 8 april 1942. World War II Records of the WCC. 
37 Zie 3.9. 
38 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 138. 
39 Visser ’t Hooft aan F.M. van Asbeck, 2 juli 1942. 
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sentimenten volgens hem van het verleden waren, had het door overtuiging gedragen verzet 

tegen tirannie de toekomst. Een radicale heroriëntering van het sociaal-politieke leven was 

daarom onontbeerlijk. ‘Daarvoor is meer noodig dan “nationaal” te voelen.’40 In zijn persoon 

belichaamde Visser ’t Hooft zowel het vaderlands-nationalistische motief als de 

internationalistische Europese oriëntatie. Deze paradox was herkenbaar in het verzet en 

speelde ook in de oecumene een grote rol. 

 Net als veel Engelandvaarders werd Visser ’t Hooft in 1942 uitgenodigd voor een 

persoonlijke ontmoeting met koningin Wilhelmina, die met haar strijdvaardige houding een 

grote indruk op hem maakte.41  

 

Zij leeft met haar hele wezen en gedachten bij haar familieleden [landgenoten, JZ]. Het is 

indrukwekkend te merken, dat zij meer dan wie ook in haar omgeving intuïtief aanvoelt 

wat er bij de haren omgaat. Zij heeft mij uit zitten vragen als bij een examen. Laat niemand 

zeggen dat zij oud en krakerig wordt. Haar energie is bewonderenswaardig en zij 

domineert nu meer dan ooit de familie situatie. Dat blijkt op allerlei wijzen. Geen der ooms 

[ministers, JZ] kan geestelijk in haar schaduw staan en zoo geeft zij op menig gebied den 

toon aan. Er steekt eenige waarheid in een ietwat naïeve opmerking die haar schoonzoon 

tegen mij maakte toen hij over een van de ooms zeide: ‘die is goed, want hij doet precies 

wat moeder zegt’. Wel is te merken, dat zij veel doorgemaakt heeft, maar zij heeft het 

blijkbaar innerlijk verwerkt. Wij spraken ook over geestelijke dingen, en het is 

merkwaardig te zien, hoe persoonlijk en krachtig haar overtuigingen op dit gebied zijn. Zij 

heeft blijkbaar vroeger erg geleden onder de kerkelijke twisten en zich daarom 

teruggetrokken op een Bijbelsch christendom buiten de kerk om.42 

 

Hij kreeg de kans om te laten horen wat hij met een geestelijk opbouwend woord voor 

Nederland bedoelde op Tweede Pinksterdag 1942, toen er vanuit Londen een preek van 

Visser ’t Hooft over de radio werd uitgezonden.43 

                                                           

40 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 7 mei 1942. NIOD 186g-5. De brief is niet ondertekend en ook niet 

geadresseerd. 
41 Ook ontmoette hij enkele malen prins Bernhard. Visser ’t Hooft aan F.M. van Asbeck, 2 juli 1942. NIOD 

186g-5: ‘Blijft een gezellige man, maar er zit toch wel wat meer bij dan alleen maar gezelligheid. Hij hoort in 

ieder geval heelemaal bij de familie en is vol energie, die niet altijd gemakkelijk in constructieve banen is te 

leiden.’ 
42 Visser ’t Hooft aan F.M. van Asbeck, 2 juli 1942. NIOD 186g-5. 
43 De auteur van dit boek heeft de tekst van de Pinksteroverdenking van Visser ’t Hooft niet kunnen achterhalen. 
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 Gerbrandy zag in Visser ’t Hooft een mogelijkheid om de gebrekkige communicatielijnen 

tussen Londen en Nederland structureel en concreet te verbeteren. Hij vroeg hem een plan op 

te stellen. De kort daarvoor als secretaris van het Departement van Oorlog benoemde Tony 

(A.H.J.) Lovink, een oude studievriend van Visser ’t Hooft uit zijn Leidse tijd, werd 

aangezocht hem daarbij nog tijdens het verblijf in Londen te helpen.44 Lovink begreep de 

kritiek van Visser ’t Hooft op de Nederlandse regering en op Radio Oranje wel en samen 

stelden zij een werkplan op. De belangrijkste punten van dit plan waren (1) versterking van 

het geestelijk contact Nederland-Londen; (2) bekendmaking van regeringsplannen aan 

vooraanstaande personen in Nederland; (3) samenwerking van het contactcentrum onder 

leiding van Visser ’t Hooft met het gezantschap in Bern waar het ging om: a. ‘Het verzamelen 

en verwerken van gegevens over de geestelijke stroomingen in ons volk, de weerstand tegen 

het nationaal socialisme, de strijd op kerkelijk- en schoolgebied, de gedachtenwisseling over 

de groote lijnen van de politieke en maatschappelijke orde na den oorlog, [de] principieele 

houding ten opzichte van Duitschland’; b. het doorzenden van in Nederland verschenen 

boeken, tijdschriften en samenvattingen; c. het doorgeven naar Nederland van gegevens over 

de regeeringspolitiek over heden en toekomst; (4) leiding en verantwoording betreffende het 

contactcentrum in Zwitserland lagen bij het Departement van Oorlog in Londen.45 Verder 

voorzag het plan van Lovink en Visser ’t Hooft in een krediet voor het centrum te Genève en 

het bepaalde voorts dat het centrum zich zou beperken tot contact over geestelijke en 

algemeen-politieke onderwerpen en zich niet zou bemoeien met de berichtgeving over 

militaire en technisch-politieke feiten of problemen. Dit contact Londen-Nederland zou 

worden aangeduid met de eerder door Visser ’t Hooft gemunte codenaam GC, ‘Geestelijk 

Contact’.  

 

Alle documenten, die door mijn handen gaan, zullen met de letters ‘G.C.’ (geestelijk 

contact) gemerkt zijn. Wanneer de formuleering van mijzelf stamt; en het dus een rapport 

is, dat gebaseerd is op gesprekken en brieven, die ikzelf bewerkt heb, zal er ‘H’ onder 

                                                           

44 Zie ook: Verhoor Visser ’t Hooft door Commissie Cleveringa, 1946-1950. Nationaal Archief 31. 
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staan, Alle andere rapporten zijn geschreven door personen, die ik vertrouw en wier 

berichtgeving ik au serieux neem. 46 

 

De aanduiding ‘geestelijk’ voor de contacten van Visser ’t Hooft in bezet Nederland kreeg 

dus een bredere betekenis voor alle door hem tussen Londen en Nederland doorgeleide 

informatie. Maar ook figuurlijk ging hij zijn stempel erop zetten.  

 

4.5 Organisator van de Zwitserse Weg 

Op 14 juni 1942 keerde Visser ’t Hooft uit Londen terug in Genève en ging meteen aan de 

slag. De eerste stap was enkele kundige en betrouwbare medewerkers te vinden. De 

Nederlandse student geneeskunde en NCSV-lid Joop Bartels, was technisch onderlegd en had 

reeds eerder zijn diensten aan Visser ’t Hooft aangeboden. Bartels verbleef in Davos vanwege 

tbc, maar was in Nederland betrokken geweest bij het kerkelijk verzet van de ‘Lunterse 

Kring’, waar de theologen K.H. Miskotte en J. Koopmans lid van waren. Maar Visser ’t Hooft 

vroeg Bartels ook rooms-katholieke en socialistische contacten te ontwikkelen, om te 

voorkomen dat het communicatienetwerk een protestants onderonsje zou worden: ‘Londen 

moet niet de indruk krijgen dat ik maar een klein segment aan het woord laat.’47 

 Als koerierster werd een Nederlandse verpleegster in Davos, Emmy ter Haar, bereid 

gevonden vanuit Zwitserland met de trein een eerste zending stukken naar Nederland te 

brengen. Voor het ontvangen, verspreiden en verzamelen en redigeren van documenten in 

Nederland vond Visser ’t Hooft zijn goede vrienden Gerard Slotemaker de Bruïne en Nico 

Stufkens bereid. Kort na het vertrek van Emmy ter Haar stond, in juli 1942, Hebe C. 

Kohlbrugge bij Visser ’t Hooft in Genève op de stoep van 11A Chemin des Crêts-de-

Champel. Via allerlei sluipwegen door België en Frankrijk had zij Zwitserland weten te 

bereiken. Zij had documenten bij zich afkomstig van de Lunterse Kring en Vrij Nederland.48 

Visser ’t Hooft was blij met de komst van Kohlbrugge, die door haar komst als koerierster 

aantoonde dat het voor een enkeling mogelijk was op illegale wijze vanuit bezet Nederland 

naar Zwitserland te komen.49 Maar hij was geenszins van plan haar inhoudelijk bij dit werk te 

                                                           

46 ‘Visser ’t Hooft aan A.H.J. Lovink, 1 juli 1942, abusievelijk gedateerd 1 juni, maar geschreven na terugkeer 
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betrekken. Kohlbrugge heeft zich in dat opzicht door hem niet serieus genomen gevoeld.50 Op 

18 juli 1942 arriveerde zij bij Karl Barth in Bazel om hem de vragen van de Lunterse Kring te 

overhandigen. De open brief van Barth die daarop volgde ‘An meine Freunde in die 

Niederlanden’ werd op microfilm gezet en door Kohlbrugge mee teruggenomen naar 

Nederland, waar zij op 1 augustus 1942 aankwam en contact opnam met Van Randwijk. 

Kohlbrugge zelf volbracht de tocht slechts eenmaal, maar baande zodoende de weg voor de 

smokkelroute. Ondertussen bracht verpleegster Ter Haar bij haar terugkeer in Zwitserland met 

de trein via de legale weg in augustus veel nieuw materiaal mee, onder andere de laatste twee 

nummers van Vrij Nederland en een brief van Gerard Slotemaker de Bruïne. Deze verzamelde 

vanuit het Bijbels Museum aan de Herengracht in Amsterdam de stukken voor Genève en 

Londen en de zendingen afkomstig uit Londen en Genève zouden door hem in Nederland 

worden gedistribueerd. De nieuwe koeriersdienst Londen-Genève-Nederland werd al gauw 

‘de Zwitserse Weg’ genoemd. 

 Augustus 1942 was Visser ’t Hooft enkele weken op vakantie met zijn gezin in Samaden in 

Graubünden. Hier werkte hij aan zijn Misère et Grandeur de l’Église. In dit boekje zijn vier 

lezingen verwerkt, waarin Visser ’t Hooft het falen van de kerk betrekt op haar geestelijke 

potentie in Gods ogen.51 Hij gaf in dit boek uitdrukking aan zijn overtuiging dat de kerk tegen 

de achtergrond van de oorlog aan een fundamentele revival bezig was. Zijn bijdrage aan het 

Geestelijk Contact, het netwerk tussen de verstrooide Nederlanders, waaronder de regering in 

Londen en het bezette Nederland, was daarmee onlosmakelijk verbonden. Na terugkeer in 

Genève op 30 augustus regelden Visser ’t Hooft en Bartels verschillende praktische zaken ten 

bate van de Zwitserse Weg, zoals een kantoor voor Bartels en de aanstelling van een 

technicus. Dat was Eise Eisma, een chemicus uit Delft, die net als Bartels wegens tbc in 

Davos was opgenomen. In de donkere kamer van de röntgenafdeling van de kliniek besteedde 

Eisma vele uren aan microverfilming van de documenten bestemd voor Nederland. Hij 

ontdekte een methode om microfilms nog verder te verdunnen door de celluloid laag van de 

negatieven af te weken. Wat dan overbleef was een flinterdun vliesje. De film kon vervolgens 

heel fijn worden opgerold en, bijvoorbeeld, in een holle tandenborstel worden verstopt. Drie 

films van veertig opnamen bevatten 240 pagina’s informatie en gingen in een vulpotlood. 

Twee andere medewerkers bij de Zwitserse Weg werden de student bouwkunde en 
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kunstschilder J.H. van Borssum Buisman en zijn studievriend Jan Postma. Visser ’t Hooft 

leerde beiden kennen in het interneringskamp Cossonay.52 

 

4.6 Visser ’t Hooft en het Nederlandse verzet 

Lovink, die met Visser ’t Hooft het plan voor de Zwitserse Weg had gemaakt, was in de 

zomer van 1942 opgetogen over de eerste successen van de nieuwe koeriersdienst. De stukken 

die vanuit Genève in Londen binnenkwamen, werden direct doorgezonden aan de ministers 

en aan koningin Wilhelmina 

. Ook in Nederland was men enthousiast. Maar al gauw traden spanningen op. Het 

cultuurverschil tussen de verschillende verzetsgroepen was groot. Bij het Nederlandse Vrij 

Nederland, dat in onmiddellijk contact met Genève stond, waren burgers betrokken. Dat 

waren vooral intellectuelen, met vooruitstrevende christelijk-sociale en gematigd liberale 

sympathieën. Zij konden niet als representatief voor de hele illegaliteit worden gezien, zoals 

bijvoorbeeld in januari 1943 bleek bij de afsplitsing van het illegale blad Trouw. Een heel 

ander karakter had ook, bijvoorbeeld, de Orde Dienst. Deze tak van het verzet bestond vooral 

uit oud-militairen van het Nederlandse leger en kwam voort uit de mobilisatietijd van vóór de 

Duitse inval, toen de staat van oorlog en beleg in Nederland was afgekondigd. Officieren van 

het Nederlandse leger, met name reserveluitenant-kolonel J.H. Westerveld, bouwden al enkele 

maanden na de bezetting in het geheim een militair verband op dat zich had voorgenomen 

direct na de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland voor een goede orde te zorgen. 

Men verwachtte dat dit, afhankelijk van de wijze waarop de Duitsers de aftocht zouden 

blazen, minstens weken, maar misschien wel maanden of een jaar zou duren. Zolang er nog 

geen wettige burgerregering in Nederland kon functioneren, zo vonden de militairen, was het 

logisch dat zij het bestuur zouden waarnemen. Van mei 1942 tot na de oorlog was 

reserveritmeester jonkheer P.J. Six chef-staf van de Orde Dienst. Vanuit de Koepelkerk aan 

de Stadhouderskade in Amsterdam bereidde hij de Orde Dienst voor op strijd in de laatste 

fase van de bezetting en een leidinggevende rol direct daarna. In de ogen van burgerlijke 

verzetsmensen kreeg de Orde Dienst onder zijn leiding in deze tijd steeds meer autoritaire 

trekken.53  

 In het burgerlijk verzet waren er steeds meer die zich zorgen maakten over deze 

ontwikkeling en die een militair overgangsbestuur wilden voorkomen. Maar een duidelijk en 
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exclusief mandaat vanuit Londen, waarop dus meerdere verzetsverbanden in Nederland 

hoopten, kwam niet. Het conflict speelde zich dus ook in Londen af, maar de uitkomst was 

telkens weer dat de regering liever zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen hield. 

Tevergeefs spoorde Visser ’t Hooft de regering herhaaldelijk aan tot inhoudelijke stukken 

waarin visie en beleid waren verwerkt. 

 

Laat men toch zoo snel mogelijk antwoorden, opdat men de actieve en goede krachten in 

ons land bemoedige en den indruk wegneme, dat de Regeering geheel opgaat in 

Londensche aangelegenheden en geenerlei leiding geeft aan ons volk zelf.54 

 

Zijn sterke voorkeur voor het civiele verzet stak hij tegenover de regering niet onder stoelen 

of banken. Via Lovink deed hij in de zomer van 1942 een aanbeveling aan de Nederlandse 

regering voor het verzet dat nu was gebundeld in het Grootburgercomité: 

 

… de groep, die daarin medewerkt, is werkelijk de meest representatieve en 

verantwoordelijke. Intusschen zijn trouwens de para militaire organisaties zeer verzwakt 

nu practisch al hun belangrijke menschen weer in krijgsgevangenschap zijn.’55 

 

Lovink meldde Visser ’t Hooft dat zijn kritiek op Radio Oranje serieus werd genomen en dat 

men plannen had om Radio Oranje en ook Radio Brandaris te verbeteren. Gerbrandy zou zelfs 

gewenst hebben dat Visser ’t Hooft zelf in Londen was gebleven om leiding te geven aan deze 

plannen. 

 

De Minister President is met U en ons allen geheel overtuigd van onze tekortkomingen en 

slaakt veelal de zucht ‘was Visser ’t Hoofd [sic] maar gebleven.’ Inderdaad, U zoudt die 

leiding hebben kunnen geven, die zoo broodnoodig is. Het gaat niet in eerste instantie om 

den feitelijke inhoud van hetgeen men zegt. Het is de geest, de toon, de mentaliteit, die 

wijziging behoeft en daarvoor heeft men andere menschen uit andere kringen noodig die 

                                                           

54 Visser ’t Hooft aan A.H.J. Lovink, 16 juli 1942. NIOD 186g-2.  
55 Visser ’t Hooft aan A.H.J. Lovink, 6 augustus 1942. NIOD 186g-2. 
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dit kunnen doen. (…) Zoodra wij eenigszins de handen vrijkrijgen, zal het nieuwe 

departement zich dagelijks met Radio Oranje bemoeien.56  

 

Maar van enige verbetering konden de vrienden van Visser ’t Hooft op dat moment nog niet 

veel merken. Twee dagen later, op 30 juli 1942, meldde hij Lovink: 

 

Wat Radio Oranje betreft, zoo heeft men nu meer dan ooit het gevoel, dat men daar die 

toon van verbeten ernst en heroische weerstand, die nu noodig is, nog niet heeft weten te 

vinden. Het is alles nog te gemoedelijk en het schelden te kwajongensachtig. Men bedenke 

toch, dat het nu voor ons land om zijn of niet zijn gaat en dat op zulk een moment de 

eenige stem, die tot ons volk doordringt, iets van de diepte moet hebben, die er zit in 

uitingen van onze leiders in den tijd van de 80-jarige oorlog.57  

 

Gaandeweg groeide bij Visser ’t Hooft in 1942 de overtuiging dat hij voor de Nederlandse 

regering in ballingschap een uiterst belangrijke informant en raadgever was. Gevraagd en 

ongevraagd bracht hij in zijn brieven en telegrammen adviezen uit waarop regeringsmensen in 

Londen zo nu en dan, bijvoorbeeld in het geval van Radio Oranje, reageerden. Via de 

Nederlandse gezant in Bern ontving Visser ’t Hooft voor het werk van de Zwitserse Weg in 

1942 een voorschot van 10.000 gulden om de onkosten te dekken. Ondertussen kwam Visser 

’t Hooft zelf niet in overheidsdienst. Hij werd geen regeringsambtenaar en ontving geen 

salaris voor dit werk.58 In de Parlementaire Enquête die na de oorlog werd gehouden, is 

vastgesteld dat dit een ‘enigszins merkwaardige positie’ was. In feite gaf Visser ’t Hooft in 

Genève zonder officiële aanstelling leiding aan een regeringsbureau met betaalde ambtenaren 

onder zich.59  

                                                           

56 A.H.J. Lovink aan Visser ’t Hooft, 28 juli 1942. NIOD 186g-2. Volgens het dataoverzicht dat zijn secretaresse 

Aat Guittart later maakte van het leven van Visser ’t Hooft werd hij oorspronkelijk zelf gevraagd als ‘directeur’ 

voor Radio Oranje; Guittart, ‘Biographical documents on Willem Adolf Visser ’t Hooft’, ongedateerd. Dat juist 

L. de Jong, die later kritisch over de rol van Visser ’t Hooft met betrekking tot de Zwitserse Weg zou schrijven, 

een van de belangrijkste redacteuren was van Radio Oranje, kan opmerkelijk worden genoemd. 
57 Visser ’t Hooft aan A.H.J. Lovink, 30 juli 1942. Vgl. telegram en brief Visser ’t Hooft aan A.H.J. Lovink, 4 

september 1942. NIOD 186g-2. Vgl. A.H.J. Lovink aan Visser ’t Hooft, 8 oktober 1942. NIOD 186g-2. 
58 Zelf zei hij in 1977: ‘Ik ben nooit in dienst van de regering getreden. Ik heb nooit een salaris van de regering 

daarvoor gekregen. Dat wou ik ook niet. Ik wou vrij blijven.’ H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, 

‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. Archief Beeld en Geluid. 
59 Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (1950), 199. 
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 In het plan voor de Zwitserse Weg, in Londen met Lovink geschreven, was afgesproken 

geen technisch-militaire informatie te behartigen. Maar het bleek in de praktijk lastig om per 

document vast te stellen waar de grenzen tussen het militaire verzet en het werk van het 

civiel-politieke en kerkelijke ‘Geestelijk Contact’ precies lagen. Na verloop van tijd bevonden 

zich toch ook wel stukken van meer militaire aard in de zendingen. Aan de diplomaat H.M. 

van Haersma de With in Londen gaf Visser ’t Hooft in augustus 1942 uiting aan zijn zorgen. 

Terwijl de samenwerking met het gezantschap in Bern goed verliep, was Visser ’t Hooft er 

niet zo zeker van dat het materiaal in Londen altijd goed beoordeeld werd en bij de 

competente mensen terechtkwam.60 Maar uit Londen kwamen geen klachten, integendeel. 

Lovink kon in oktober 1942 Visser ’t Hooft nogmaals de dank van de regering overbrengen: 

 

Tenslotte kan ik U nog mededeelen, dat Professor Gerbrandy mij verzocht U nog eens 

nadrukkelijk zijn groote waardering over te brengen over Uw trouw en waardevol werk. 

Het is hem een groote steun, dat U deze sleutelpositie vervult en hij betuigt U zijn warme 

vriendschap. Hij herinnert zich Uw preek in Londen nog best. Het werk van Barth heeft 

zijn geheele hart.61 

 

Zolang Lovink in Londen aan de touwtjes trok ging alles goed. Hij hield Visser ’t Hooft op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo liet hij hem in dezelfde brief ‘strict vertrouwelijk’ 

weten dat de regering het plan had de terugkeer tot constitutionele verhoudingen na de 

bevrijding te doen voorafgaan door een ‘overgangstoestand met krachtig centraal bewind 

onder leiding van Hare Majesteit de Koningin.’ In de korte vacuümperiode die men in Londen 

direct na het vertrek van de Duitsers uit Nederland verwachtte, zou kordaat moeten worden 

opgetreden. De regering drong aan op volledige samenwerking van de Orde Dienst met de in 

het zogenaamde Grootburgercomité verzamelde civiele verzetsgroepen.  

 In de herfst van 1942 had Visser ’t Hooft het gevoel dat hij met zijn inspanningen een 

belangrijke bijdrage leverde aan het zo gewenste eendrachtig optreden van het Nederlandse 

verzet. Na de teleurstelling over zijn vergeefse poging het Duitse verzet in contact te brengen 

met de geallieerden, was hier toch een kans een serieuze bijdrage te leveren aan de geestelijke 

strijd door de communicatie tussen Londen en bezet Nederland op een kwalitatief hoger en 

meer gecoördineerd niveau te brengen. Een tijd lang functioneerde de Zwitserse Weg naar 

                                                           

60 Visser ’t Hooft aan H.M. van Haersma de With, 1 augustus 1942. NIOD 186g-3. 
61 A.H.J. Lovink aan Visser ’t Hooft, 8 oktober 1942. NIOD 186g-2. 
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tevredenheid van alle betrokkenen. Zowel de groep rond Vrij Nederland als de Orde Dienst en 

ook verschillende andere organisaties, zoals de Grebbecommissie en het Nationaal Comité 

onder leiding van de socialist J.J. Vorrink, maakten er gebruik van. Wel benijdden andere 

illegale bladen Vrij Nederland om de bevoorrechte positie, omdat men daar vaak als eerste in 

bezet gebied nieuw materiaal uit Londen ter beschikking had.62 

  In het begin, vanaf zomer 1942, werden de berichten vooral meegenomen door min of 

meer toevallige personen die bereid waren op te treden als koerier, vooral verpleegsters en 

zakenlieden aan wie het was toegestaan om internationaal te reizen. De jurist W.E.A. de 

Graaff, die voor Philips werkte, is in totaal tweeëntwintig keer heen en weer gegaan. Bij de 

samenstelling van de zendingen lag het accent aanvankelijk, door de aard van de persoonlijke 

contacten van Visser ’t Hooft, op berichten van protestants-kerkelijke aard. Maar geleidelijk 

werd het aanbod vanuit Nederland steeds breder en de koeriersdienst werd regelmatiger, 

vooral nadat Jean Weidner begin 1943 in Frankrijk het deel van de route tussen Genève en 

België ging organiseren via zijn illegale netwerk ‘Dutch-Paris’.63 

 

4.7 Thema’s op de Zwitserse Weg 

De berichtgeving via de Zwitserse Weg vanuit Nederland aan de Nederlandse regering in 

Londen werd achteraf door parlementariërs die daar onderzoek naar deden, beoordeeld als 

‘van eminent belang’.64 Voor Visser ’t Hooft zelf ging het vooral om sterk inhoudelijke 

thema’s. Na zijn bezoek aan Londen, zomer 1942, schreef hij een vertrouwelijk 

memorandum, bestemd voor de Nederlandse contacten. 

 

Men weet in London heel wat af van wat er in ons land gebeurt, maar het blijft een uiterlijk 

weten. Men heeft veel feiten materiaal, maar men weet maar zeer weinig van wat er in ons 

volk omgaat, wat er geestelijk leeft, hoe men er lijdt en wat men er hoopt. Daarom slaat 

radio Oranje er zoo dikwijls naast en worden de uitzendingen in Holland zoo critisch 

                                                           

62 Vgl. Corduwener, Riemen onder de kin! (2011), 197. Van Namen en Winkel, Het ondergrondse Vrij 

Nederland (1970). 
63 Ford, Flee the Captor (1966) en Koreman, Gewone helden. De Dutch-Paris ontsnappingslijn, 1942-1945 

(2016). 
64 Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (1950), 249. 
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beoordeeld. Daarom ook stelt de toon van vele toespraken uit London de menschen in ons 

land teleur.65 

 

De regering moest geholpen worden, ‘op alle mogelijke wijze’, zodat in Londen niet een 

kunstmatig ‘Holland-buiten-Holland’ werd opgebouwd, ‘maar het zwaartepunt in ons 

vaderland zelf blijft liggen’. Hij voegde aan het memorandum een aantal kritische vragen toe: 

zeven van algemeen karakter; acht over de geestelijke weerstand van het Nederlandse volk; 

zeven over de houding tegenover de regering in Londen; en zeven over de toekomst. De 

resultaten werden verwerkt en naar Londen verzonden. 

 Visser ’t Hooft achtte het ook een deel van zijn opdracht aandacht van de regering in 

Londen te vestigen op wat in Nederland als brandende kwesties werd beleefd. Een van de 

eerste grote problemen die hij na zijn terugkeer uit Londen in 1942 aan de orde stelde was de 

Arbeitseinsatz. Duizenden mannen werden nu naar Duitsland gestuurd om daar te als 

dwangarbeider slavenwerk te verrichten. Deze mensen voelden zich, volgens Visser ’t Hooft, 

in de steek gelaten en verdienden volgens hem een bemoedigend woord van minister-

president of koningin: ‘Ook de beste regeeringsverklaring kan in zulk een tijd niet opwegen 

tegen een persoonlijk vaderlijk woord.’66 

 In december 1942 schreef Visser ’t Hooft voor zijn contacten in de vorm van een brochure 

een geanonimiseerd overzicht van de Nederlandse kerkelijke situatie.67 Daarbij ging hij 

tamelijk normatief te werk. Naar zijn inzicht was het onder de oorlogsomstandigheden de 

opdracht van kerken zich tot het volk te richten middels de prediking van oordeel en genade. 

Alleen zo kwamen getuigenis en profetie tot hun recht en functioneerde de priesterlijke dienst 

van de kerk aan de samenleving. Barmhartigheid en tucht waren beide nodig om het 

Godsvolk op te bouwen, waar het kon als christenen in verbondenheid over nationale grenzen 

heen. Het geloof in de kracht van gebed achtte hij daarbij wezenlijk. Hij vertrouwde vooral op 

de volkskerk met een Wächteramt, zoals hij dat van Barth had geleerd. Zo’n kerk was een 

profetische waakhond, trouw aan het Woord van God, moedig tegenover de overheid als Elia. 

Oudtestamentische heilsteksten dienden daarbij niet primair nationalistisch op Nederland 

betrokken te worden, zoals vaak gebeurde, maar op Israël als Gods verbondspartner. 

                                                           

65 Visser ’t Hooft, vertrouwelijk memorandum zonder titel beginnend met ‘De verhouding tusschen onze 

Reegering in London en ons volk …’, ongedateerd, maar kort na zijn bezoek aan Londen. YDS-12, 20. 
66 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 10 juli 1942. NIOD 186g-1. 
67 Visser ’t Hooft, ‘Die Verkündigung der Kirche in den besetzten Niederlanden’, 1942.  
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Homiletisch uitgangspunt daarbij was voor Visser ’t Hooft Matteüs 10,16 waar Jezus zegt: 

‘Zie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven: zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, 

en oprecht gelijk de duiven.’ Voor de inhoud van de prediking wees hij op 1 Petrus 5, 6-9, 

waar tot de jonge kerk gesproken wordt over satan die rondgaat als een briesende leeuw. Ook 

moest, vond hij, de ‘toelating Gods’ aan de orde komen, dat wil zeggen de vraag waarom een 

almachtig God kwaad en lijden toelaat. Na vragen over het regerend beschikken Gods, moest 

actuele prediking uitlopen op Godsvertrouwen, waakzaamheid en belijdend geloven. 

 Een kwetsbaar aspect van de Zwitserse Weg was dat de inhoud van de zendingen vanuit 

Londen vaak tegenviel, zeker aan Visser ’t Hooft. Toen in januari 1943 Lovink aftrad als 

secretaris van het Departement van Oorlog en Zuid-Frankrijk door de Duitsers werd bezet, 

ontving Visser ’t Hooft steeds minder materiaal uit Londen. Ook ging gebrek aan regie een 

steeds grotere rol spelen. Al tijdens zijn reis naar Engeland was het Visser ’t Hooft opgevallen 

dat het werk van de mensen van de verschillende Nederlandse gezantschappen in Bern, 

Madrid en Lissabon nauwelijks werd gecoördineerd. Er werd naar zijn idee in de Nederlandse 

diplomatieke diensten hard en met toewijding gewerkt, maar overzicht had eigenlijk 

niemand.68 Lovink had voor zijn vertrek gezegd dat de diplomaat Hendrik M. van Haersma de 

With wat betreft de Zwitserse Weg zijn taak zou overnemen, maar niemand had dit bevestigd. 

In februari 1943 vroeg Visser ’t Hooft expliciet aan Gerbrandy aan wie hij nu voortaan zou 

moeten rapporteren.69 Van Haersma de With was een wat kleurloze maar wel precieze 

ambtenaar. Visser ’t Hooft kende hem persoonlijk van vóór de oorlog. Toch was hij op de 

overdracht betreffende het dossier van de Zwitserse Weg niet gerust, terecht naar later zou 

blijken. Zijn eigen rol en taakopvatting bracht hij voor de zekerheid maar even fijntjes bij Van 

Haersma de With onder de aandacht: 

 

Ik mag u verder in het kort mededelen hoe ik mijn taak opvat. Mijn opdracht versta ik als 

zich uitstrekkende over wat men in de wijde zin des woords geestelijk contact tussen ons 

land en de Regering noemen mag. Ik houd mij daarbij geheel buiten de zuiver militaire 

aangelegenheden, en tracht vooral er voor te zorgen, dat de Regering op de hoogte blijft 

van de stemmingen in ons vaderland en van de grote verschuivingen, die er op 

psychologisch en moreel gebied plaats vinden. Het is onvermijdelijk, dat ik daarbij 
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dikwijls ook het politieke terrein betreed, maar wanneer dat het geval is tracht ik in nauw 

contact met H.M.’s Gezant te handelen.70  

 

Dus terwijl Visser ’t Hooft voorjaar 1943 bijna wekelijks stukken uit Nederland ontving, 

moest hij steeds bedelen om bruikbaar materiaal uit Londen, regeringsrapporten of -plannen, 

kortom ‘alles waaruit blijkt dat onze Regering voor een herboren Nederland werkt.’ Wat er 

kwam bleef hem teleurstellen. Aan de oorspronkelijke afspraken, in 1942 door Visser ’t Hooft 

en Lovink op papier gezet, werd door de regering voorjaar 1943 nauwelijks nog gevolg 

gegeven. Dit was volgens Visser ’t Hooft een grote teleurstelling, niet in de laatste plaats voor 

‘onze mensen in Nederland.’71 

 Hij voelde zich steeds meer mentor van de regering en stelde, bijvoorbeeld, voor dat de 

regering krachtig zou reageren op de verklaring van de kerken van 21 februari 1943 over de 

wegvoering van jonge mannen door de bezetter. In maart probeerde Visser ’t Hooft de 

minister-president zelf te verleiden als medewerker toe te treden tot het in Nederland 

verschijnende Vrij Nederland. Gerbrandy zou een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan het 

doel van het blad, dat hij beschreef als ‘op een positief-christelijke basis zonder compromis de 

vragen van ons volksleven radicaal te belichten’. Vrij Nederland sprak zeker niet alleen het 

christelijke volksdeel aan en had een eigen toon ten opzichte van de sociale vragen, aldus 

Visser ’t Hooft. Gerbrandy reageerde positief, maar er kwam niets van terecht. In mei 1943 

zat er bij de zending vanuit Nederland naar Londen een commentaar op de ‘Aanwijzingen van 

de regering’. Dat was een instructie voor bestuursambtenaren, vastgesteld onder het derde 

kabinet Colijn uit 1937. Het ging erover over hoe te handelen ten tijde van een mogelijke 

bezetting. Een belangrijke rol was daarin weggelegd voor de secretarissen-generaal van de 

departementen. Een van de belangrijkste schrijvers van het nu verzonden commentaar op de 

‘Aanwijzingen’ was de reeds in 1940 door de Duitsers afgezette commissaris van de koningin 

in Utrecht, L.H.N.F.M. Bosch ridder van Rosenthal (1884-1953), de oudere broer van de 

gezant in Bern. Hij zocht hierin naar aanknopingspunten voor de verantwoordelijkheid van 

het civiele verzet. Premier Gerbrandy reageerde positief op het commentaar in een radio-

uitzending, maar daar bleef het bij. Teleurstellend, vond Visser ’t Hooft. Bosch van Rosenthal 

en de zijnen verdienden een duidelijke legitimering vanuit Londen. 
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 Voor studiegroepen van Nederlandse vluchtelingen in Zwitserland stelde Visser ’t Hooft 

voorjaar 1943 tien studievragen op die hij ook aan Gerbrandy deed toekomen. De vragen zijn 

niet erg open van karakter, klinken nogal retorisch, en zijn als zodanig eigenlijk meer 

stellingen. 

 

Terug naar de oude tijd of vernieuwing? 

Sociale onzekerheid of sociale veiligheid? 

Partijzucht, autoritarisme of qualitatieve democratie? 

Imperium of gemenebest? 

Nationale soevereiniteit of internationale rechtsorde? 

Wraakoefening of handhaving der rechtsorde? 

Het communisme als redder, als spook, of als vraag? 

Hokjesgeest, uniformiteit of eenheid in verscheidenheid? 

Lijden, dat ontwortelt, of lijden, dat loutert? 

Geestelijke anarchie of gemeenschappelijke verantwoording?72 

 

Bij de laatste vraag vroeg Visser ’t Hooft zich af: ‘Moeten wij het rustig aanzien, dat wij als 

Nederlandse gemeenschap geen krachtig gemeenschappelijk fundament hebben? Of moeten 

wij ons bewust worden gezamenlijk verantwoording schuldig te zijn aan God?’ Er werd in 

Londen niets mee gedaan. Visser ’t Hooft begreep niet waarom. 

 Een ander groot thema betrof het vraagstuk van de naoorlogse zuiveringen.73 Direct na de 

bevrijding werd door velen een spontaan moment van afrekening met landverraders en 

vrienden van de bezetter verwacht, een zogenaamde ‘bijltjesdag’. In 1943 verzocht het 

Nederlandse gezantschap in Bern twaalf in Zwitserland wonende Nederlanders, die allerlei 

beroepen en levensbeschouwingen vertegenwoordigden, om anoniem hun visie te geven op 

vragen in een memorandum over deze kwestie, met de titel ‘Straf of wraak?’ Visser ’t Hooft 

was een van hen. Op de centrale vraag of volksjustitie na de bevrijding gerechtvaardigd zou 

zijn, was het door het gezantschap samengevatte antwoord van de twaalf: ‘Geen wraak, doch 

straf; en snel recht!’ In de beantwoording door Visser ’t Hooft valt zijn genuanceerde toon op. 

Hij meldde trots te zijn op de typering van het Nederlandse volk als ‘vrij, nuchter en 

rechtvaardig’, maar voegde er aan toe: ‘christelijk’. 
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Ik bedoel daarmee niet zoetsappig liefhebben van onze vijanden, maar het bezield zijn van 

een rechten wensch om volgens christelijke beginselen te streven naar verbetering. Wraak 

is en blijft onchristelijk en moet als zoodanig verworpen worden. Straf is noodzakelijk 

voor hen, die zich niet houden aan de wetten van de Nederlandse volksgemeenschap.74 

 

Met betrekking tot verschillende vragen had hij met Nederlanders in zijn omgeving overleg 

gepleegd. Hij maakte onderscheid tussen meelopers en echte verraders. Tegelijk sprak hij van 

verzachtende omstandigheden voor hen die het recht in eigen hand namen en een NSB-er die 

bijvoorbeeld schuldig was aan de dood van een familielid, overhoop staken. Dat kon 

gebeuren, maar was niet wenselijk. Officiële berechting op basis van een uitzonderingswet 

moest de norm zijn. De doodstraf werd daarbij door Visser ’t Hoof niet uitgesloten. Wat met 

strenge sancties voorkomen moest worden was volksjustitie. Hij gaf ter overweging een 

nieuwe kamer van het Hoog Militair Gerechtshof in te stellen, met naast militaire raadsheren 

ook burgerlijke rechters. Hij citeerde Deuteronomium 32,35: ‘Mij is de wrake, zegt de Heer.’ 

Ten slotte riep hij op om niet in het verleden te blijven steken, maar vooruit te willen zien.  

 Echter: ‘geen slapheid, geen compromis’ geen ‘vergeten en vergeven’. Omwille van de 

waarden waar Nederland voor stond, was het noodzakelijk verraders te berechten en hen uit te 

sluiten uit de volksgemeenschap. Slachtoffers moesten schadeloos worden gesteld. 

Lijfstraffen als een pak ransel, spitsroeden lopen75 en de schandpaal sloot Visser ’t Hooft 

daarbij niet uit: ‘wel te verstaan als straf, niet als wraak.’ Met mate toegepast zag Visser ’t 

Hooft lijfstraffen en vernederend werk, als ‘een uitlaatklep voor den opgekropten wrok des 

volks, dat er zijn hart aan kan luchten’, heilzaam voor de delinquent bovendien. Nooit mocht 

worden vergeten, zo vond hij, dat ‘menschelijkheid’ de schoonste eigenschap van de mens 

was. 

 

4.8 Op de bres voor civiel verzet  

Visser ’t Hooft overschatte zijn eigen zicht op de illegaliteit.76 De achtergrond daarbij was dat 

de verhouding tussen de Orde Dienst en het civiele verzet in 1943 aan het verslechteren was. 

                                                           

74 Visser ’t Hooft (anoniem), ‘Straf of wraak?’, 1943, 98. 
75 Militaire lijfstraf tot in de negentiende eeuw toegepast, waarbij een veroordeelde gedwongen werd met 

ontblote rug tussen twee rijen soldaten door te lopen om slagen met een met een bepaald soort roe of stompen te 

incasseren. 
76 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl.7 (1976), 1136 en 1138. 
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In augustus van dat jaar besloten Gerard Slotemaker de Bruïne en Nico Stufkens dat de 

redactie van de Zwitserse Weg moest worden uitgebreid en verzwaard tot dat van een 

‘Politieke Commissie’. Zij nodigden Henk van Randwijk en Jaap Cramer uit om toe te treden, 

maar voor Hebe Kohlbrugge, in hun ogen een amateuristisch lichtgewicht, was geen plaats. 

Kohlbrugge voelde zich buiten spel gezet en werkte voortaan liever samen met Six van de 

Orde Dienst. Terwijl Visser ’t Hooft naar de regering in Londen steeds pretendeerde een 

evenwichtig beeld te geven van de hele illegaliteit, bracht de eenzijdige samenstelling van de 

Politieke Commissie toch wel een bepaalde monopolisering van het Nederlandse uiteinde van 

de Zwitserse Weg met zich mee. Juist in deze tijd leek koningin Wilhelmina een open oor te 

hebben voor radicale ideeën van Engelandvaarders over een naoorlogs Nederland waarin alles 

anders zou zijn. Zij stelde zich een totale opheffing van de oude politieke partijen voor te 

stellen en een meer kordate vorm van bestuur. Op 24 april 1943 sprak zij voor de radio over 

de noodzaak van een ‘staat van beleg’ direct na de bevrijding. Op 2 september 1943 ging het 

in haar rede over het toekennen door de regering van een hoofdrol aan het militair gezag. 

Lodewijk H.N.F.M. Bosch van Rosenthal, Gerrit Jan van Heuven Goedhart, Willem Drees 

(1886-1988) en andere leiders van het politieke verzet schrokken daarvan. Zij zagen direct na 

de bevrijding juist een belangrijke taak voor commissarissen en burgemeesters. In de ogen 

van Visser ’t Hooft was een dergelijk bestuur ook veel gunstiger om de rol van de kerk in het 

naoorlogse Nederland te optimaliseren. Een verontruste Joop Bartels bracht na een reis naar 

Nederland aan Visser ’t Hooft verslag uit en deze besloot tot een ‘tegenoffensief’ tegen de, in 

zijn ogen, oprukkende Orde Dienst.  

 In oktober 1943 ging er een stevig telegram in deze geest van Genève naar de regering in 

Londen. 

 

Wij trachten kloof te overbruggen tussen militaire en civiele groepen, hopen dat U militaire 

groeperingen er zeer nadrukkelijk op wijst, dat zij civiele groepen en personen met veel 

grotere politieke ervaring niet tegenwerken doch ernstig nemen.77  

 

Krachtig betoogde Visser ’t Hooft nu bij Gerbrandy dat de militairen te allen tijde buiten het 

landsbestuur gehouden moesten worden. 

                                                           

77 Afschrift telegram Bosch van Rosenthal en Visser ’t Hooft aan Gerbrandy, ongedateerd. NIOD, 186g-1. Vgl. 

Corduwener, Riem onder de kin! (2011), 201, en De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog, dl.7 (1976), 1130. 
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De situatie is, dat van de werkelijke leiders van ons volk het overgrote deel in ons land 

gebleven is, en dat, met uitzondering van een kleine groep regeringspersonen, in Engeland 

en Amerika zich toch vooral jongere meer avontuurlijke Hollanders bevinden. Deze 

laatsten hebben bovendien maar zeer weinig kijk op de toestand, zoals die zich in Holland 

ontwikkeld heeft. Er is nu in ons land een vrees, die toch wel inderdaad goede gronden 

heeft, dat deze zeer onervaren groep opeens de baas zal komen spelen. Wat van 

regeringszijde over speciaal opgeleide personen in Engeland gezegd werd, heeft deze vrees 

nog doen toenemen. Daarbij komt de houding van de OD. (…) Zie ik het goed, dan is deze 

groep, die zeer zeker belangrijk nationaal werk doet, in handen van militairen, die uiterst 

weinig begrip hebben voor de complicaties van de vaderlandse maatschappij en politiek.78 

 

Visser ’t Hooft sprak wel stoer, maar begon zich tegelijk onzekerder te voelen over zijn 

positie. Na het vertrek van Lovink in januari 1943 was in Londen het Bureau Inlichtingen, 

onder leiding van luitenant-kolonel J.M. Somer, in feite de geheime dienst, steeds belangrijker 

geworden en autonomer gaan opereren. Tot in januari 1944 wist Visser ’t Hooft nog steeds 

niet of hij nu ook aan Somer verantwoording schuldig was.79 Allerlei misverstanden 

ontstonden. In april 1943 was het bestuur van het door Visser ’t Hooft gewaardeerde 

Grootburgercomité, door Koos Vorrink opgebouwd uit vooraanstaande leden van voormalige 

politieke partijen, door de bezetter opgerold. Visser ’t Hooft adviseerde Gerbrandy om nieuwe 

personen aan te wijzen die in nauwe relatie hadden gestaan met dit Grootburgercomité, 

waaraan dan de Orde Dienst verantwoording zou moeten afleggen.80 Op deze manier zou 

kunnen worden voorkomen dat de militairen eigenmachtig gingen optreden. 

 

Daarmee ontstaat een situatie, die niet strookt met de tradities van ons politieke leven en 

die dan ook niet aanvaard wordt door de illegale civiele organisaties en door de politieke 

persoonlijkheden, die buiten illegaal verband staan. Hier ligt een probleem, dat niet ernstig 

genoeg onder ogen gezien kan worden en waar zeer veel van afhangt voor de toekomst van 

ons land.81  

                                                           

78 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 11 november 1943. NIOD 186g-1. 
79 Visser ’t Hooft aan H.M. van Haersma de With, 21 januari 1944. NIOD 186g-3. 
80 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, ongedateerd, midden 1943 (handschrift Visser ’t Hooft). NIOD 186g-1. 
81 Visser ’t Hooft aan H.M. van Haersma de With, 10 oktober 1943. NIOD 186g-3. 
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Begin 1944 heerste er optimisme in de kringen van het Nederlandse verzet. Uit Duitsland 

kwam een aanhoudende stroom geruchten over een ophanden zijnde staatsgreep. Vanuit 

Nederland waren er contacten met het Duitse verzet, zoals via de Duitse officier, majoor 

Wilhelm Staehle. Maar de Nederlandse regering in Londen moest er niets van hebben en 

voelde zich gebonden aan de Britse categorische afwijzing van iedere vorm van contact met 

het Duitse verzet.  

 Visser ’t Hooft is in deze fase helemaal verstrikt geraakt in de plannen van het civiel-

politieke verzet voor een overgangsregering. In deze plannen was een belangrijke rol 

weggelegd voor Lodewijk Bosch van Rosenthal, mogelijk als formateur en voorzitter. Gerard 

Slotemaker de Bruïne vroeg Visser ’t Hooft voorspraak te doen ‘met alle autoriteit, die je 

ginder hebt’ en de naam van Bosch van Rosenthal onder de aandacht van Gerbrandy en de 

koningin te brengen.82 Visser ’t Hooft had Bosch van Rosenthal zelf nooit ontmoet, maar 

alleen maar goeds van hem gehoord. Hij aarzelde niet en beval hem in januari 1944 aan 

vanwege zijn moed, energie en kwaliteiten als staatsman en als ‘een der meest onmisbare 

steunpilaren der nationale beweging.’83 Tevergeefs trachtte ondertussen de Nederlandse 

regering rust te brengen door te communiceren dat niemand een militaire dictatuur beoogde, 

de koningin ook niet. In een ontwerp voor een telegram aan Gerbrandy, waarin hij aandrong 

op aanwijzing en machtiging van een bemiddelingspersoon, stond de volgende zin, die Visser 

’t Hooft echter doorstreepte, waarschijnlijk omdat hij het zelf een te chanterende toon vond: 

 

Wanneer hierop niet ingegaan wordt dreigt chaotische situatie te ontstaan daar dan 

Regering oude partijen verzetsgroepen en volk allen eigen weg laat gaan zodat 

volkseenheid zeer ernstig in gevaar komt op critiek moment.84 

 

Het was een verbetering dat in Zwitserland vanaf februari 1944 generaal-majoor A.G. van 

Tricht, de Nederlandse militaire attaché in Bern, de coördinatie tussen het militaire verzet en 

het Bureau Inlichtingen in Londen op zich nam. Visser ’t Hooft bleef eindverantwoordelijk 

voor de doorzending van materiaal dat civiel genoemd kon worden.85 Voor materiaal van 

                                                           

82 Van Roon, Een commissaris in het verzet (1999), 131.  
83 Visser ’t Hooft aan H.M. van Haersma de With, 2 januari 1944 (afschrift). NIOD, Zwitserse Weg, Z 1 A 37.  
84 Concept telegram Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 21 maart 1944. NIOD, 186g-1. 
85 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 17 september 1944. NIOD 186g-1. 
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militaire aard werd Van Tricht het verzameladres. Deze route werd ‘Zwitserse Weg B’ 

genoemd, zodat de burgerlijke route via Genève ‘Weg A’ ging heten. Militaire informatie die 

soms toch in handen kwam van Visser ’t Hooft, gaf hij door aan Van Tricht. Informatie via 

Weg B kwam in Londen terecht bij het Bureau Inlichtingen, onder leiding van Somer. Het 

geheel viel onder directe verantwoordelijkheid van de minister van oorlog, Van Lidth de 

Jeude. Visser ’t Hooft was aanvankelijk helemaal niet blij met Weg B, maar in de praktijk 

bleken hij en Van Tricht goed te kunnen samenwerken. Toen hij zelf echter ook berichten van 

Somer begon te ontvangen, twijfelde hij weer aan de Londense coördinatie, omdat hij eerder 

begrepen had dat deze van Weg B gebruik zou maken. Hij was bang dat politiek gevoelige 

informatie in zijn zendingen de juiste ministers niet zou bereiken en besloot zendingen met 

dergelijke inhoud zelf direct aan de politiek verantwoordelijke bewindspersonen te blijven 

zenden. Echter door de ontwikkelingen in de oorlog verloor de hele Zwitserse Weg nu snel 

zijn betekenis. De regelmaat in de koeriersdiensten tussen Nederland en Genève na D-Day, 6 

juni 1944, werd door de opmars van de geallieerden en de opschuivende gevechtslinies 

verstoord. Over Somer schreef hij in die tijd aan Gerbrandy: 

 

Men krijgt toch echter de indruk, dat de leider van het Bureau Inlichtingen de actiefste 

figuur is in de hele situatie, en daardoor steeds meer de dingen in zijn hand krijgt. Wij 

zullen echter toch de politieke aangelegenheden aan de politiek verantwoordelijke 

instanties blijven toezenden.86 

 

In het voorjaar van 1944 schreef L.H.N.F.M. Bosch van Rosenthal samen met een aantal 

CHU-geestverwanten de brochure De Politieke en Maatschappelijke Opbouw van Nederland. 

Hierin werd voorzichtig gepleit voor vernieuwing en nieuwe partijvorming.87 Bosch van 

Rosenthal wist dat de regering bundeling van het verzet wenste en werkte er een tijd hard 

voor om zoveel mogelijk illegale organisaties op één lijn te krijgen, maar het was tevergeefs.  

 Begin 1944 ontstond in de illegaliteit vanuit het doorgestarte Grootburgercomité het 

zogenaamde ‘Vaderlands Comité’. Dit wilde een eensgezinde bundeling zijn, in ieder geval 

van de verschillende vormen van politiek verzet, maar als het kon samen met het militair 

verzet van de Orde Dienst. In maart 1944 werd Willem Drees hiervan de nieuwe voorzitter. 

                                                           

86 Visser ’t Hooft aan Gerbrandy, 1 mei 1944, NIOD Zwitserse Weg, Z5, P8. Citaat in: Van Roon, Een 

commissaris in het verzet (1999), 140, noot 71. 
87 Ibidem, 140. 
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Maar het lukte niet om de Orde Dienst, waar men schamper sprak over het civiele verzet als 

burgers die ‘Van Hogendorpje gingen spelen’, erbij te betrekken.88 Visser ’t Hooft meldde 

Gerbrandy dat er naast dit Vaderlands Comité ook nog een Nationaal Comité bestond, waar 

ook de pretentie bestond het verzet te kunnen bundelen. Zijn oordeel in maart 1944 over de 

laatste groep was vernietigend. De leden van deze groep hadden ‘weinig autoriteit’, waren 

‘niet representatief’ en iedere samenwerking met hen zou moeilijk zijn.89 Bosch van 

Rosenthal, verbonden met het Vaderlands Comité, was volgens Visser ’t Hooft echt de beste. 

Hij wist zeker: 

 

…dat men moeilijk een betere figuur zal kunnen ontdekken, want hij combineert in zijn 

persoon de bestuurservaring, de moed en de contacten naar alle kanten. Het is de vraag of 

iemand anders in Nederland in staat geweest zou zijn een zo weloverwogen en objectief 

overzicht van de illegaliteit te geven als hij (…) gaf.90 

 

Maar wat er ook kwam uit Londen, geen duidelijke aanwijzingen, laat staan een 

regeringsmachtiging voor Bosch van Rosenthal. In maart 1944 uitte Visser ’t Hooft 

ongezouten zijn kritiek op de regering. 

 

Het wordt bijzonder sterk betreurd, dat de stroom van materiaal, die naar de overkant gaat, 

slechts beantwoord wordt met een enkel telegram hier en daar. Men is enigszins jaloers op 

het contact, dat blijkt te bestaan tussen weerstandsbewegingen van andere landen met hun 

regeringen aan de overkant.91  

 

Terwijl pogingen van Visser ’t Hooft om een mandaat voor Bosch van Rosenthal te krijgen 

bleven mislukken, besloot de jurist, journalist en politicus G.J. van Heuven Goedhart, een 

exponent van het burgerlijk verzet, zelf naar Londen te gaan. Na zijn ontslag in 1940 als 

hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad had hij leiding gegeven aan het illegale blad Het 

Parool. Als speciale vertegenwoordiger van de illegale Grebbecommissie voor hulpverlening 

                                                           

88 G.K. van Hogendorp was een van de wegbereiders van het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid na de 

Franse tijd en in 1813 lid van het voorlopig bewind. 
89 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 24 maart 1944. NIOD 186g-1. 
90 Visser ’t Hooft aan P. Gerbrandy, 3 mei 1944, NIOD 186g-1. Zie ook: De Jong, Het Koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 7 (1976), 1122-1138. 
91 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 14 maart 1944. NIOD 186g-1. 
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aan oorlogsslachtoffers in het Grebbegebied wilde hij naar Engeland. Hij werd hij bij zijn 

tocht geholpen door Jean Weidner en Visser ’t Hooft. Via Spanje en Gibraltar arriveerde Van 

Heuven Goedhart op 17 juni 1944 in Londen. Hij hoopte van de regering machtigingen los te 

krijgen om in bezet Nederland een werkcomité te vormen en een zogenaamde Grote Raad van 

Advies samen te stellen. In juli 1944 werd hij als niet-partijgebonden minister van Justitie in 

het tweede kabinet Gerbrandy opgenomen. 

 Juist voordat Van Heuven Goedhart zijn gevaarlijke reis begon, barstte de bom op de 

Zwitserse Weg. Er vond een vervelend incident plaats, waarvan alle betrokkenen nog 

jarenlang last hebben gehad. In het kort kwam het erop neer dat het burgerlijk-politieke verzet 

zich bespioneerd voelde vanuit het militaire verzet. Vanaf september 1943 werden door 

fotograaf W. Prins ten behoeve van de Orde Dienst kopietjes gemaakt van de microfiches die 

in de zendingen naar Genève werden opgestuurd. Dit werd gedaan ter controle of er niemand 

stiekem de zendingen censureerde, of op grond van politieke motieven schiftte. Toen P.J. Six 

een zending van dit gekopieerde materiaal via een alternatieve route naar Londen wilde laten 

brengen zodat de inhoud vergeleken zou kunnen worden met wat er via Genève binnenkwam, 

werd zijn koerier door de Duitsers gearresteerd. Daarop zond Six Hebe Kohlbrugge met 

hetzelfde materiaal naar Londen. Mogelijk zou zij daar eerder arriveren dan Van Heuven 

Goedhart. Maar voordat zij kon vertrekken werd ook Kohlbrugge in april 1944 tijdens een 

treinreis gearresteerd. De gekopieerde microfilm die zij bij zich had, wist zij uit handen van 

de Duitsers te houden door deze in de zak van een andere reiziger te stoppen. De film kwam 

toen via omwegen toevallig in handen van Jaap le Poole, technische man van Vrij Nederland. 

Hij ontdekte tot zijn verbazing dezelfde stukken die hij zelf recent via Genève naar Londen 

had verzonden. Henk van Randwijk en Gerard Slotemaker de Bruïne waren woedend. Zij 

voelden zich door de Orde Dienst bespioneerd. Six en Kohlbrugge vonden dat zij niets 

verkeerd hadden gedaan. De toch al gespannen sfeer tussen Orde Dienst en het burgerlijk 

politieke verzet, in het bijzonder de groep rond Vrij Nederland, was echter geheel bedorven. 

Tevergeefs spanden Bosch van Rosenthal en Drees zich in om tot een verzoening te komen.92 

Visser ’t Hooft vond het nodig de Nederlandse regering nu ernstig tegen de Orde Dienst te 

waarschuwen. 

 

                                                           

92 Visser, De bezetter bespied (1983), 360. 
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Helaas is de situatie in dit opzicht nog weer moeilijker geworden, daar een ernstig geval 

bekend geworden is, waarin OD het gehele werk van een der andere groepen liet 

bespioneren. Het resultaat was, dat alle relaties tussen OD en deze groep, waarmee wij 

nauw samenwerken, afgebroken [ge]worden is.93 

 

Namens de politieke leiding van de Zwitserse Weg in Nederland vroeg Visser ’t Hooft de 

regering in Londen onmiddellijk opheldering te vragen aan de Orde Dienst en de leden te 

waarschuwen dat zij schade aanrichtten. Mocht koerierster Hebe Kohlbrugge Londen 

bereiken, dan moest zij worden gewantrouwd als ‘een geboren intrigante’.94 

 Het is begrijpelijk dat de regering in ballingschap geen enkele persoon of organisatie in het 

verzet als vertegenwoordiger van allen kon erkennen. Daarvoor was het verzet te weinig 

eensgezind en waren de netwerken te weinig transparant. De terughoudendheid van de 

regering betreffende een mandaat had er ook mee te maken dat de regering verwachtte na de 

bevrijding van Nederland al snel zelf een belangrijke rol te zullen spelen. Maar met Van 

Heuven Goedhart in Londen in de regering, had de burgerlijke illegaliteit daar een goede 

voorspreker. Visser ’t Hooft feliciteerde zijn studievriend uit Leiden daarmee, maar bracht 

hem zodoende ook meteen ernstig in verlegenheid, omdat Van Heuven Goedhart zich nu 

moest verdedigen niet vooringenomen te zijn. De toenemende invloed van de kring rond 

Bosch van Rosenthal was een doorn in het oog van Bureau Inlichtingen. Somer had inmiddels 

kennisgenomen van het materiaal dat door de Orde Dienst was gekopieerd op de Zwitserse 

Weg en ter controle was doorgezonden naar Londen. Van de kleine verschillen die er tussen 

de twee zendingen waren zal hij niet geschrokken zijn. Hij ergerde zich er vooral aan dat er 

militair materiaal in de zending bleek te zitten. Kennelijk werd er, in strijd met de afspraken 

en buiten Bureau Inlichtingen om, nog steeds materiaal van militaire aard vanuit Nederland 

via Weg A naar Londen gezonden. Attaché Van Tricht in Bern kreeg van Somer opdracht 

Visser ’t Hooft hierop aan te spreken.  

 Behalve dat deze zich moeilijk verantwoordelijk kon voelen voor alles wat men in 

Nederland in de zendingen stopte, verwachtte Visser ’t Hooft geen reprimande, maar een 

verontschuldiging. Hij en zijn contacten van Vrij Nederland waren boos omdat er kennelijk 

correspondentie gestolen werd door een rivaliserende verzetsgroep in Nederland. Gerbrandy 

probeerde de zaak te sussen, maar voelde zich verplicht Visser ’t Hooft toch ook een standje 

                                                           

93 Visser ’t Hooft aan H.M. van Haersma de With, 3 mei 1943. NIOD 186g-3. 
94 Vgl. Mulder en Koedijk, H.M. van Randwijk. Een biografie (1988), 350. 



216 

 

te geven nadat de ministerraad had vastgesteld dat Visser ’t Hooft buiten zijn opdracht had 

gehandeld door kennelijk materiaal te selecteren. De minister-president meldde Visser ’t 

Hooft nu dat hij zich voortaan van iedere censuur te onthouden had en dat hij zijn verhouding 

met de Orde Dienst moest verbeteren.95 Visser ’t Hooft reageerde verontwaardigd. 

 

In Uw telegram zegt U ook dat het de bedoeling van de Regering is dat berichten uit 

Nederland geheel ongecensureerd en zonder schifting doorgegeven worden. U moge mij 

ten goede houden, dat ik over deze zin enigszins verwonderd ben. Ik meen nl., dat uit het 

materiaal, dat wij U in de loop der tijden gezonden hebben, wel gebleken is, dat ik generlei 

censuur toepas.96 

 

Slechts tegen materiaal afkomstig van ‘wilde groepen’ had Visser ’t Hooft bezwaar gehad, 

vanwege gevaar voor de Zwitserse Weg. Ook had hij ‘onernstig of onverantwoordelijk 

gepraat’ gemeend te moeten elimineren. Alle stemmen, die ook maar enigszins van belang 

leken om een volledig beeld van de toestand te geven, ook al weken die hemelsbreed af van 

zijn eigen opvattingen, had hij altijd doorgestuurd, en dat wel ‘zoveel mogelijk’ in de 

oorspronkelijke bewoordingen.97 

 

4.9 De bevrijding van Nederland en de Parlementaire Enquête 

In de herfst van 1944 reisde Visser ’t Hooft van Genève via Parijs, België en het bevrijde 

Zuiden van Nederland naar Engeland. Hij was zich ervan bewust dat er in Londen kritiek op 

zijn functioneren bestond, maar was toch niet voorbereid op de koude douche die hem te 

wachten stond. Hij moest zich bij Gerbrandy verdedigen tegen klachten en verdachtmakingen 

en koningin Wilhelmina wilde hem niet ontvangen, een pijnlijke zaak. Zij was van mening 

geweest dat Bosch van Rosenthal te veel zijn persoonlijke ambities nastreefde en moet 

hebben geweten dat Visser ’t Hooft hem steunde en de Orde Dienst tegenwerkte. Visser ’t 

Hooft heeft zelf altijd volgehouden dat Wilhelmina zich eraan had geërgerd dat hij een boekje 

van zijn hand over de houding van de Nederlandse kerk tijdens de oorlog in het Duits had 

                                                           

95 P.S. Gerbrandy aan Visser ’t Hooft, 29 augustus 1944. NIOD, 186g-1. 
96 Visser ’t Hooft aan P.S. Gerbrandy, 17 september 1944. NIOD 186g-1. 
97 Ibidem. 
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laten verschijnen, maar het is erg onwaarschijnlijk dat dit de ware reden was voor haar 

weigering hem te ontvangen.98 

 De positie in de regering van Van Heuven Goedhart, die zich bij het Bureau Inlichtingen 

niet populair had gemaakt, was inmiddels omstreden en hij kon weinig doen voor Visser ’t 

Hooft.99 Deze legde nog eens uit dat hij geen censuur had toegepast, maar sommige brieven 

en boodschappen wel in een andere vorm had moeten gieten omdat ze anders voor mensen in 

Londen niet begrijpelijk waren. Het was Gerbrandy zelf, die hem steeds om commentaar en 

advies had gevraagd. Van de Orde Dienst had hij niet alleen steeds bijna alles doorgezonden, 

maar hij had deze organisatie ook meerdere malen uitgenodigd vaker gebruik te maken van de 

Zwitserse Weg. Niet doorgezonden waren slechts kopieën van persoonlijke brieven tussen 

hemzelf en de leiding van Weg A, met name Gerard Slotemaker de Bruïne. Dat de Orde 

Dienst op sommige daarvan door spionage de hand had weten te leggen kon geen basis zijn 

voor een reële klacht. Een geërgerde Visser ’t Hooft vond dat hij zijn uiterste best had gedaan 

en wilde nu stoppen met de Zwitserse Weg. 

 

Mijn werk is nu ten einde en ik moge U verzoeken mijn hartelijke dankbetuiging in 

ontvangst te nemen voor de wijze, waarop U mij hebt willen steunen. Ook al is het een 

teleurstelling, dat in sommige kringen ons werk allerminst gewaardeerd is, zoo is het mij 

toch een voldoening te weten, dat de stroom van gegevens, die wij uit strijdend Nederland 

mochten doorgeven, niet zonder invloed gebleven zijn [sic, JZ] op de beslissingen, die de 

Regeering in deze jaren genomen heeft.100 

 

Op 22 november ontving Visser ’t Hooft van Gerbrandy een schrijven waarin deze zijn 

verdediging aanvaarde, de bereidheid uitsprak hem te steunen bij eventueel toekomstig 

onderzoek en hem nogmaals bedankte voor de aan de regering verleende diensten.101  

 Op 12 oktober 1944 sprak Visser ’t Hooft in Londen een radioboodschap uit voor 

‘Herrijzend Nederland’.102 Alsof hij niets wist van de verdeeldheid onder het verzet in 
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Nederland, sprak hij van de afgunst in minder getroffen landen, waar men jaloers keek naar 

Nederland als voorbeeld van ‘wat alles in de bezette landen mogelijk blijkt, wat daar uit de 

verstarring losschiet en wat daar aan nieuwe diepe lagen van kostelijke erts aangeboord 

wordt.’ De verschrikkingen van de bezetting hadden in Nederland, volgens Visser ’t Hooft, 

een fundamentele vernieuwing van het leven losgemaakt. Het zou er bij de bevrijding op 

aankomen die erfenis niet verloren te laten gaan, maar in te brengen in het nieuwe Europa.  

 Inmiddels was, mede onder invloed van de optimistische stemming naar aanleiding van de 

landing van de geallieerden in Normandië, in bezet Nederland toch een stap vooruit gezet in 

de samenwerking van het verzet. Vanuit het Vaderlands Comité werd, mede onder invloed 

van Van Heuven Goedhart, een zogenaamde Contactcommissie van vijf leden gevormd met 

vertegenwoordigers van verschillende deelnemende groepen, inclusief de Orde Dienst. 

Voorzitter werd Willem Drees. Op last van de Nederlandse regering in Londen mondde een 

en ander uit in wat ging heten de Grote Adviescommissie der Illegaliteit. Er werden door 

Londen vijf mannen aangewezen die samen een College van Vertrouwensmannen moesten 

vormen, waar Bosch van Rosenthal en Drees er twee van waren en G.H. Slotemaker de 

Bruïne de secretaris, maar waarin de Orde Dienst niet vertegenwoordigd was. Dit college was 

niet bedoeld als overgangsregering, maar daar leek het wel op. Zo zouden er met de Duitsers 

in april 1945 omstreden onderhandelingen worden gevoerd over wapenstilstand en 

voedseldroppings.103 

 In de herfst van 1944 verdeelden de Vertrouwensmannen de portefeuilles, aanvankelijk 

met instemming van Gerbrandy. Maar terwijl in Noord-Nederland, na Dolle Dinsdag 5 

september en de Slag om Arnhem vanaf 17 september, niet de bevrijding aanbrak maar de 

hongerwinter begon, bleek dat de Orde Dienst, dus het militair gezag in het verzet, vanuit 

Londen toch nog grotere bevoegdheden kreeg dan de Vertrouwensmannen. Een deel van de 

Nederlandse regering in ballingschap verplaatste zich naar het bevrijde Oisterwijk. Bosch van 

Rosenthal was onthutst: 

 

Het is aan den overkant en in het Zuiden, alles ruzie, oneenigheid, moeilijkheid, 

kwaadspreking, roddelarij, niemand vertrouwt elkaar en ieder poogt aan te toonen, hoe 

goed hij wel is geweest. Ik wou na dezen tijd het liefste met alles uitscheiden… Het ergste 
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is eerlijk gezegd, de regeering aan den overkant. Deze begrijpt er niets van en stuurt alles 

wat geregeld is, weer in de war.104 

 

Bij wijzingen in de samenstelling van de regering traden de sociaaldemocratische ministers af 

en de Vertrouwensmannen verloren ook nog hun trouwste steunpilaar in het kabinet, de niet 

partijgebonden Van Heuven Goedhart. Hij was na verloop van tijd in conflict geraakt met het 

Bureau Inlichtingen en keerde in de regering Gerbrandy III niet terug. In februari 1945 moest 

hij aftreden. In de hoek van de militairen was hij steeds al gezien als ‘zetbaas’ in Londen van 

Bosch van Rosenthal en diens civiele geestverwanten.  

 Na de Duitse capitulatie van 4 op 5 mei 1945 begon het College van Vertrouwensmannen 

feitelijk te regeren. Een Staatscourant werd uitgeven en een proclamatie aangeplakt. Maar op 

9 mei werd hun de macht al uit handen genomen door generaal H.J. Kruls en diens kloek 

optredend Militair Gezag. Een aantal besluiten van de Vertrouwensmannen werd 

teruggedraaid. Het lang gevreesde machtsvacuüm trad nauwelijks op. Echter op het ultieme 

moment werden de Vertrouwensmannen overbodig geacht. De wijze waarop een en ander in 

zijn werk ging, was verwarrend en voor de direct betrokkenen ontluisterend en pijnlijk. 

Jarenlang hadden zij zich voorbereid op een rol die zij nauwelijks mochten spelen. Toen het 

stof van de uittocht van de Duitsers en de intocht van de geallieerden was opgetrokken en de 

bevrijdingsfeesten voorbij waren, leek met de terugkeer van de Nederlandse regering uit 

ballingschap alles al gauw weer op het oude Nederland van voor de oorlog. Na de bevrijding 

bood Gerbrandy ontslag aan en Wilhelmina benoemde een ‘nood-kabinet’ Schermerhorn-

Drees, dat de opdracht kreeg orde te houden, economisch herstel op gang te brengen en 

verkiezingen voor te bereiden. Bosch van Rosenthal hervatte zijn werk als commissaris van 

de Koningin in Utrecht, maar het was hem al gauw te veel en hij moest zich terugtrekken. 

Visser ’t Hooft besefte na de bevrijding van Nederland dat zijn rol op dit front nu helemaal 

was uitgespeeld. Bij de vreugde over de bevrijding, liet de politieke gang van zaken bij een 

belangrijke groep verzetsmensen een bittere smaak na. Er kwam wel een ‘doorbraak’, maar 

die liep naar de overtuiging van Visser ’t Hooft vast in de Partij van de Arbeid, die na een 

veelbelovende start in zijn ogen tenslotte niet veel meer bleek te zijn dan een voortzetting van 

de vooroorlogse SDAP.105 
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 Het is de naoorlogse commissie Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945 niet 

gelukt de complexe problematiek met betrekking tot de illegaliteit en de Zwitserse Weg 

geheel te ontwarren.106 De analyse van de spanningen spitste zich toe op het gebrek aan regie 

vanuit Londen, niet op de inhoudelijke tegenstellingen in Nederland. Op 8 december 1948 

moest Visser ’t Hooft voor de commissie verschijnen om te worden verhoord over de 

Zwitserse Weg. Voorzitter was L.A. Donker, lid van de Partij van de Arbeid. De commissie 

had negen leden, waaronder de CHU-politica freule Ch.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, voor 

Visser ’t Hooft geen vreemde, maar een vriendin van de familie: ‘tante Bob’. De volgende 

dag, 9 december 1948, ondervroeg Subcommissie III, onder leiding van J. Schilthuis, lid van 

de Partij van de Arbeid, hem over diplomatieke vertegenwoordiging in Zwitserland en 

vluchtelingenwerk. Eerder al was hij als getuige verhoord door de commissie die was 

ingesteld in de zomer van 1946. Onder leiding van de Leidse hoogleraar rechten R.P. 

Cleveringa werd al kort na de oorlog op last van het ministerie van Buitenlandse Zaken een 

onderzoek gedaan naar de houding van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren 

tegenover Nederlandse uitgewekenen.107 Visser ’t Hooft stak zijn kritiek op gezant J.J.B. 

Bosch van Rosenthal toen niet onder stoelen of banken. Wat betreft de problemen op de 

Zwitserse Weg heeft Visser ’t Hooft tijdens alle ondervragingen steeds gesteld dat veel 

misverstanden werden veroorzaakt doordat voor hem niet duidelijk was wat zijn precieze 

relatie was met het Bureau Inlichtingen dat in Londen op 28 november 1942, dus nadat hij 

zijn werk in opdracht van de regering was begonnen, werd opgericht. Hij had zijn opdracht 

van Gerbrandy en zijn afspraken met Lovink. Niemand had hem ooit gezegd dat deze 

afspraken na november 1942 niet meer zouden gelden omdat alle communicatie met bezet 

Nederland voortaan onder Bureau Inlichtingen ressorteerde. Visser ’t Hooft vond het tijdens 

de verhoren niet op zijn weg liggen de hele vraag van de ingewikkelde verhouding van civiel-

politieke en militaire illegaliteit te analyseren. Toen hij had gemerkt dat hij in Londen bij 

sommigen ergernis opwekte, had hij duidelijkheid over zijn positie gevraagd. Maar deze had 

hij nooit gekregen. In zijn memoires uit 1973 meldt Visser ’t Hooft dat hij deze duidelijkheid 

wel kreeg. Hij zegt er alleen niet bij van wie. Maar hij bedoelt ongetwijfeld Van Haersma de 

With. Dat hij echter zelf tot in 1944 om opheldering over zijn positie was blijven vragen, liet 

hij weg in de memoires. 
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Maar het is duidelijk dat de functionarissen van de Inlichtingendienst in Londen niet heel 

blij waren met het bestaan van een geheel onafhankelijke dienst die toegang tot de 

Minister-president had!108 

 

Dat was voor Visser ’t Hooft zelf de ware reden van de van de voortdurende moeilijkheden. 

 Voor de Parlementaire Enquêtecommissie heeft Gerbrandy de visie van Visser ’t Hooft 

bevestigd wat betreft de aard van informatie in de richting van Londen. Oorspronkelijk ging 

het om inlichtingen over geestelijke stromingen in Nederland. 

 

Dit werk, aldus de heer Gerbrandy, heeft zich tot iets ontwikkeld, dat wel enigermate 

parallel ging lopen met datgene, wat over het Bureau Inlichtingen liep. Dit alles is echter te 

goedertrouw gebeurd, terwijl de opzet was gemaakt vóór het instellen van B.I. en het 

optreden van de heer Somer.109 

 

Visser ’t Hooft hield voor de enquêtecommissie vol dat hij slechts deed wat hem in 1942 was 

opgedragen door Gerbrandy zelf, zij het dat hij een enkele keer wat schiftte, maar: ‘Elk 

document is ongewijzigd doorgegaan naar Londen’.110 Dat is in tegenspraak met wat hij zelf 

schreef aan Gerbrandy op 17 september 1944 en wat hij zei tijdens het verhoor aan de 

Commissie Cleveringa, toen hem werd gevraagd of hij ook na de afspraken met Lovink van 

1942 brieven achter had gehouden: 

 

O ja. Je kreeg dikwijls heel wonderlijke zaken. De reputatie van je berichtgeving hing er 

van af, dat je niet een hoop materiaal doorstuurde, waar niemand wat aan had. Het moest 

materiaal van enig belang zijn, want anders zou niemand het au sérieux hebben 

genomen.111 

 

Hij gaf toe dat hij op een gegeven moment had besloten het Bureau Inlichtingen te negeren en 

kon zich voorstellen dat dit ergernis had opgeroepen. Maar van censuur van zijn kant was 
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geen sprake geweest. Kort na de oorlog kon Gerard Slotemaker de Bruïne luitenant-kolonel 

J.M. Somer van Bureau Inlichtingen ervan overtuigen dat de redactie die Visser ’t Hooft had 

gevoerd op de Zwitserse Weg geen censuur betrof van aangeboden documenten, maar het 

weglaten uit zendingen naar Londen van interne vriendschapscorrespondentie tussen hemzelf 

en Visser ’t Hooft. Somer heeft daarop zijn beschuldigingen van censuur aan het adres van 

Visser ’t Hooft ingetrokken. Hebe Kohlbrugge, die ook is gehoord door de enquêtecommissie, 

kreeg van de commissie ongelijk dat zij Visser ’t Hooft als ‘een soort kantoorhouder van een 

illegale P.T.T.’ beschouwde.112 De Parlementaire Enquêtecommissie bekritiseerde in haar 

conclusie de Nederlandse regering in Londen die in gebreke bleef wat betreft coördinatie, en 

die op 22 augustus 1944, naar de mening van de commissie, ten onrechte vaststelde dat Visser 

’t Hooft buiten zijn boekje was gegaan. Het was de regering die had moeten voorkomen dat 

competentiegeschillen tussen Bureau Inlichtingen en Visser ’t Hooft waren ontstaan.113 Er 

werd vastgesteld dat zowel met berichtgeving van militaire zowel als met die van civiele aard 

grote belangen gediend waren geweest. Voor de uitvoering van de regeringsopdracht kregen 

Visser ’t Hooft en zijn medewerkers van de enquêtecommissie ten slotte ‘de hoogste lof’, een 

kwalificatie die nergens anders werd gebruikt.114 Visser ’t Hooft en zijn medewerkers hebben 

echter voor dit werk geen koninklijke onderscheiding gekregen.  

 Het werk van de enquêtecommissie werd later door onderzoeker Loe de Jong onder kritiek 

gesteld in deel zeven van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Hij 

verweet de commissie onvoldoende onderscheid te hebben gemaakt tussen censuur en 

politieke beïnvloeding. Visser ’t Hooft werd, naar de overtuiging van De Jong, door de 

commissie te mild behandeld en verdiende niet ‘de hoogste lof’ die hem werd toegekend.115 

De Jong vond dat Visser ’t Hooft en de zijnen hun machtspositie hadden gemonopoliseerd. 

Aan Visser ’t Hooft viel weliswaar geen censuur te verwijten, maar de brief van Gerard 

Slotemaker de Bruïne aan Visser ’t Hooft van 12 januari 1944, waarin deze meldde dat zijn 

relaties in Nederland zich voorbereidden ‘op een eigen optreden’ had de laatste niet mogen 

achterhouden voor de regering. Visser ’t Hooft bestreed deze kritiek en liet in 1976 aan De 

Jong weten in dat ene zinnetje te veel te hebben gelezen. In het interview met Herman van 

Run uit 1977 zei hij: 
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Ach, ’t zijn allemaal ouwe zaken. Ik zou het zo zeggen, we hebben er allemaal fouten bij 

gemaakt en gelukkig heeft het niet al te veel slechte invloed op het werk gehad.116 

 

En daar wilde hij het graag bij laten. 

 

4.10 De ‘coach’ van de regering 

Samenvattend is kan worden opgemerkt dat vanaf de zomer van 1942 tot de geallieerde 

opmars in 1944 de zogenaamde ‘Zwitserse Weg’ een van de weinige effectieve vormen van 

communicatie tussen Londen en bezet Nederland was en dat Visser ’t Hooft daar een centrale 

rol bij heeft gespeeld. Hij legde daarvoor de basis door direct na de Duitse bezetting, dus niet 

pas in 1942, op eigen initiatief te beginnen met wat hij noemde ‘Geestelijk Contact’. Hij 

hoopte, juist in de oorlogsomstandigheden, op een christelijk revival en een opbloei van de 

kerk in Nederland en in Europa. De maatschappelijke relevantie van kerken diende waar 

mogelijk bevorderd te worden, en zo inclusief mogelijk waar het ging om de voorbereiding op 

de wederopbouw. Kwalitatief hoogstaande vormen van verzet door mensen met een elitaire 

achtergrond die als leiders met inhoud konden worden beschouwd, moesten waar mogelijk 

worden gesteund. Praktisch gesproken was de aanleiding zijn gunstige positie in het neutrale 

Zwitserland. Maar inhoudelijk had Visser ’t Hooft een eigen programma. Het ging over zijn 

eigen visie op de oorlog en de rol van de kerk met het oog op de toekomst. In het denken en 

handelen van Visser ’t Hooft waren zijn ideeën over oecumene onlosmakelijk verbonden met 

die over de morele verheffing van een bevrijd Nederland onder een burgerbestuur. Hierin 

paste ook zijn visie op een constructieve rol voor het Duitse verzet. Wat betreft morele 

verheffing was de Nederlandse regering in Londen terughoudend. Wat betreft zijn promotie 

van de zaak van het Duitse verzet ontving Visser ’t Hooft een duidelijke afwijzing. 

 Hij was niet van plan in het verlengde hiervan zelf een actor te worden en politieke invloed 

te zoeken, maar dit is precies wat er is gebeurd. Aanvankelijk ging het hem erom de door de 

oorlogsomstandigheden gebrekkige communicatie tussen Nederlanders in bezet gebied en 

elders te verbeteren. Visser ’t Hooft besloot in 1940 zijn netwerk maximaal in te zetten, opdat 

mensen na de schok die de bezetting bracht de moed niet zouden verliezen en een 

                                                           

116 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 

 



224 

 

inhoudelijke visie op verzet en op de toekomst van Nederland zouden ontwikkelen. 

Gaandeweg kwam daar het doel bij het in zijn ogen verontrustende isolement van de 

Nederlandse regering in ballingschap te helpen doorbreken, zodat deze meer inhoudelijk 

betrokken zou raken met wat er speelde in Nederland. De ergernis over het gebrek aan inhoud 

van Radio Oranje, geuit door contacten in Nederland en door Visser ’t Hooft zelf, speelde 

daarbij een grote rol. 

 Minister-president Gerbrandy stimuleerde hem in zijn initiatieven, stelde zijn adviezen op 

prijs en vertrouwde Visser ’t Hooft zelfs een functie met een regeringsopdracht toe. Visser ’t 

Hooft achtte zichzelf representatief, goed ingelicht en bekwaam om de Nederlandse regering 

van commentaar op het uit Nederland afkomstige materiaal te voorzien. Eigenlijk zag hij 

zichzelf als de informele ‘coach’ van de regering, maar in dit opzicht heeft hij zichzelf en zijn 

contacten in Nederland overschat. Visser ’t Hooft woonde al sinds 1924 in Genève en kwam 

uit een geprivilegieerde bovenlaag van de Nederlandse samenleving. Zijn geromantiseerde 

beeld van Nederland klopte niet met de werkelijkheid. Zijn verwachtingen van de naoorlogse 

toekomst en de rol van de kerk in dat verband waren te hoog gespannen. Ook had hij slechts 

een beperkt zicht op de geallieerde oorlogsstrategie, wat hem met betrekking tot de receptie 

van ideeën vanuit het Duitse verzet verwachtingen deed koesteren die niet realistisch waren. 

Een groot deel van wat zich afspeelde onder de verschillende verzetsgroepen in Nederland 

ontging zijn waarneming, terwijl hij zich naar Londen toe in dit opzicht wel als deskundige 

opstelde. Hij voelde zich geroepen de Nederlandse regering te ‘coachen’, niet alleen als 

communicatiedeskundige, maar ook inhoudelijk. Sommige ministers kon hij daarmee tot 

steun zijn. Gaandeweg begon Visser ’t Hooft zich steeds meer te gedragen als een mentor die 

de Nederlandse regering probleembewust moest maken en voor uitglijders behoeden. 

 In de zomer van 1942 organiseerde Visser ’t Hooft, geholpen door mannen en vrouwen die 

hun leven waagden, vanuit Genève de Zwitserse Weg, waaruit met hulp van velen een 

redelijk efficiënte koeriersdienst groeide. Daarbij raakte Visser ’t Hooft 

door oplopende spanningen tussen burgerlijk verzet en de militaire Orde Dienst, 

voortgekomen uit de mobilisatie, verstrikt in gecompliceerde politieke tegenstellingen 

waarvan hij de consequenties niet kon overzien. Vanuit Londen was er geen duidelijke regie 

en de verschillende groepen trokken hun eigen plan. Zijn natuurlijke bondgenoten in bezet 

Nederland waren actief in het civiele verzet, maar in Londen waren het in toenemende mate 

militairen en de inlichtingendienst die aan de touwtjes trokken. Hij had zich voorgesteld dat 

hij vooral het ‘geestelijk contact’ tussen de regering in ballingschap en de bevolking van bezet 
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Nederland zou behartigen. Zo, stelde hij zich voor, zou hij een bijdrage leveren aan een 

constructieve reactie van bezinning en ommekeer op het oordeel Gods dat in de bezetting aan 

het licht kwam. Aandacht voor de revival van de kerken en plannen voor vernieuwing van de 

politieke orde zag hij als thema’s op de Zwitserse Weg in dit geestelijk kader. Daar hoorden 

ook concrete uitwerkingen bij waar het ging om de vraag hoe om te gaan met landverraders 

en de nieuwe politieke orde van Europa en hoe Nederland daarin paste. Toen concrete 

plannen in Nederland vorm kregen om te komen tot een civiele overgangsregering, waaraan 

de Orde Dienst direct na de capitulatie van de Duitsers, verantwoording schuldig zou zijn, 

steunde Visser ’t Hooft openlijk deze initiatieven en probeerde hij de minister-president 

daarvoor te winnen. 

 Het is begrijpelijk dat de Nederlandse regering in Londen voorzichtig was met reacties, 

aanmoedigingen en mandaten voor groepen in bezet Nederland. Een duidelijker moreel 

leiderschap was wellicht gewenst geweest, maar de wijze waarop Visser ’t Hooft zich dat 

voorstelde was niet reëel. De naoorlogse Parlementaire Enquêtecommissie had kritiek op de 

gebrekkige sturing vanuit de regering in ballingschap, en stelde vast dat Visser ’t Hooft geen 

ernstige fouten had gemaakt en wuifde hem de hoogste lof toe. Een ander had misschien, met 

Genève als toevallige standplaats, niet anders gedaan dan berichten doorzenden. Voor Visser 

’t Hooft was dit onmogelijk. Hij voelde zich geroepen tot het uitoefenen van geestelijke 

invloed en moet daarbij hebben gedacht aan de profeten in het oude Israël.
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HOOFDSTUK 5 

Naar een Wereldraad van Kerken,  

verzoening en wederopbouw, 1945-1948  
 

 

5.1 Inleiding 

De eenheid van de kerk was voor Visser ’t Hooft geen ideaal om na te streven, maar een 

uitgangspunt, wat hem betreft een realiteit door God in Jezus Christus aan de mensheid 

gegeven. Zoals er één Jezus Christus was, was er één God en ook één wereld, voor één 

mensheid beschikbaar. Hij zag het als niet alleen opdracht, maar de plicht van de kerken de 

eigen eenheid daarin te herkennen en van daaruit te werken aan de heling van de 

verscheurdheid van de wereld. Het woord ‘moeten’ komt veel voor in zijn voordrachten en 

preken uit deze tijd. De spanning tussen werkelijkheid en de opdracht was groot. Een 

gehavend Europa likte de wonden door de oorlog geslagen. De wereld zat niet op de 

opdrachten van Visser ’t Hooft te wachten. Toch was er was er ook een hunkering naar een 

boodschap van hoop. Vol overgave richtte hij zich op de ontwikkeling van de Wereldraad van 

Kerken en werkte hij aan op de officiële oprichting, daarbij geholpen door nieuwe vaste 

krachten en het steeds verder groeiend oecumenisch netwerk. Terwijl de 

vluchtelingenproblematiek om onmiddellijke hulpverlening vroeg, waren de twee grote 

velden waarop de oecumenische eenheidsgedachte werd beproefd wederopbouw en 

verzoening. 

 In de eerste jaren na de oorlog moest de Wereldraad van Kerken in oprichting zich nog 

behelpen met een zeer kleine groep personeelsleden op het kantoor in Genève, maar al gauw 

kwam er Amerikaans geld beschikbaar en nieuwe enthousiaste krachten konden worden 

aangesteld. Visser ’t Hooft kreeg daardoor de mogelijkheid de handelingsgerichte kant van de 

Wereldraad om te vormen tot een middelgrote internationale non governmental organisation, 

voor hem een noodzakelijke profilering van kerken in actie. Dat hij reeds tijdens de oorlog het 

oecumenisch vluchtelingenwerk in de Wereldraad had geïntegreerd, betekende dat hij er 

persoonlijk nauw bij betrokken was. In dit hoofdstuk zullen zal aan de orde komen wat in het 

naoorlogse vluchtelingenwerk zijn prioriteiten waren. (5.2) Een tweede groot thema dat 

behartigd moest worden was verzoening. Steeds was hij in informeel contact gebleven met 

leidinggevenden in de Duitse kerk die zich distantieerden van Hitler. Daardoor was het niet 

moeilijk de draad weer op te pakken en konden de Duitse kerken volwaardig meedoen bij de 

oprichting van de Wereldraad in 1948. In de wijze hoe hij met dit vraagstuk omging werd niet 
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alleen het belang dat hij hechtte aan verzoening zichtbaar, maar ook zijn visie op de 

wederopbouw en de eenheid van het naoorlogse Europa. (5.3) In het oecumenisch verband 

konden vele problemen opdoemen bij de verwerking van de oorlog, en welke Duitsers waren 

te vertrouwen? (5.4) Toen Visser ’t Hooft ermee geconfronteerd werd dat een betrouwbaar 

geacht oecumenisch contact voor het tribunaal te Neurenberg moest verschijnen, was dat een 

verwarrende aangelegenheid. (5.5) In de oorlog had Visser ’t Hooft de les geleerd dat 

kerkelijke aandacht voor de volkenwereld niet mocht blijven steken in morele 

verontwaardiging. Nu legde hij zich erop toe, samen met anderen, een hoogwaardige 

commissie van de Wereldraad voor internationale zaken op te bouwen. (5.6) De vorming van 

jongeren met behulp van studie en internationale ontmoeting had zijn hart. Voortdurend 

werkte hij daarom aan het ontwikkelen van een internationaal oecumenisch instituut, waar 

onderwijs en ontmoeting centraal zouden staan. (5.7) De climax, niet alleen van deze 

naoorlogse jaren, maar van tien jaren oecumenische arbeid was de oprichting van de 

Wereldraad van Kerken in 1948. Van deze grote internationale conferentie, die zo kort na de 

oorlog, grote indruk maakte, was hij de motor. (5.8) Twee grote kerken ontbraken te 

Amsterdam. Daar kon hij het niet bij laten zitten. (5.9) 

 

5.2 Kerken helpen bij wederopbouw 

In de oorlogsjaren moest de Wereldraad in oprichting steeds werken met een handjevol, niet 

meer dan acht personeelsleden, maar na afloop van de oorlog breidde het aantal medewerkers 

snel uit. Er was coördinatie nodig, vooral voor het vluchtelingenwerk en de talloze activiteiten 

ter ondersteuning van kerken die betrokken waren in het werk van wederopbouw. Bij het 

verdelen van gelden, die Amerikaanse kerken ter beschikking stelden ten behoeve van 

vluchtelingenwerk en wederopbouw, was er een belangrijke rol voor de Wereldraad 

weggelegd. Het was mede met Amerikaans geld dat nog voor het einde van de oorlog in 1945 

een villa in een parkachtige tuin kon worden aangekocht die als kantoor in gebruik werd 

genomen. Het adres was 17 Route de Malagnou, aan de oostzijde van de stad Genève, een van 

de uitvalswegen in de richting van de Franse stad Annemasse. Het gebouw zou al snel te klein 

blijken. De groeiende Wereldraad kocht in 1946 en 1947 ook de aangrenzende percelen aan 

en later kwamen daar nog enkele andere panden aan de Route de Malagnou bij.1 

                                                           

1 Nummers 15 en 39, Route de Malagnou. Later werden ook enkele barakken in de tuin geplaatst en werd de 

zolder tot in de kleinste hoekjes benut. 
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 Visser ’t Hooft zag nu gouden kansen om de Wereldraad van Kerken te ontplooien als een 

netwerk dat kon worden ingezet voor verzoening en hulpverlening op tal van plaatsen, niet 

alleen in Europa. Niet alleen was er geld beschikbaar, maar mensen leken ook op een nieuwe 

manier open te staan voor een andere rol van de kerken. De oorlog had de dogmatische 

verschillen in de ogen van velen gerelativeerd en het nut van samenwerking tussen kerken 

was duidelijk. Er was veel belangstelling voor een onderbouwde visie op vernieuwing van de 

kerk. Genève legde en onderhield contacten met protestantse kerken in bijna alle Europese 

landen en Noord-Amerika en via de International Missionary Council en de deelnemende 

kerken, met vele ‘dochterkerken’ in de koloniën. Het oecumenisch netwerk had de oorlog 

goed doorstaan en de bestaande contacten dienden nu te worden bevestigd en verder te 

worden uitgebouwd. Met dat doel was Visser ’t Hooft in oktober 1945 te gast in de Nieuwe 

Kerk te Amsterdam, om daar de eerste naoorlogse synode van de Nederlandse Hervormde 

Kerk bij te wonen.2 De Wereldraad was niet alleen in staat om als verdeelschijf te zorgen dat 

geld van Amerikaanse kerken in wederopbouwprogramma’s kon worden aangewend, maar 

kon ook eigen medewerkers op concrete projecten zetten. Voorzitter van het reconstruction 

committee werd de Zwitserse predikant Alphons Koechlin. Visser ’t Hooft was zelf bij veel 

projecten persoonlijk nauw betrokken. Nederlandse voorbeelden, met hulp van de Wereldraad 

opgezet, waren het instituut Kerk en Wereld in Driebergen onder leiding van Wim Kist, en 

het daaraan verbonden opleidingscentrum De Horst, op basis van ideeën van Jopie Eijkman.3 

Door de oorlog waren kerkgebouwen verwoest of slecht onderhouden en vervallen. Er was 

vaak geen geld om de predikanten te betalen. Maar wat Visser ’t Hooft betreft stond de 

geestelijke vernieuwing voorop. Hij presenteerde het zo: de kerken waren gelouterd uit de 

oorlog gekomen en konden nu met open ogen in de wereld staan. Zij waren door het oordeel 

heen gegaan en hadden een belangrijke les geleerd. Voorzetting en verdieping van deze 

bewustwording achtte hij essentieel, niet alleen voor de wederopbouw van Europa, maar ook 

voor een duurzame wereldvrede. Bij een ontwerpvierjarenplan bestemd voor vooral 

Amerikaanse donateurs, schreef hij in 1947 in een analyse:  

 

                                                           

2 Wat er gebeurde in de Nieuwe Kerk op den Dam rond 31 October 1945 (1945). 
3 Na afloop van de oprichtingsconferentie van de Wereldraad in Amsterdam, werd in september 1948 de eerste 

steen van het Eijkmanhuis gelegd door de moderator van de Presbyterian Churches of the U.S.A., die via de 

Wereldraad de gift hadden gegeven waardoor de bouw mogelijk werd. Vgl. Zeilstra, ‘Van evidente betekenis’ 

(1998), 38. 
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Ik betwijfel niet dat er vandaag meer echt christendom in Europa is dan twintig of dertig 

jaar geleden. In Noorwegen, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Tsjecho-Slowakije, 

Hongarije, Griekenland, zijn er vernieuwingsbewegingen zoals ze al vele generaties niet 

gezien zijn. Speciaal onder intellectuelen is dit het geval. De Student Christian Movements 

leven. De diverse soorten professionele lekenorganisaties laten zien dat het voor grote 

aantallen christenen menens is. En we hebben (misschien) in geen eeuwen zo veel vitaliteit 

op theologisch terrein gehad. Geef onze Amerikaanse broeders niet de indruk – die velen 

toch wel hebben – dat Europa moet worden afgeschreven. Het is belangrijk te laten zien 

(en dit is waar) dat er in Europa kerken het helpen waard zijn.4  

 

Visser ’t Hooft vond dat de voorliggende projecten in de ontwerpbrochure, bedoeld voor de 

Amerikanen, veel te theoretisch werden beschreven. Hij wist hoe Amerikanen dachten en 

pleitte voor meer feiten en concrete illustraties, voorbeelden en cijfers. Alleen daarvan zouden 

de Amerikanen onder de indruk zijn. Projecten als evangelisatie in Hongarije, theologisch 

onderwijs in Berlijn en opleidingen tot lekenleiderschap als Kerk en Wereld in Nederland, 

moesten als het ware aan de Amerikanen ‘worden verkocht’. 

 Visser ’t Hooft heeft als secretaris-generaal naar schatting vijftigduizend langere en kortere 

brieven geschreven.5 Veelal dicteerde hij deze uit het hoofd aan zijn secretaresses die meestal 

meerdere talen beheersten. In de tijd van de oprichting van de Wereldraad was dat Simone 

Mathil. Aan het eind was Aat Guittart zijn steun en toeverlaat. Visser ’t Hooft kon over het 

algemeen goed samenwerken met mannen die hij als zijn gelijken beschouwde. Medewerkers 

gooide hij in het diepe, zoals hij bij zijn aanstelling bij de YMCA in 1924 ook zelf het wiel 

had moeten uitvinden.6 Hij wilde hen wel inspireren, maar liet de uitwerking van de details en 

de organisatie aan henzelf over. Maar als het ging om het beleid waar hij als secretaris-

generaal verantwoordelijk voor was, hield hij graag zelf de touwtjes strak in handen. Wat er 

ondertussen allemaal op hem afkwam was eigenlijk te veel werk voor één persoon. In 1944 

                                                           

4 Visser ’t Hooft, ‘Notes on the Draft Four Year Plan’, 15 juli 1947. WCC general correspondence 797. ‘I have 

no doubt that there is more real Christianity to-day in Europe than 20 or 50 years ago. In Norway, Holland, 

France, Germany, Czechoslovakia, Hungary, Greece there are movements of renewal such as have not been seen 

for many generations. This is especially true among intellectuals. The Student Christian Movements are alive. 

The various types of professional lay associations show that large numbers of Christians mean business. And we 

have not had so much vitality in the theological realm for (perhaps) centuries. Do not give our American 

brethren the impression – which many have anyway – that Europe must be written off. It is important to show 

(and this is true) that there are churches worth helping in Europe.’ 
5 Van der Bent, ‘Visser ’t Hooft, Willem Adolf’, 1991, 1058-1060. 
6 Zeilstra, interviews met A.H. van den Heuvel, 23 april 2013 en B.C. Sjollema, 4 februari 2015.  
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kreeg Visser ’t Hooft van het administratief comité toestemming een assistent secretaris-

generaal te zoeken. Even dacht hij in de Nieuw-Zeelandse predikant Herbert Newell een 

goede kandidaat te hebben gevonden.7 Newell was secretaris was van de National Council of 

Churches in Nieuw-Zeeland. Hij was van oorsprong congregationalist, maar later overgegaan 

tot de Anglicaanse Kerk. Ook was hij actief geweest in de zending. Visser ’t Hooft kende hem 

uit de Student Christian Movement en het leek een veelbelovende match. Maar er kwam niets 

van terecht en de functie werd niet vervuld. 

 Om het oecumenisch vluchtelingenwerk, dat vanuit Life and Work al in de jaren dertig was 

opgezet, slagvaardiger te maken was reorganisatie en hechte integratie in het geheel van de 

Wereldraad nodig. In het laatste oorlogsjaar werkte Visser ’t Hooft om dit te bereiken nauw 

samen met de Amerikaan Samuel McCrea Cavert die namens de Amerikaanse Raad van 

Kerken daarvoor naar Europa kwam. Op 12 oktober 1945 resulteerde dit in het nieuwe 

Wereldraad Department of Reconstruction and Interchurch Aid. Ook het eerder genoemde 

Reconstruction Committee viel hieronder. Hiervan werd de Schot James Hutchinson 

Cockburn directeur. Achtereenvolgens zouden onder andere Adolph Freudenberg, Elfan Rees, 

Wolfgang Schweitzer, Richard Fagley en Boudewijn Sjollema leiding geven aan het werk 

onder vluchtelingen, waarin in tal van landen nauw werd samengewerkt met de Verenigde 

Naties. 

 In Rome, Wenen en Athene kwamen zogenaamde ‘field offices’, kleine kantoren dicht bij 

de plek waar de vluchtelingen zich bevonden. Het accent lag op praktische hulpverlening 

zonder aanzien des persoons. De meeste aandacht ging in de eerste naoorlogse jaren uit naar 

Duitse vluchtelingen. De Duitse bevolking in Polen en Oost-Pruisen beleefde onder de 

Russische bezetting afschuwelijke tijden. Miljoenen Duitsers die aan de oostelijke zijde van 

de Oder-Neissegrens woonden, moesten daar weg en werden vanaf 1945 in veewagons 

getransporteerd naar wat er van Duitsland over was. De schatting is dat daarbij twee miljoen 

doden vielen. Een nieuwe categorie vluchtelingen ontstond: de ‘Heimatvertriebenen’.  

 Effectieve hulp was lange tijd bijna onmogelijk. Een belangrijke contactpersoon voor 

Visser ’t Hooft in Duitsland en medewerker voor het vluchtelingenwerk van de Wereldraad 

was de voormalige lutherse predikant van de Amerikaanse kerk in Berlijn, Stewart W. 

Herman. Hij had zich al vanaf 1939 ingezet voor vluchtelingen. Heinrich Kloppenburg, 

Oberkirchenrat van Oldenburg, die actief was geweest in de Bekennende Kirche, werd in 

                                                           

7 Visser ’t Hooft aan de leden van het administratief comité, 11 september 1946, in: Besier, G., ‘Intimately 

associated for many years’ (2015), 344. 
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1947 de Duitse secretaris voor het vluchtelingenwerk van de Wereldraad. Hij onderhield 

contact met protestantse kerkjes op het platteland in de Russische zone van het bezette 

Duitsland en rapporteerde daarover aan Visser ’t Hooft.8 Deze spande zich in om de werkers 

in het veld te steunen, maar voelde zich vaak machteloos. Hij had met de Duitse slachtoffers 

van de catastrofe die Hitler had achtergelaten te doen en concentreerde zich op verzoening 

met de Duitse kerken. De grote belangstelling voor ervaringen van medewerkers die zich 

inzetten voor vluchtelingen heeft hij altijd behouden.9  

 

5.3 Stuttgart 1945: ‘Helfen Sie uns, dass wir helfen können’ 

Voorjaar 1945 reisde Visser ’t Hooft naar de Verenigde Staten. Hij werkte in enkele weken 

tijd een druk schema van ontmoetingen en spreekbeurten af en ging voor in kerkdiensten.10 

Ondanks het feit dat de reis een succes was, zeker wat betreft fondswerving, was het bezoek 

zelf voor hem een teleurstelling. Mensen waren wel geïnteresseerd in het oecumenisch werk 

onder vluchtelingen en wat er nodig was voor de wederopbouw van Europa en de rol van de 

kerken daarin. Maar er was in de Verenigde Staten nauwelijks belangstelling voor zijn verhaal 

over het Duitse verzet en het gevecht door het Duitse verzet gestreden om van Europa een 

eenheid te maken die gebaseerd was op christelijke waarden. Er was vooral een 

juichstemming over de nederlaag van nazi-Duitsland. Men was vol van de ‘Victory in 

Europe’. De overgave van het keizerrijk Japan werd spoedig verwacht. Ondertussen was het 

wantrouwen tegen de in Oost-Europa opkomende invloed van de Sovjet-Unie groeiend. 

Visser ’t Hooft realiseerde zich dat de idealen van een verenigd Europa, zoals die tijdens de 

oorlog door verzetsmensen als Adam von Trott zu Solz en Dietrich Bonhoeffer gekoesterd 

waren, nu blijkbaar niet het goede paradigma vormden om de oecumenische beweging te 

profileren. De Wereldraad zou andere accenten moeten leggen: verzoening, 

vluchtelingenwerk en wederopbouw. 

 Dat wilde niet zeggen dat Visser ’t Hooft het thema Europese eenheid liet varen.11 Maar hij 

was nuchter genoeg om in te zien dat het federale Europa in dienst van vrede en gerechtigheid 

waarover in het verzet was gedroomd, vlak na de oorlog niet het thema was waarmee concrete 

                                                           

8 Rapport H. Kloppenburg, zonder titel, 20 februari 1948. YDS-4, 166. 
9 Zeilstra, Interviews met R. van Hoogevest, 14 februari 2014 en B.C. Sjollema, 20 augustus 2013. 
10 Vgl. M.J. Hoffman aan Visser ’t Hooft, 17 mei 1945: ‘I was deeply impressed with the Service last Sunday. 

You are making a lot of friends, not only for the cause so many of us have at heart, but also for the Netherlands, 

especially in these trying days.’ 17 mei 1945. WCC general correspondence 665. 
11 Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking (1995), 332-379. 
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resultaten konden worden bereikt. Tegelijk bleven de naoorlogse wederopbouw en de 

voortzetting van het zoeken naar voor Europa funderende waarden voor hem zelf nadrukkelijk 

verbonden met het verzet en de revival van de kerk beide. 

 

…wat is dan de echte reden van bestaan voor Europese eenheid? Op welke basis kan 

Europa staan, zichzelf zijn en haar missie in de wereld volbrengen? Die vraag kan niet 

beantwoord worden met historische en culturele analyse alleen. Want Europa is door een 

groot en vreselijk oordeel van God bezocht. En de huidige missie van Europa valt slechts 

te verstaan als we de betekenis van dat oordeel vatten.12 

 

Aan zijn overtuiging dat de kerk ‘gelouterd’ uit de oorlog was gekomen, verbond hij de hoop 

dat een uitgeput Europa deze kerk opnieuw zou ontdekken als de plek waar de belofte van het 

koninkrijk van God levend was gebleven. Nood leerde bidden. De kerken hadden tijdens de 

oorlog vol gezeten. Nu hadden zij hun kansen te grijpen en konden door hun betrokkenheid 

een wezenlijke bijdrage leveren aan nieuwe spirituele funderingen van de samenleving. 

Samenwerking was de actualiteit van de oecumenische opdracht. Kleine voortrekkersgroepen 

van mannen en vrouwen zouden impasses kunnen doorbreken. Het ging dan wat Visser ’t 

Hooft betreft net zo goed om socialisten die zich realiseerden dat arbeiders aan brood niet 

genoeg hadden, als christenen die beseften dat morele adviezen en correcte theologie 

onvoldoende waren. Hij hoopte op rooms-katholieken, protestantse geestelijken en leken en 

verwachtte dat kerken hun oecumenische voorhoede nu echt een kans zouden geven. 

Europa was volgens Visser ’t Hooft geen concept om te verdedigen, maar een idee van 

eenheid om in te leven. In de Brief van Mathetes aan Diognetus uit de tweede eeuw las hij in 

hoofdstuk 6,7 over christenen: ‘Zij houden de wereld bijeen.’ 

 

De ziel is gevangen in het lichaam, 

maar houdt zelf het lichaam bijeen. 

Zo worden christenen vastgehouden in de wereld als in een gevangenis, 

                                                           

12 Visser ’t Hooft, ‘Europe’, Discours fait à Gex, conférence de la reconstruction, maart 1949. Vgl. Leustean, 

The Ecumenical Movement and the Making of the European Community (2014). Schubert, Willem Adolph Visser 

’t Hooft (1900-1985). Ökumene und Europa (2017). ‘…what then is the true raison d’être of European unity? 

What is the basis on which Europe can stand, be itself and accomplish its mission in the world? That question 

cannot be answered by historical or cultural analysis alone. For Europe has been visited by a great and terrible 

judgement of God. And the present mission of Europe can only be understood if we grasp the meaning of that 

judgement.’ 
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maar zij houden de wereld bijeen.13 

 

Visser ’t Hooft geloofde in een bijzondere actualiteit van, wat hij noemde, ‘het ambt van 

verzoening’. Mensen hadden, naar zijn overtuiging, dringend behoefte aan verzoening met 

God, met zichzelf en met anderen. Echte verzoening was daarbij volgens hem alleen mogelijk 

bij het kruis van Christus, dat wil zeggen na bereidheid als mens de zonden te belijden voor 

God en in het geloof dat Christus had geleden zodat vergeving mogelijk was. Dat anderen je 

dan een ‘geantiqueerde zonderling’ zouden kunnen vinden, daar moest je niet bang voor 

zijn.14 Op deze wijze gaf je volgens Visser ’t Hooft geloofwaardig uitdrukking aan een 

geloofsovertuiging in een geseculariseerde wereld. Een christen had dit waar te maken, daar 

waar de problemen het grootst waren.  

 Duitsland vormde wat hem betreft de eerste grote uitdaging, waarbij de verzoening tussen 

God en mensen in Christus concreet betrokken diende te worden op de conflicten tussen de 

mensen. Duitsland lag in 1945 zowel geestelijk als materieel in scherven. Miljoenen waren 

ontheemd. De Duitse kerken waren zwaar gehavend, innerlijk verscheurd en moreel 

beschadigd uit de oorlog gekomen. De angst voor nihilisme, voortgaand moreel verval en 

totalitair communisme was groot. Vooral over de Duitse jeugd was men bezorgd. De waarden 

waarmee zij in nazi-Duitsland waren opgegroeid, waren ontluisterd in de Duitse ondergang. 

Visser ’t Hooft moet soms déja vu gevoelens hebben gehad, wanneer hij terugdacht aan de 

jaren na 1918. Opnieuw waren er allerlei hulp- en herstelprogramma’s. Maar nu zat hij op een 

veel invloedrijker positie dan toen en hij was vastbesloten daarvan optimaal gebruik te maken. 

De grote vraag was, hoe om te gaan met de Duitse kerken. De meerderheid van de Duitse 

gelovigen had de overtuiging dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid had. Zij hadden 

Hitler gesteund en zich gehouden aan de beleving van hun geloof als een geestelijke zaak. Pas 

toen de overheid door het Berufsverbot aan etnisch Joodse predikanten hun predikantschap 

ging ontnemen, was er verontwaardiging geweest. Een kleine minderheid had weerstand 

geboden. Maar de reputatie van de Bekennende Kirche was niet echt indrukwekkend. Toch 

waren weinig Duitse kerkleiders overtuigde nazi’s geweest. Het aantal kerkleiders dat, zoals 

de bisschop van Hannover, A. Mahrarens, om ‘tactische’ redenen lippendienst aan het regime 

had bewezen, was groter. Nu was het, ook in de kerk, puinruimen. Na de ineenstorting van het 

                                                           

13 ‘Epistle to Diognetus’ (2003), 121-159, citaat 142. Ἐγκέ-κλεισται μὲν ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, συνέχει δὲ αὐτη τὸ 

σῶμα. Καὶ Χριστιανοὶ κατέχονται μὲν ὡς ἐν φρουρᾷ τῷ κόσμῳ, αὐτοὶ δὲ συνέχουσι τὸν κόσμον. 
14 Visser ’t Hooft, Heel de kerk voor heel de wereld (1968), 13. 
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Derde Rijk begonnen hervormingsgezinde kerkleiders al snel te werken aan een hervorming 

om in plaats van de Deutsche Evangelische Kirche te komen tot een zoveel mogelijk 

gezuiverde Evangelische Kirche in Deutschland. Hoe konden de Duitse protestanten 

aansluiting vinden bij het internationale oecumenische netwerk? 

 Voor Visser ’t Hooft leed het geen twijfel dat deze hervormers een positieve reactie vanuit 

de internationale oecumenische beweging verdienden. Hij was er steeds van overtuigd 

geweest dat de Duitse protestantse kerk na afloop van de oorlog zo snel mogelijk moest 

worden gerehabiliteerd. In het belang van de wederopbouw van Duitsland, de ontwikkeling 

van de oecumenische beweging en de vrede van Europa, mochten gevoelens van haat en 

rancune geen kans krijgen wortel te schieten. Voortvarend moesten daarom in 1945 weer 

banden aangeknoopt worden. Aan wie het maar horen wilde, liet hij binnen en buiten de 

Wereldraad weten dat hij geloofde dat de Duitse protestantse kerk versterkt uit deze ‘time of 

trial’ zou komen. Visser ’t Hooft had daarbij wel dringend behoefte aan ‘goede Duitsers’. Het 

netwerk van Young Men’s Christian Associations (YMCA) en World Student Christian 

Federation (WSCF) kwam hem bij deze zoektocht goed van pas.15 

 Visser ’t Hooft zag de Evangelische Kirche als het enige instituut, ‘the only coherent body’ 

in Duitsland, dat geschikt was voor hulpverlening en sociaal werk. Alleen deze kerk zou, 

zonder macht na te streven, in staat zijn de nodige politieke consequenties aan de christelijke 

boodschap te verbinden. Een nieuwe, meer ‘agressieve’ vorm van evangelisatie zou nodig zijn 

om het spirituele en morele vacuüm te vullen. Kerkelijke samenwerking met de geallieerden 

was daarbij een teer punt. De grote bombardementen op Duitse steden in de laatste 

oorlogsjaren hadden veel kwaad bloed gezet. Christenen waren bang als verraders te worden 

gezien wanneer zij gingen samenwerken met de geallieerden. Maar nieuwe, schone politici 

zouden volgens Visser ’t Hooft door geen beter instituut naar voren geschoven kunnen 

worden dan door de kerk. Een van die ‘schone politici’ was Gustav W. Heinemann, de latere 

bondspresident, in wie Visser ’t Hooft direct een echte bondgenoot in de oecumene herkende. 

Maar de nieuwe Duitse kerkleiders konden niet meteen als representatief naar voren treden en 

Visser ’t Hooft begreep dat zij enige tijd nodig hadden. Veel tijd viel er echter niet te 

verliezen. Ontgoocheld door het nihilisme van de nazi’s waren mensen zoekend en 

ontvankelijk: ze waren bereikbaar met gevaarlijke propaganda, maar ook met het evangelie. 

Overal in Duitsland zag Visser ’t Hooft mensen die opnieuw de christelijke overtuigingen 

                                                           

15 Visser ’t Hooft, ‘The Place of the German Church in Post-War Reconstruction’, 1945, in: Christianity and 

Crisis, 11 juni 1945, 4-7. YDS-4, 29. 
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omarmden. Enig ‘wishful thinking’ speelde daarbij wel mee, toch was er ook echt een nieuw 

urgentiebesef. 

 Duitse kerkleiders die beseften dat hun volk een zware verantwoordelijkheid droeg en die 

bereid waren daaraan consequenties te verbinden, zagen ‘nationalisme’ nu als een heidense 

macht, die door de kerk onder kritiek moest worden gesteld. Visser ’t Hooft rekende tot deze 

leiders Otto Dibelius, Theophil Wurm en vooral Martin Niemöller. Reinhold von Thadden-

Trieglaff zou de vaste vertegenwoordiger te Genève worden van, wat nu ging heten, de 

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Maar de belangrijkste ‘goede Duitser’ was voor 

Visser ’t Hooft Martin Niemöller (1892-1984). Hij was dienstplichtige en duikbootkapitein 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, en werd na de oorlog theoloog en predikant. Hij was ooit lid 

van de nazipartij, maar nadat Hitler in 1933 de zogenaamde ‘Ariërparagraph’ doorvoerde, 

waarmee een organisatie Joden kon weren, had Niemöller zich in 1934 tot een van de felste 

kerkelijke critici van het naziregime ontpopt. Dat leidde tot een zevenjarige gevangenschap 

met een status als ‘persoonlijk gevangene van de Führer’, waarmee hij grote bekendheid 

buiten Duitsland kreeg. 

 In augustus 1945 kwam leiders van lutheranen, reformierten en uniierten, bijeen te Treysa, 

waar zij besloten de oprichting van de EKD voor te bereiden. Een eerste officiële ontmoeting 

met een delegatie van de Wereldraad in oprichting volgde al op 18 en 19 oktober in datzelfde 

jaar in een zwaargehavend Stuttgart. De komst van de buitenlanders verraste de Duitsers. 

Visser ’t Hooft had het bezoek vanwege de gebrekkige communicatie niet kunnen 

aankondigen, maar de agenda werd direct aangepast. Zonder uitgebreide consultatie met de 

lidkerken, was de secretaris-generaal van plan de Duitsers een volledig herstel van de 

oecumenische betrekkingen in het vooruitzicht te stellen. Hij had dit alleen doorgesproken 

met zijn delegatieleden. Maar van tevoren was niet duidelijk of het zou lukken genoeg 

gemeenschappelijke grond met de Duitse kerkleiders te vinden. Alles zou, wat Visser ’t Hooft 

betreft, afhangen van hun bereidheid om schuld te erkennen op zo’n wijze dat de buitenlandse 

gasten hun achterban zouden kunnen overtuigen van de oprechtheid. Een moment van 

‘openbaar’ schuld belijden, omdat het niet anders kon, pars pro toto, paste ook in zijn 

theologische vooronderstellingen, maar daarna zou men met opgeheven hoofd tegenover 

elkaar staan. 

 Eenmaal in gesprek kwam men over en weer onder de indruk van ieders goede 

bedoelingen. Het ijs werd eigenlijk al gebroken door de preek van Niemöller over Jeremia 

14,7-11 op de eerste dag, 17 oktober, waarin de naziperiode als een godsoordeel over allen 
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werd geduid, en waarop, zo stelde ook Niemöller slechts schuld belijden een passend 

antwoord kon zijn. Niemöller vroeg in deze dienst vergeving aan God voor het Duitse volk en 

voor de kerk als deel daarvan. Dit zette de toon voor de besprekingen de volgende dag.  

 De Duitse afgevaardigden hoorden Visser ’t Hooft een dringend appèl doen: ‘U hebt 

gezegd: Help ons. Dat is wat wij willen doen, maar we stellen een wedervraag en zeggen: 

Help ons, zodat wij kunnen helpen. Dat is het doel van ons gesprek.’16 Deze woorden waren 

hem ingegeven door zijn goede vriend en pastor Pierre Maury. Hij riep de Duitse kerkleiders 

op tot een duidelijke openbare schuldbelijdenis in de vorm van een verklaring, waarnaar 

verwezen zou kunnen worden. Hij wilde duidelijke uitspraken horen over de schuld van het 

Duitse volk, een veroordeling van het regime van terreur en vervolging ten gevolge van de 

Duitse bezetting van een groot deel van Europa. Het lijden hieruit voortgekomen voor de 

kerken en de Joden moest expliciet worden benoemd. Een dergelijke verklaring was voor 

Visser ’t Hooft noodzakelijk om elders te kunnen oproepen tot vergevingsgezindheid en de 

buitenlandse hulp aan Duitse kerken te kunnen organiseren.17 Er werd naar hem geluisterd, al 

ging het niet helemaal zoals hij later wel eens zei: ‘Zij hebben toen spontaan gezegd: wij 

willen een verklaring afleggen’.18 Een van de belangrijkste grondleggers van de 

schuldbelijdenis van Stuttgart was, naast Niemöller, de predikant van Berlin-Schöneberg, 

Hans Asmussen. Midden in de oorlog, in 1942, had hij aan Visser ’t Hooft een lange brief 

geschreven, waarin hij zijn vertrouwen uitsprak met de woorden: ‘Gott arbeitet unter der 

Oberfläche.’ Schuldvragen moesten, vond hij, oprecht vanuit de kerken worden behartigd en 

mochten daarbij niet aan politieke propaganda worden overgelaten.19 Deze brief maakte toen 

op Visser ’t Hooft, die ook steeds met een geestelijke strijd achter de zichtbare oorlog bezig 

was, een diepe indruk. 

                                                           

16 Notulen H. Asmussen, zonder titel, Stuttgart, 25 oktober 1945, YDS-4, 31. ‘Sie haben gesagt: Helfen Sie uns. 

Und wir wollen das auch tun, geben aber das Wort zurück, indem wir sagen: Helfen Sie uns, dass wir helfen 

können. Das ist der Sinn unseres Gesprächs.’ 
17 Visser ’t Hooft heeft altijd ontkend dat de Duitse schuldbelijdenis te Stuttgart in 1945 een voorwaarde was 

voor wederopname van de Duitse kerken in de oecumenische beweging. Vgl. Reinhold von Thadden-Trieglaff 

en Kurt Scharf, in: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 21 juli 1985. Maar die indruk was wel gewekt: Vgl. 

Frits Groeneveld, die beweerd heeft dat Visser ’t Hooft heeft na de oorlog de Duitse kerken ‘gedwongen’ had 

schuld te bekennen voor hun gebrek aan verzet tegen het goddeloze nationaalsocialisme. NRC, juli 1985 en K. 

van Oosterzee, in: De Bazuin, 20 september 1985: Stuttgart 1945 maakte Amsterdam 1948 mogelijk. 
18 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 
19 H. Asmussen aan Visser ’t Hooft, 13 december 1942 en Visser ’t Hooft aan H. Asmussen, 9 oktober 1947: ‘Es 

freut mich wieder feststellen zu dürfen, wie Sie schon drei Jahre vor Stuttgart die eigentliche Basis für das 

Stuttgarter Zusammenkommen gelegt haben.’ YDS-4, 29. 
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 Nu werd deze houding in een verklaring vertaald. De beroemde aanvangswoorden van de 

schuldbelijdenis van Stuttgart luiden: 

 

Wij zijn voor dit bezoek des te dankbaarder omdat wij met onze volken niet slechts weet 

hebben van een grote gemeenschap van lijden, maar ook van een solidariteit in schuld. Met 

groot verdriet zeggen wij: door onze schuld is oneindig leed over vele volken en landen 

gebracht.20 

 

De Duitse delegatieleden beleden dus schuld, terwijl zij zich identificeerden met hun volk als 

geheel. Maar hun status was niet duidelijk. Vertegenwoordigden zij de kerken of een Duitse 

oecumenische raad? Zij konden natuurlijk niet zeggen namens het Duitse volk als geheel te 

spreken. Maar ook van de delegatie buitenlanders kon niet gezegd worden dat zij met 

lastgeving en ruggenspraak opereerden. Visa verkrijgen was zelfs voor deze kleine groep al 

erg moeilijk geweest. Het was een pluriform gezelschap, dat met wat improvisatie was 

samengesteld. Visser ’t Hooft was in Stuttgart aanwezig samen met de Nederlander Hendrik 

Kraemer, die zelf in een concentratiekamp had gezeten. Verder bestond de delegatie uit de 

Franse vriend van Visser ’t Hooft, Pierre Maury, de Amerikaanse afgevaardigde voor de 

oecumene, Samuel McCrea Cavert, de Amerikaanse Lutheraan Sylvester C. Michelfelder, de 

Zwitser Alphons Koechlin en de Britse anglicaanse bisschop George Bell. De Noor die in 

Stuttgart werd verwacht, slaagde er niet in de stad op tijd te bereiken. 

Stuttgart was een omstreden mijlpaal, maar Visser ’t Hooft werd in 1945 voor de Duitse 

protestantse kerken ‘de man van de uitgestoken hand’. Men was Visser ’t Hooft dankbaar, 

omdat hij verwijten meed. Niemöller sprak van een ‘erheblicher Beitrag’ en ‘diplomatische 

Klugheit’. Op het dieptepunt van de Duitse geschiedenis liet Visser ’t Hooft zien wat 

oecumene kon betekenen. Hij presenteerde de oecumenische delegatie als leden van Europese 

kerken die onder de Duitse agressie hadden geleden en die ‘aus ihren Kirchen heraus 

sprechen’, maar die op zoek waren naar herstel van de broederlijke relaties met de 

Evangelische Kirche in Deutschland. Aan een veelbelovend begin van de internationale 

oecumene in de jaren dertig, was door het fascisme een einde gekomen, maar persoonlijke 

                                                           

20 Notulen H. Asmussen, zonder titel, Stuttgart, 25 oktober 1945. YDS-4, 31. Vgl. Besier und Sauter, Wie 

Christen ihre Schuld bekennen (1985). ‘Wir sind für diesen Besuch um so dankbarer, als wir uns mit unserem 

Volke nicht nur in einer grossen Gemeinschaft der Leiden wissen, sondern auch in einer Solidarität der Schuld. 

Mit grossem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht 

worden.’ 
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contacten waren doorgegaan. Nu was het zaak dat Visser ’t Hooft namens de Wereldraad de 

Evangelische Kirche uitnodigde om zo spoedig mogelijk volwaardig lid te worden van de 

Wereldraad-in-oprichting. In zijn persoonlijke aantekeningen bij de gesprekken in Stuttgart 

krabbelde hij: 

 

Willen nu volledige betrekkingen want a) We hebben getuigenis van Duitse kerk nodig in 

de oecumenische beweging; b) We verlangen te helpen bij wederopbouw van kerkelijk 

leven in Duitsland en het onze te doen, als kerken en door de kerken, voor leniging van 

fysieke noden van het Duitse volk.21 

 

Hij zag zeker obstakels, maar deze moesten zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. De 

fout die men in ieder geval niet moest maken was om, zoals na de Eerste Wereldoorlog was 

gebeurd, de oecumenische atmosfeer te laten vergiftigen door eindeloze discussies over 

schuld, die vele jaren zouden duren. In Stuttgart vroeg Visser ’t Hooft niet alleen aan de 

Duitsers schuld te belijden, hij deed ook zelf een bescheiden schuldbelijdenis. 

 

Onze eigen kerken en de Wereldraad hebben niet vroeg genoeg en niet duidelijk genoeg de 

boze macht herkend die losgebroken was en zijn daarom niet moedig genoeg opgetreden 

toen daar nog tijd voor was. En we zijn ons maar al te helder bewust van het getuigenis en 

lijden van velen in de Duitse kerk. In wat er met Duitsland en de Duitse kerk gebeurd is, 

zien we duidelijk ‘zowel de goedheid als de ernst Gods’22 

 

De Evangelische Kirche in Deutschland wierp zich in Stuttgart ten opzichte van de 

Wereldraad dus op als vertegenwoordiger van alle aangesloten Landeskirchen, ook de 

lutherse. Dat zorgde binnen de Duitse kerk voor veel verwarring. Het voornaamste geuite 

bezwaar was dat de afgevaardigden toch de indruk hadden gewekt namens het gehele Duitse 

                                                           

21 Visser ’t Hooft, persoonlijke aantekeningen Stuttgart 1945 en ‘Main points to be made by World Council 

delegation in Stuttgart-discussions’ (draft), ongedateerd. YDS-4, 29 en 30. ‘Now want resume full relations for 

a) We need the witness of German Church in the ecumenical movement; b) We desire to help in the 

reconstruction of church life in Germany and to do our share in meeting the physical needs of the German people 

as churches and through the churches.’ 
22 Ibidem. ‘Our own churches and the World Council have not recognised sufficiently early and sufficiently 

clearly the evil force which had been let loose and have therefore not acted sufficiently courageously when there 

was still time to act. And we are too clearly aware of the witness and suffering of many in the German Church. 

We see clearly in what happened to the German nation and church “both the kindness [Güte] and severity of God 

[Ernst Gottes].”’ 
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volk te kunnen spreken. Ook vonden velen in Duitsland, alsook in landen die onder een 

Duitse bezetting te lijden hadden gehad, dat een dergelijk moment van verzoening te snel na 

de oorlog was gekomen. 

 Visser ’t Hooft was zich zeer bewust dat een ontmoeting met een handjevol kerkelijke 

leiders niet betekende dat verzoening ingang had gevonden in de harten van de mensen. Maar 

hij zag vooral een groei in bewustzijn. Het opstellen van de Barmer Thesen in 1934 en de 

bezinning op de rol van de kerk in de naoorlogse Duitse samenleving te Treysa in 1945 

hadden samenbindend gewerkt en daardoor was de schuldbelijdenis van Stuttgart mogelijk 

geweest. Nu ging de Evangelische Kirche een nieuwe fase in en kon aan de toe-eigening bij 

de achterban worden gewerkt.23 Op 31 oktober deed Visser ’t Hooft in een bewogen 

vergadering verslag over de bespreking met de Duitsers aan de generale synode van de 

Nederlandse Hervormde Kerk.24 In november 1945 liet hij middels een memorandum aan in 

de oecumenische beweging betrokkenen weten hoe het ervoor stond met de Duitse kerk. 

Reeds in Barmen was wat hem betreft het fundament gelegd waarop nu kon worden 

voortgebouwd. Zo was hij er mede voor verantwoordelijk dat de Duitse kerkstrijd een 

belangrijke component werd voor ‘het format’, dat wil zeggen het paradigma van de 

Wereldraad. Nog anders gezegd: De manier waarop de Wereldraad nu door Visser ’t Hooft en 

de zijnen werd georganiseerd was ingegeven door de prioriteiten ontwikkeld ten tijde van de 

Duitse kerkstrijd.25 

 

5.4 Vergangenheitsbewältigung: Martin Niemöller als profeet van de oecumene 

Martin Niemöller was in de ogen van Visser ’t Hooft in Stuttgart de Duitser bij uitstek die de 

goede toon wist te treffen. Hem is hij daarna internationaal sterk naar voren gaan schuiven als 

betrouwbare representant van het andere Duitsland. Het doel was de verzoening van Stuttgart 

door te laten werken in kerken die zich bevonden in landen die door Duitsland bezet waren 

geweest. Niemöller was voor Visser ’t Hooft hét naoorlogse gezicht van de Duitse kerk als 

partner in de oecumene en de eigentijdse profeet waaraan Europa behoefte had. In maart 1946 

                                                           

23 Kritiek is er altijd gebleven. Volgens de journalist Groeneveld had Visser ’t Hooft de Duitse kerken 

‘gedwongen’ schuld te bekennen voor hun gebrek aan verzet tegen het nazisme en werden de jodenvervolgingen 

grotendeels verzwegen. Groeneveld, in: NRC Handelsblad, 5 juli 1985. 
24 Ter Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste oecumenische raad in Nederland -ook in zijn internationale 

context- , 10 mei 1935-10 mei 1946, 1989, 259-261. 
25 Vgl. Visser ’t Hooft, ‘Can E.K.I.D. be considered as a Church in the sense of the constitution of the World 

Council of Churches?’ 26 november 1945. YDS-4, 11. 
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verzocht hij Niemöller om zich die zomer twee maanden vanuit het kantoor van de 

Wereldraad in te zetten voor geïsoleerde Duitse gemeenten en het pastoraat aan 

krijgsgevangenen. De energieke en innemende Niemöller stelde hem niet teleur. Visser ’t 

Hooft kon op hem bouwen, ook waar het stekelige kwesties betrof, zoals in het geval van de 

lutherse bisschop Theodor Heckel (1894-1967) die sinds 1928 de buitenlandse betrekkingen 

en dus de internationale oecumenische zaken van de Deutsche Evangelische Kirche had 

behartigd. Heckel was geen nazi geweest, maar had wel meegewerkt aan Hitlers anti-Joodse 

maatregelen. Sinds 1939 was hij belast met het werk onder Duitse krijgsgevangenen. Toen hij 

na 1945 gewoon doorging en zich in oecumenische verbanden bleef wenden tot Duitse 

predikanten in Italië, was dit volgens Visser ’t Hooft beslist schadelijk voor het internationale 

imago van de Duitse kerk. Aan Niemöller vroeg hij om druk uit te oefenen, opdat Heckel zich 

zou terugtrekken, en dat heeft Niemöller gedaan. Niemöller had zich persoonlijk met Heckel 

verzoend, maar vond net als Visser ’t Hooft dat Heckel zich door zijn samenwerking met de 

nazi’s voorgoed ongeschikt had gemaakt om namens de Duitse kerk in de internationale 

oecumene op te treden.26 Heckel trad terug als vertegenwoordiger van de oecumene en bleef 

alleen nog actief in een commissie voor het pastoraat onder Duitsers in Russische 

krijgsgevangenschap. Later zou hij echter in Duitsland nog een aantal belangrijke kerkelijke 

functies in Beieren bekleden. Voor Visser ’t Hooft was Heckels vertrek een opluchting, want 

hij kon hem niet uitstaan en voor het contact van de Wereldraad met de vernieuwde Duitse 

kerken zou Heckel een permanent struikelblok zijn geweest. 

In de zomer van 1946 wilde Niemöller in de Verenigde Staten zelf tekst en uitleg geven 

over zijn handel en wandel in het Derde Rijk. Toen de geallieerden het hem beletten te reizen 

omdat hij Duits was, wendde Visser ’t Hooft zijn stille diplomatie aan en deed wat hij kon om 

te voorkomen dat men Niemöller zou ‘lamleggen’. Tenslotte lukte het Niemöller de 

Verenigde Staten binnen te komen. Zijn optreden daar in 1947 werd een groot succes. Visser 

’t Hooft was enthousiast: 

 

Mijn vraag komt eigenlijk hierop neer: bent u wel dankbaar genoeg voor het prachtige 

werk waarvoor u gebruikt wordt? Er is bijna geen ander mens in de wereld wiens woord en 

werk zo duidelijk en zichtbaar gezegend wordt.27 

                                                           

26 M. Niemöller aan Visser ’t Hooft, 8 juli 1946. WCC 42.0059. 
27 Visser ’t Hooft aan M. Niemöller, 17 februari 1947. WCC general correspondence 1026 en WCC 42.0059. 

‘My question really amounts to this: are you quite sufficiently grateful for the quite wonderful work for which 
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Niet alleen bleek Niemöller een waardig ambassadeur voor zowel Duitsland als de oecumene, 

hij was ook een belangrijk adviseur voor Visser ’t Hooft. Toen de datum van de oprichting 

van de Wereldraad, 23 augustus 1948, in zicht kwam, waarschuwde hij Visser ’t Hooft dat 

voorkomen moest worden dat de Duitse delegatie in het beklaagdenbankje zou komen te 

staan. Dat zou bestaande spanningen vergroten. Visser ’t Hooft was het met hem eens. Toen 

Karl Barth en Thomas Mann aan de Duitse kerken het verwijt maakten van zelfmedelijden, 

steunde Visser ’t Hooft van harte het geluid van Niemöller. Hij garandeerde dat de 

Evangelische Kirche twintig officiële afgevaardigden naar Amsterdam mocht zenden.28 Die 

zouden niet worden aangeklaagd en konden volwaardig, zonder enig voorbehoud, meedoen 

aan alle onderdelen van de assemblee. Twee extra plaatsen waren gereserveerd voor de Duitse 

mennonieten en oudkatholieken. 

 Ondertussen bestond er in deze eerste naoorlogse jaren in Europa nog veel ressentiment 

tegen het Duitse volk, ook in de kerken. Visser ’t Hooft en Niemöller waren zich daar beiden 

van bewust. Dat was na de verzoenende gesprekken in Stuttgart niet ineens weg. Visser ’t 

Hooft vroeg om geduld.  

 

De grote vraag is: wat zal er gebeuren als het tijd is voor een eerlijke discussie? Twee 

gevaren zullen zich dan aftekenen, namelijk dat de Duitse kerk de bijzonder zware 

verantwoordelijkheid van het Duitse volk voor het lijden van deze jaren zou ontkennen of 

minimaliseren, en dat de andere kerken een farizeese houding tegenover de Duitse kerk 

zouden aannemen.29 

 

Het grote lijden dat nu over het Duitse volk was gekomen, werd door Visser ’t Hooft verstaan 

als een straf van God. Maar hij vond dat het geen enkele zin had daaraan nog lijden toe te 

voegen. In verband met het tekort aan betrouwbare kerkleiders en predikanten, pleitte hij voor 

                                                           

you are being used? There is almost no other man in the world whose word and work is so clearly and visibly 

blessed.’ 
28 Visser ’t Hooft aan M. Niemöller, 30 mei 1947. WCC general correspondence 1027 en WCC 42.0059. 
29 Ibidem. ‘The great question is […] what will happen when the time comes for a frank discussion. At that time 

two dangers will arise, namely, that the German Church should deny or minimize the particularly heavy 

responsibility of the German nation for the suffering of these years and that the other churches should take a 

Pharisaical attitude to the German Church.’ 
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vervroegde vrijlating van krijgsgevangen theologen, die in kampen zaten omdat zij in de 

Duitse Wehrmacht hadden gediend. 

 Pas in 1947 kreeg de Wereldraad toestemming van de geallieerde autoriteiten die Duitsland 

bestuurden, om een vaste vertegenwoordiger voor de Duitse kerken te benoemen, die vrij 

mocht rondreizen en een vaste standplaats kon hebben. De Deense lutherse predikant Halfdan 

Høgsbro werd door Visser ’t Hooft bereid gevonden deze moeilijke functie te aanvaarden. Hij 

vestigde zich in Bad Homburg, bij Frankfurt am Main in de Amerikaanse zone en 

rapporteerde over zijn werk direct aan Visser ’t Hooft. Høgsbro gaf hem al snel het advies dat 

de Wereldraad zich meer zou moeten bemoeien met de Amerikaanse en Britse processen 

tegen Duitse oorlogsmisdadigers. Er was, zo had hij waargenomen, bij veel Duitsers geen 

vertrouwen in een eerlijke berechting. Visser ’t Hooft antwoordde dat men in Genève niet de 

deskundigheid en competentie had om zich in die kwesties te mengen. Maar de Duitse 

kerkleiders zelf konden, zo schreef hij, altijd een beroep doen op de Commission of the 

Churches on International Affairs, die onder leiding stond van de Amerikaanse lutheraan O. 

Frederick Nolde.30 

 Tussen de Duitse kerken onderling was in deze tijd veel wantrouwen, zo merkte Visser ’t 

Hooft. De lutheranen waren zeer gehecht aan hun identiteit en velen in de Evangelisch-

Lutherse Landeskirchen waren bang de regionale zelfstandigheid te verliezen. Zij 

vreesden afzwakking van het belijdend karakter van de kerk. Formeel gezien was de 

Evangelische Kirche in Deutschland geen kerk, maar een federatief verband van meerdere 

kerken. Iedere Landeskirche afzonderlijk lid laten worden van de Wereldraad zou onwerkbaar 

en een zwakke vertoning worden. Maar veel Duitse kerkleiders waren erg principieel en niet 

erg flexibel. Alles zou afhangen van de geloofwaardigheid van de EKD-vertegenwoordiging 

in de oecumenische lichamen, hetgeen in artikel 18 van de Grundordnung voor de 

Evangelische Kirche werd geregeld. Toen de bezettingszones langzamerhand veranderden in 

twee landen, Oost- en West-Duitsland, werd in 1949 tot vreugde van Visser ’t Hooft de 

betrouwbare Otto Dibelius tot bisschop van Berlijn gekozen. Ten slotte werd, tot zijn 

opluchting, de overkoepelende Evangelische Kirche in Deutschland ook in de leiding van de 

Landeskirchen geaccepteerd als het kerkelijke gremium dat protestants Duitsland in de 

Wereldraad van Kerken zou vertegenwoordigen. 

                                                           

30 Visser ’t Hooft aan H. Høgsbro, 6 december 1948. WCC general correspondence 672. 
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 Ondertussen was het verwerken van het Duitse oorlogstrauma niet eenvoudig, ook niet 

voor hen die actief betrokken waren in de oecumenische beweging. Het verleden van Duitsers 

die betrokken waren bij de Wereldraad was niet altijd onbevlekt. Naast de eerdergenoemde 

bisschop Theodoor Heckel, persona non grata in de oecumenische beweging, waren 

verschillende andere Duitse oecumenische contacten, zoals Eugen Gerstenmaier, die als de 

rechterhand van Heckel was opgetreden en Hans Schönfeld, de studiesecretaris van Life and 

Work in de oecumenische beweging min of meer besmet.31 Visser ’t Hooft vond Schönfeld 

een moeilijke man, maar had hem nooit laten vallen. Aan Adolf Keller van Interchurch Aid, 

met wie hij tijdens de oorlog veel had samengewerkt in het vluchtelingenwerk, schreef hij: 

 

Het spijt me te lezen over onplezierige ontdekkingen die je hebt gedaan. Maar je moet, 

denk ik, niet vergeten dat het in de afgelopen maanden heel duidelijk werd dat Schönfeld 

altijd al iets abnormaals heeft gehad. De uiterst droeve situatie waarin hij vandaag verkeert, 

is duidelijk niet zomaar een recent opgelopen aandoening, maar veeleer een uitbraak van 

bepaalde abnormaliteiten die al heel lang zijn leven moeilijk maken en waardoor de 

samenwerking met hem zo’n uiterst reëel probleem was. Ik denk dat we hem voor 

bepaalde dingen die hij heeft gedaan niet echt verantwoordelijk kunnen stellen.32 

  

Schönfeld speelde als studiesecretaris van Life and Work tijdens de oorlog een dubbelspel, 

waarbij hij zijn opdrachtgevers van het buitenlandbureau van de Lutherse Kerk in Berlijn, 

zoals Heckel, de indruk moest geven voor hen van nut te zijn, terwijl hij volgens Visser ’t 

Hooft met zijn gevaarlijke reizen vooral de oecumenische betrekkingen behartigde. Hij 

maakte handig gebruik van de diplomatieke post tussen het Duitse consulaat in Genève en het 

bureau van Ernst von Weizsäcker, van 1938 tot 1943 onder minister Joachim von Ribbentrop 

staatssecretaris op het ministerie voor Buitenlandse Zaken in Berlijn. Maar toen na de oorlog 

over de handelwijze van Schönfeld ook minder fraaie zaken aan het licht kwamen terwijl zijn 

gezondheid hard achteruitging, kon Visser ’t Hooft hem in Genève niet langer handhaven. 

                                                           

31 Stukken betreffende E. Gerstenmaier. YDS-4, 40-42. 
32 Visser ’t Hooft aan A. Keller, 18 september 1950. WCC general correspondence 744. ‘I am sorry to read about 

unpleasant discoveries which you have made. But I believe that you should keep in mind that it has become very 

clear in the last few months that Schönfeld has always had an abnormal element in his make-up. The most sad 

situation in which he is to-day is obviously not simply an illness which has overtaken him recently, but rather the 

breaking out of certain abnormalities which have made his life difficult for a very long time and which made 

cooperation with him such a very real problem. I believe that we cannot quite hold him responsible for certain 

things which he has done.’ 
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5.5 ‘We do not wish to call wrong right’ 

Een ernstiger situatie deed zich voor met betrekking tot de contactpersoon van Schönfeld bij 

het ministerie, Ernst H. Freiherr von Weizsäcker (1882-1951). Hij was als marineofficier en 

diplomaat een van de personen met wie Visser ’t Hooft in de eerste oorlogsjaren via 

Schönfeld in contact stond en die op de achtergrond een rol had gespeeld bij de oecumenische 

vredesinitiatieven van de Noorse bisschop Eivind Berggrav in 1940.33 Hij kwam uit een 

adellijke familie van juristen en theologen. Zijn lidmaatschap van de SS en zijn functie als 

diplomaat zouden de dekmantel zijn geweest voor zijn verzetswerk. Er ging een schok door 

de oecumenische beweging toen dit betrokken lid van de Evangelische Kirche, die voor een 

‘goede Duitser’ doorging, tijdens het Proces van Neurenberg in 1947 voor het tribunaal 

inzake oorlogsmisdaden moest verschijnen. Sinds 1943 was Von Weizsäcker Duits gezant bij 

het Vaticaan geweest. Het verhaal was steeds geweest dat hij zijn functies had gebruikt als 

dekmantel voor verzetsactiviteiten van hemzelf en die van anderen. Nu werd hij beschuldigd 

van actieve deelname aan de voorbereiding op de Duitse inval in Tsjechoslowakije en het 

geven van de opdracht tot een Jodentransport vanuit Frankrijk naar Auschwitz. Zijn zoon 

Richard von Weizsäcker, advocaat, burgemeester van West-Berlijn en van 1984 tot 1994 

president van de Bondsrepubliek, verdedigde hem tijdens het zogenaamde 

Wilhelmstrasseprozess. Het mocht niet baten. In 1949 veroordeelde het Militair Tribunaal IV 

Von Weizsäcker eerst tot zeven jaar vanwege misdaden tegen de menselijkheid, wat in hoger 

beroep ten slotte vijf jaar werd. Na ruim drie jaar, inclusief voorarrest, is hij in 1950 ten 

gevolge van een amnestie vrijgekomen en in 1951 overleden. 

 Velen in de oecumenische beweging konden niet geloven dat Von Weizsäcker schuldig 

was. Bisschoppen als Berggrav en de Britse George Bell pleitten voor zijn onschuld. Bell 

schreef zelfs een brief aan president Truman.34 Het was volgens Schönfeld aan Von 

Weizsäcker te danken dat Bonhoeffer, Von Trott zu Solz, Gerstenmaier en hijzelf tijdens de 

oorlog internationaal hadden kunnen reizen en hun het nationaalsocialisme ondermijnende 

werkzaamheden hadden kunnen ontplooien.35 Dankzij officieren als Von Weizsäcker kon enig 

oecumenisch hulpwerk in Duitsland onder krijgsgevangenen en vluchtelingen tijdens de 

                                                           

33 Zie 3.3. 
34 G. Bell aan H.S. Truman, 19 mei 1949. YDS-4, 38. Deze brief werd doorgezonden naar de Military Governor 

van de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland. 
35 H. Schönfeld aan Visser ’t Hooft, 11 juli 1945. YDS-4, 41. Visser ’t Hooft aan G.K.A. Bell, 7 juni 1949, in: 

Besier, ‘Intimately Associated for Many Years’ (2015), 530-532. 



245 

 

oorlog doorgang vinden. Von Weizsäcker zelf beweerde wel iets te hebben geweten van 

situaties van ‘Joodse slavenarbeid met dodelijke afloop’ in Oost-Europa. Maar hij zei pas in 

de zomer van 1944, toen hij in Rome was, te hebben gehoord van de gaskamers van 

Auschwitz. Adolph Freudenberg, vanaf 1939 actief in het vluchtelingenwerk van de 

Wereldraad, die zelf een Joodse vrouw had en bij de Wereldraad als een expert gold als het 

ging om de achtergronden van de Jodenvervolgingen, kwam voor hem op. Ter verdediging 

van Von Weizsäcker voerde hij aan dat de Zwitserse pers pas in 1943 over de uitroeiing van 

de Joden berichtte en dan aanvankelijk vooral over het getto van Warschau, nog niet over 

Auschwitz. Een petitie van vrienden om Von Weizsäcker vrij te krijgen werd wel door 

Freudenberg maar niet door Visser ’t Hooft ondertekend, mogelijk omdat ook bisschop 

Heckel tekende.36  

 Wat betreft de Duitse inval in Tsjechoslowakije was de verdediging van Von Weizsäcker 

dat hij geenszins actief betrokken was geweest en het Derde Rijk heimelijk steeds meer had 

tegengewerkt dan geholpen. Wat betreft het Jodentransport dat onder zijn verantwoording in 

maart 1942 vanuit Frankrijk naar Auschwitz was vertrokken, beweerde hij dat hij had 

aangenomen dat de Joden in het oosten veiliger zouden zijn dan in het westen. Visser ’t Hooft 

werd ook zelf opgeroepen in de zaak Von Weizsäcker als getuige à décharge.37 Maar getuigd 

voor het tribunaal heeft hij ten slotte niet.38 Mogelijk wilde hij niet dat zijn positie als 

secretaris-generaal van de prille Wereldraad schade zou oplopen als Von Weizsäcker 

veroordeeld zou worden. Vlak voor het proces in hoger beroep moet hij hebben ingezien dat 

de kans op een veroordeling heel groot was. Maar dat Visser ’t Hooft van plan is geweest 

voor het tribunaal een lans voor Von Weizsäcker te breken, blijkt uit het feit dat hij zich 

daarop serieus heeft voorbereid. Hij schreef in zijn getuigenverslag, bestemd voor het 

tribunaal, dat hij dus nooit heeft uitgesproken: 

 

                                                           

36 Petition to Military Governor for Ernst v. Weizsäcker, 28 april 1949. YDS-4, 39-40. 
37 Major Schäffer aan Visser ’t Hooft, telegram 12 augustus 1949. YDS-12, 78. 
38 Zie: Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law, no.10, 

vol.XII, (1946-1949), 243: W.A. Visser ’t Hooft wordt genoemd als getuige, maar komt later niet meer terug in 

de stukken. Vgl. A. Keller aan Visser ’t Hooft, 25 april 1949. WCC general correspondence 743: ‘Ich glaube 

[…] mich zu erinnern, dass Du oder de Oekumenische Rat bereits schon für Herrn von Weizsäcker eingetreten 

seid, namentlich mit dem Hinweis, das sein guter Teil unserer Arbeit für Flüchtlinge und Gefangene nur möglich 

war durch seine freundliche Stellung zu unserer Arbeit und damit selbstverständlich auch durch seine 

Gesinnung, die dem Nazi-System durchaus nicht freundlich war.’ 
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Als voorzitter van de Commissie voor Krijgsgevangenen van de Wereldraad van Kerken, 

en derhalve als enig afgevaardigde van de kerken naar krijgsgevangenkampen in Duitsland 

van 1940 tot 1942 […], was ik mij er in Duitsland sterk van bewust dat het zonder hulp 

van iemand zoals de heer Von Weizsäcker onmogelijk zou zijn geweest mijn missie te 

volbrengen. Ik zag welk gevaar de mensen liepen die ons hielpen bij ons werk, en mijn 

bewondering voor hen kan ik niet nadrukkelijk genoeg verwoorden. […] En er is nog een 

reden. Ik heb, nadat ik de afgelopen twee maanden tweemaal Duitsland bezocht, een sterk 

besef dat het een hopeloze opgave is, te proberen de Duitsers een rechtvaardigheidsgevoel 

te laten ontwikkelen zonder hen rechtvaardig te behandelen. Wij willen beslist niet goed 

noemen wat slecht is, maar gezien het verbijsterende vonnis waarmee we nu te maken 

hebben, denk ik dat deze uitspraak het rechtvaardigheidsgevoel niet zal doen groeien, maar 

eerder juist zal doen verschrompelen.39 

 

De bewering van Von Weizsäcker dat hij pas heel laat van het bestaan van de 

vernietigingskampen afwist, is niet alleen voor het tribunaal ongeloofwaardig gebleken. Later 

ontdekte documenten tonen aan dat Von Weizsäcker en anderen bij Buitenlandse Zaken wel 

degelijk in een vroeg stadium op de hoogte moeten zijn geweest was van het massale karakter 

van de moord op de Joden in de Poolse concentratiekampen. Ook is er steeds meer kritiek 

gekomen op de jarenlang volgehouden visie dat het Berlijnse ministerie van Buitenlandse 

Zaken, en met name de ‘Abwehr’, de spionagedienst van defensie, moest worden gezien als 

een bolwerk van verzet tegen Hitler. Deze visie is door de geruchtmakende studie Das Amt 

und die Vergangenheit van Eckhart Conze uit 2000 aangemerkt als een mythe.40 

 

 

 

                                                           

39 Visser ’t Hooft, ongetiteld, ongedateerd. YDS-4, 38. ‘As President of the Commission for Prisoners of War of 

the World Council of Churches, and as such their only delegate to prisoner of war camps in Germany from 1940 

to 1942 […], I realised forcibly in Germany itself, that without the help of someone like M. von Weizsäcker it 

would have been impossible to fulfil my mission. I witnessed the dangers to which those who helped us in our 

task exposed themselves, and I cannot express strongly enough my admiration for them. […] There is also a 

second reason. After visiting Germany twice in recent months, I realise strongly that to in the first place try to 

develop in the Germans a sense of justice, without exercising justice towards them, is a hopeless task. Surely we 

do not wish to call wrong right, but confronted as we are by such an astounding sentence [zeven jaar, JZ], we 

think that the verdict far from developing a sense of justice, will tend rather to atrophy it.’ 
40 Conze, Frei, Hayes und Zimmermann, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten 

Reich und in der Bundesrepublik (2010), inz. 388 e.v. 
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5.6  Diplomatie op basis van ‘genuine meeting of minds’ 

In 1945 werd door de overwinnende geallieerden besloten in plaats van de Volkenbond een 

nieuwe, slagvaardiger organisatie op te richten, waarin voor de mensenrechten een belangrijke 

rol was weggelegd. Van deze United Nations Organization (Verenigde Naties) werden bij de 

oprichting 51 landen lid. In oecumenische kringen was al vaak betoogd dat de Volkenbond 

een spirituele wortel, of zelfs ‘een ziel’ had gemist.41 Visser ’t Hooft was ervan overtuigd dat 

de nieuwe Wereldraad die ziel moest zijn. Het was de kunst de Raad daartoe niet alleen qua 

organen toe te rusten, maar ook te zorgen voor een staf die de kennis en de spirituele bagage 

had om die rol vanuit de kerken te kunnen spelen. In een plan uit 1943 over de naoorlogse 

taken van de Wereldraad pleitte Visser ’t Hooft voor een permanent orgaan van toptheologen 

en -juristen waar internationale spanningsvelden besproken konden worden. Vooral op het 

gebied van mensenrechten, vluchtelingen en de godsdienstvrijheid moest samenwerking 

worden nagestreefd. Door informeel contact op te bouwen en te onderhouden moest worden 

voorkomen dat het Vaticaan en Wereldraad elkaar publiekelijk zouden gaan tegenspreken.42 

Het moest in dit orgaan niet gaan om het uitoefenen van macht, maar om het opbouwen van 

invloed door de oecumenische beweging op basis van consensus onder experts. Visser ’t 

Hooft was een groot voorstander van een actieve oecumenische diplomatie. Wel grotendeels 

achter de schermen, want iedere verdenking dat kerken politiek gingen bedrijven moest in de 

kiem worden gesmoord.  

 In februari 1946 richtte het voorlopig comité van de Wereldraad de Commission of the 

Churches on International Affairs (CCIA) op. Het idee voor deze buitenlandcommissie was 

voortgekomen uit de conferentie van lekenspecialisten die de Wereldraad in oprichting in juli 

1939 bijeen had geroepen in het hotel Beau Séjour bij Genève. Die conferentie had niets 

kunnen doen om het uitbreken van oorlog te voorkomen, maar Visser ’t Hooft zag dit achteraf 

als de start van realistisch oecumenisch denken over internationale zaken. Kort na de 

oprichting van de CCIA in juni 1946, liepen de internationale spanningen door de Koude 

Oorlog behoorlijk op. Sommigen waren zelfs bang voor het uitbreken een derde wereldoorlog 

en van verschillende kanten werd aangedrongen op een profetisch woord van de kerken die 

waren verenigd in de Wereldraad in oprichting. Maar Visser ’t Hooft was op dit moment 

terughoudend en gaf een voor hem typerende reactie. 

 

                                                           

41 Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking (1995), 6. 
42 Visser ’t Hooft aan W.W. van Kirk, 28 mei 1946. WCC general correspondence 772. 
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Ik geloof niet in verklaringen die alleen maar hier op kantoor of in een paar kantoren zijn 

opgesteld en die niet voortkomen uit een echte ontmoeting van gedachten.43 

 

Hij wilde wachten tot augustus, wanneer de buitenlandcommissie CCIA voor het eerst 

officieel bijeen zou komen. Dan moest er op basis van consensus een heldere uitspraak 

komen. Maar dat bleek veel moeilijker dan hij had gedacht, want ook binnen de CCIA bleken 

er grote meningsverschillen te zijn, bijvoorbeeld over de vraag hoe christendom en totalitaire 

systemen zich tot elkaar verhielden. 

 De CCIA werd opgericht als een gemeenschappelijk orgaan van de International 

Missionary Council en de Wereldraad samen. De zendingsraad vond Visser ’t Hooft in dit 

verband van groot belang vanwege het fijnmazige netwerk in de koloniën. Visser ’t Hooft en 

de Amerikaan Walter W. van Kirk namens de Amerikaanse Raad van Kerken, bekleedden 

samen het secretariaat, maar in feite was het Visser ’t Hooft die als diplomaat een gezicht gaf 

aan het beleid. Zijn eis dat de leden van de commissie altijd uitstekend waren geïnformeerd 

over wat er zich afspeelde in de wereld van de internationale relaties en dat zij zich zouden 

onthouden van vrome preken, zette de toon. Hij was ervan overtuigd dat de politici en 

diplomaten die men wilde bereiken, niet zaten te wachten om morele verontwaardiging, maar 

geholpen konden worden vanuit expertise en christelijk geladen ethiek. Volgens Visser ’t 

Hooft was er daarnaast behoefte aan concrete voorstellen en aanbevelingen. Die moesten 

waarde gedreven zijn, op basis van christelijke overtuigingen, maar ook voor ieder 

verstaanbaar worden verwoord. Het waren deskundigen die hierin een voortrekkersrol zouden 

kunnen spelen, niet de kerkleiders. Zijn vriend, de ervaren en geleerde Leidse hoogleraar 

volkenrecht, Frederik M. baron van Asbeck, was voor Visser ’t Hooft het voorbeeld bij 

uitstek van het type expert dat hij bedoelde. Bijna gedurende zijn hele periode als secretaris-

generaal was Van Asbeck voorzitter van de CCIA, van 1948 tot 1965. 

 Met de CCIA wilde Visser ’t Hooft bereiken dat de stem van de kerk serieus genomen zou 

worden in de internationale arena. Hij stelde zichzelf en zijn stafleden tot opgave om telkens 

wanneer zich een ernstige internationale crisis voordeed, na te gaan of de Wereldraad een 

openbare verklaring zou moeten afleggen. Waar mogelijk zouden wellicht vanuit de CCIA 

interventies kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van het informeel aftasten van 

                                                           

43 Visser ’t Hooft aan W.W. van Kirk, 4 juni 1946. WCC general correspondence 772. ‘Now I do not believe in 

statements that are just drawn up in this office or by one or two offices and which have not grown out of a 

genuine meeting of minds.’ 
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vredeskansen. Sommigen pleitten voor een apart International Committee on Religious 

Liberty. Maar dat vond Visser ’t Hooft geen goed idee. Hij was voorstander van een 

geïntegreerde aanpak, waarbij religieuze argumentatie en andere beweegredenen samen 

werden gewogen. Het dagelijks bestuur bestond uit de Engelsman Kenneth Grubb, die 

voorzitter was van 1946 tot 1968, en de Amerikaan O. Frederick Nolde, directeur van 1946 

tot 1969. Zij slaagden er regelmatig in de stem van de kerken te laten doorklinken in de 

wereld van de internationale diplomatie. De CCIA was een van de eerste niet 

gouvernementeel gebaseerde organisaties die een consultatieve status kregen bij de 

economisch-sociale raad van de Verenigde Naties. Visser ’t Hooft was daar blij mee, maar 

vond wel dat de CCIA strikt onafhankelijk moest blijven en ervoor moest waken niet te 

betrokken te raken in de besluitvorming van de Verenigde Naties. Het was mocht geen 

idealisme zijn wat de Wereldraad bracht. Daar was Visser ’t Hooft nooit op uit geweest. Hij 

geloofde in een christelijk-realistische benadering, niet in internationaal idealisme.44  

 

5.7 Studiecentrum Bossey: aanzet tot ‘ecumenism’?  

Voor de eenheid van de kerk verwachtte Visser ’t Hooft veel van studie. Misverstanden 

zouden op den duur afnemen door kennis. De kansen op consensus zouden toenemen. Zijn 

ijver voor het christelijk studentenwerk, ontwikkeld bij de World Student Christian Federation 

(WSCF), nam hij mee in de Wereldraad, vooral in het Life and Work study department. Maar 

dat niet alleen, hij wilde ook zorgen voor een oecumenische impuls die breed theologisch zou 

doorwerken. Zo gaf Visser ’t Hooft, bijvoorbeeld, in 1945 aan de Theologische Faculteit van 

de Universiteit van Genève een serie hoorcolleges over bijbelse sociale ethiek, waarin hij de 

nadruk op exegetische methodes legde waarmee uit bijbelteksten een actuele boodschap kon 

worden gehaald.45 Een goede lezer begreep volgens Visser ’t Hooft dat de Bijbel geen boek 

was van kant en klare regels en oplossingen, maar dat je nijver moest studeren op de teksten 

om zo gaandeweg gewaar te kunnen worden wat Gods heilsplan was, voor het persoonlijk 

leven van de lezer, net zo goed als voor de wereld.46 Toen de Wereldraad in 1948 het verwijt 

kreeg geen belangstelling te hebben voor christelijk onderricht, viel hem die kritiek wat rauw 

op zijn dak. Afzender van deze boodschap was F.L. Knapp uit New York, secretaris-generaal 

van de World Council of Christian Education (WCCE), een voortzetting van de Sunday 

                                                           

44 Zie 2.6. 
45 Visser ’t Hooft, ‘Quelques Etudes sur l’Ethique Sociale de la Bible’, Syllabus 1945. WCC 994.2.10/35. 
46 Ibidem. 
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School Association. Visser ’t Hooft reageerde verontwaardigd.47 Het zou tot 1971 duren, 

voordat de WCCE besloot zich aan te sluiten bij de Wereldraad van Kerken. 

 Reeds voor de oorlog had Visser ’t Hooft het plan gehad een internationaal oecumenisch 

studiecentrum op te richten. Mede naar aanleiding van zijn hoorcolleges in 1945 werd dit plan 

nieuw leven ingeblazen. In oktober 1946 startten de eerste cursussen. De bedoeling was een 

‘energising centre’ van ontmoeting en studie, een plek van training in de oecumene, een 

‘oecumenisch laboratorium’. De grote thema’s in de eerste jaren waren ook hier verzoening 

en reconstructie in Europa. Studenten werden toegerust om in hun land van herkomst in deze 

opzichten een belangrijke rol te kunnen spelen. Missioloog Hendrik Kraemer en Suzanne de 

Diétrich en Henry-Louis Henriod, de laatste twee ervaren WSCF-stafleden, namen de leiding 

op zich, terwijl tal van gastdocenten van naam en met oecumenische ervaring werden 

aangetrokken. Er kwam een lekencursus, waar bij de opening al dertig inschrijvingen voor 

waren, maar het zwaartepunt lag bij de theologencursus, die was gericht op oudere studenten 

theologie en jonge predikanten. In 1950 vestigde het oecumenisch instituut zich, dankzij een 

gift van de Amerikaan John D. Rockefeller jr. aan Visser ’t Hooft ten bate van dit doel, in het 

kasteeltje Bossey bij Céligny.48 Tot op hoge leeftijd heeft Visser ’t Hooft zelf er met plezier 

gastcolleges gegeven.49  

 Hij hoopte dat Bossey en degenen die daar werden opgeleid een bijdrage zouden gaan 

leveren aan een nieuwe theologische discipline, door hem wel aangeduid met ‘ecumenism’, 

maar later in Nederland vaak ‘oecumenica’ genoemd.50 Het zou moeten gaan om de 

bestudering van de dynamische verhoudingen tussen de kerken, waarbij de vraagstukken van 

de samenleving een grote rol speelden. In dit verband zou Visser ’t Hooft in februari 1956 te 

Melbourne een rede houden waarin hij pleitte voor ‘ecumenism’ als een nieuwe theologische 

discipline.  

 

Oecumenisme is de discipline die streeft naar een alomvattende beschrijving van het geloof 

en leven van de christelijke kerken en van de manieren waarop zij samenwerken en hun 

eenheid manifesteren, en die ook kritisch ingaat op de vraagstukken die zich als gevolg van 

                                                           

47 Visser ’t Hooft aan F.L. Knapp, 23 november 1948. WCC general correspondence 785. Er werd 

samengewerkt, maar pas in 1971 zou de WCCE zich aansluiten bij de Wereldraad van Kerken. 
48 Vgl. http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/540202/55/17/. 
49 Bijv. Collegedictaat A. Parmentier-Blankert colleges ‘Social concern of the ecumenical movement’ door 

Visser ’t Hooft. Bossey, 28-30 november 1973. In bezit van de auteur. 
50 Hoedemaker, Houtepen en Witvliet, Oecumene als leerproces. Inleiding in de Oecumenica (1993). 
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de ontmoeting tussen de kerken voordoen voor de kerken zelf en voor de oecumenische 

beweging.51 

 

Dit zou volgens Visser ’t Hooft meer moeten zijn dan ‘descriptieve ecclesiologie’. Hij dacht 

aan een dynamisch en motiverend curriculum, dat ook goed in het onderwijsprogramma van 

missiologie zou kunnen worden ingebouwd, als er maar een goed handboek was. De 

oecumenische beweging had de hulp nodig van bruisende seminaries, om de diepere 

vraagstukken waarmee de Wereldraad nu werd geconfronteerd beter te kunnen doordenken.52 

De meeste kerkhistorici waren volgens Visser ’t Hooft te zeer beïnvloed door seculiere 

geschiedschrijving. Nodig was, wat hij noemde een ‘theologische kritiek’ van de 

kerkgeschiedenis. Het handboek over de geschiedenis van de oecumenische beweging, 

waarvan Ruth Rouse redacteur was en waaraan hijzelf meewerkte met een artikel over het 

woord ‘oecumenisch’, vond hij eigenlijk te feitelijk.53 Het pleidooi voor het engagement van 

de wetenschapper waarover hij al in de jaren dertig vaak had geschreven en gesproken, kwam 

opnieuw naar boven.54 Zelf wilde hij aan die ‘theologische kritiek’ een bijdrage leveren met 

zijn artikel ‘Our Ecumenical Task in the Light of History’: ‘We should dare to make 

theological judgements about historical happenings.’55 Een oecumenisch-theologische analyse 

van de reformatie leek hem een mooi startpunt. In hoeverre was deze zestiende-eeuwse 

beweging een echte vernieuwing van de kerk was geweest, en in hoeverre het werk van de 

duivel, want met verdeeldheid en geweld als resultaat? 

 In verschillende Nederlandse kerken, niet in de laatste plaats de Nederlandse Hervormde 

Kerk, de kerk van Visser ’t Hooft, was enthousiast gereageerd op het voornemen van de 

leiding van de Wereldraad de oprichtingsconferentie te Amsterdam in augustus 1948 te laten 

                                                           

51 Visser ’t Hooft, ‘The Implications of the Ecumenical Movement for Theological Education’, 1956. WCC, 
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plaatsvinden.56 In de aanloop naar de oprichting bleek nu steeds duidelijker dat Visser ’t 

Hooft in veel landen en kerken werd erkend als een van de hoofdrolspeler op het terrein van 

de oecumenische beweging. In 1947 werd hij uitgenodigd om in de Verenigde Staten te 

Princeton de zogenaamde Stone Lectures te houden.57 Met als thema ‘The Kingship of Christ’ 

gaf Visser ’t Hooft een overzicht van de belangrijkste theologische ontwikkelingen in het 

interbellum. Hij schetste de botsing tussen de kerk en de totalitaire staat, met name in 

Duitsland, maar hij gaf ook voorbeelden uit Noorwegen en Nederland. Wat betreft de 

theologische patstelling tussen Europese en Amerikaanse theologie, waarover hij in 1928 zijn 

dissertatie had geschreven, toonde hij zich nu optimistisch. Er was aan beide zijden van de 

oceaan een belangrijke les geleerd. In Europa was men praktischer gaan denken, terwijl in de 

Verenigde Staten een theologische verdieping had plaatsgevonden. Visser ’t Hooft verwachtte 

in deze tijd spoedig een doorbraak in de oecumenische dialoog. Een concentratie op het 

koningschap van Christus zou leiden tot toenadering. Met een dergelijk geluid wist Visser ’t 

Hooft de oriëntatie van de Wereldraad te beïnvloeden in christocentrische zin. Dat zou niet 

alleen blijken tijdens de oprichtingsvergadering in Amsterdam in 1948, maar ook uit het 

ambitieuze thema van de tweede assemblee in 1954 te Evanston: ‘Christ, the Hope of the 

World’. De kritiek dat oecumene relativisme in de hand werkte, verwierp hij beslist: ‘The 

ecumenical conversation must be a struggle for truth. Excessive politeness is sometimes a 

greater hindrance to ecumenical advance than frank facing of difference.’58 De 

waarheidsvraag zelf was in het geding. In de zomer van 1948 werd Visser ’t Hooft toegelaten 

tot het predikantsambt in de Nederlandse Hervormde Kerk en werd hij, na pro forma het 

colloquium gedaan te hebben, verbonden als predikant in algemene dienst zonder wedde. Hij 

maakte zich nog even zorgen, want zijn Hebreeuws was wel wat stoffig geworden. 

 

5.8 Amsterdam 1948: ‘responsible society’  

Kort na de oorlog begon Visser ’t Hooft strategieën te ontwikkelen en een tijdpad uit te zetten 

om tot de definitieve oprichting van de Wereldraad van Kerken te komen. In februari 1946 

organiseerde het voorlopig comité een bescheiden en bewust sober getoonzette ‘conferentie 

van christelijke eenheid’ in de St. Pierre te Genève. Visser ’t Hooft zorgde ervoor dat ook 

Martin Niemöller daarbij aanwezig was. Hier werd besloten de oprichtingsvergadering van de 
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Wereldraad in 1948 in Amsterdam te laten plaatsvinden. Andere voorbereidende 

vergaderingen van het voorlopig comité vonden plaats in Buck Hill Falls in de verenigde 

Staten, en in Genève en in Londen. De plannen werden steeds concreter.  

 Er was ook een punt van zorg. Faith and Order en Life and Work waren beide opgegaan in 

de Wereldraad, maar hadden niet altijd een gelijkwaardige inbreng. Het werk van Faith and 

Order kwam in een departement terecht, terwijl Life and Work vaak vorm en inhoud aan het 

geheel leek te geven, en er óók een Life and Work study department was. Niet zonder reden 

stelden mensen van Faith and Order vast dat het praktische werk vaak hoger op de agenda 

stond dan het inhoudelijk geloofsgesprek. Canon Leonard Hodgson, hoogleraar te Oxford, 

viel Visser ’t Hooft in maart 1948 op dit punt persoonlijk aan. Als secretaris van Faith and 

Order vond hij dat het Life and Work study department te veel ruimte kreeg binnen de nieuwe 

Raad. Maar Visser ’t Hooft stelde dat alle organen van de Wereldraad in feite organen van de 

kerken zelf waren en dat er geen enkele reden was om te vrezen dat Faith and Order zou 

ondersneeuwen.59 

 Een cruciaal aspect was het uitnodigingsbeleid voor de assemblee in Amsterdam. Visser ’t 

Hooft wilde het liefst allemaal eersteklas sprekers, toonaangevend in hun vakgebied. Een 

belangrijk criterium was voor hem dat de beoogde sprekers kerkelijk dachten. Hij was 

opgetogen dat Karl Barth, die persoonlijk toch weinig moest hebben van de Wereldraad, 

bereid was te komen spreken. Sommigen vonden dat Visser ’t Hooft zijn sprekerslijst door 

zijn voorkeur voor ‘barthianen’ liet bepalen, wat niet helemaal waar was, maar wel een beetje. 

De Amerikaan Henry Van Dusen en de Zweedse Anders Nygren konden geen aanhangers van 

Barth worden genoemd. Vooral in natuurlijke theologie groot geworden anglicanen, zoals 

Wereldraadpresident Geoffrey Fisher en de bisschop van Chichester George Bell, speelden 

een belangrijke rol. Maar de dialectische methode, waar Barth een ferm voorstander van was 

en waarbij de Godsopenbaring tegenover de cultuur van de mensen werd verondersteld, had, 

onder andere door Visser ’t Hooft zelf, wel degelijk grote invloed.60 

 Sommige sprekers waren niet welkom, ook al waren zij invloedrijke theologen. Dat 

konden ook dialectische theologen zijn. Zo werd Paul Tillich niet uitgenodigd, hoewel hij aan 

de Life and Work-conferentie in Oxford (1937) een belangrijke bijdrage had geleverd. Visser 

’t Hooft en Tillich lagen elkaar niet. Maar wat belangrijker was: Tillich dacht niet kerkelijk. 

Hij was niet echt geïnteresseerd in de institutionele kant van de oecumene waar Visser ’t 
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Hooft juist zo op hamerde. Tillich heeft zich in 1948 onaangenaam gepasseerd gevoeld.61 Op 

een vergelijkbare wijze voelde de gereformeerde Zwitserse theoloog Emil Brunner, toch ook 

een ‘dialectisch theoloog’, zich aan de kant gezet.62 

 De assemblee van Amsterdam begon op 22 augustus 1948 met een viering in de Nieuwe 

Kerk. Visser ’t Hooft had moeite te beseffen dat het na tien jaar eindelijk zover was gekomen. 

De eigenlijke oprichting van de Wereldraad van Kerken vond de volgende dag plaats in het 

Concertgebouw met het plechtig uitspreken van de oprichtingswoorden door Fisher, 

aartsbisschop van Canterbury. Dit was de mijlpaal waar meer dan tien jaar naar was uitgezien. 

Velen stonden, met de herinneringen aan de oorlog nog vers in het geheugen, bij dit moment 

de tranen in de ogen. Leden van heel verschillende kerken voelden zich verbonden en bereid 

tot een gezamenlijke taakstelling in een snel veranderende wereld. Het gewichtige leek dat 

modernisering en vernieuwing op deze wijze niet gelijk ook secularisatie betekenden. Kerken 

verenigd in de Wereldraad namen vol zelfvertrouwen de uitdaging aan van een nieuwe tijd. 

Althans zo beleefden hun leiders dat, voor het overgrote deel blanke protestantse mannen uit 

Europa en Noord-Amerika. Ondanks dat gevoel van verbondenheid bleven de verschillen 

zichtbaar. Zo vierden in die week kerken uit de calvinistische reformatie avondmaal in de 

Nieuwe Kerk, terwijl andere denominaties zoals lutheranen, anglicanen en Grieks orthodoxen, 

hun vieringen hadden in andere Amsterdamse kerken.  

 Amsterdam betekende consolidatie en voltooiing van het beleid dat in Oxford, Edinburg en 

Utrecht was ingezet. Enkele belangrijke voortrekkers, zoals de anglicaanse aartsbisschop 

William Temple, waren gestorven. Maar de continuïteit was groot. De meeste leden van het 

voorlopig comité van de Wereldraad in oprichting gingen bij de daadwerkelijke oprichting 

over naar wat nu het centraal comité ging heten. Visser ’t Hooft vond de periode van dertien 

dagen die voor de assemblee zelf was uitgetrokken, eigenlijk te kort. Er moest ontzettend veel 

gebeuren. Zo moest een serie verstrekkende besluiten worden genomen over de aard en de 

functie van de nieuwe Raad. Hij hechtte eraan vast te stellen dat Amsterdam ‘zichzelf kon 

uitvinden’, immers er was geen precedent en er konden daarom principieel geen 

kerkordebepalingen van deelnemende kerken worden geschonden. Er werd bepaald dat in 

principe om de zes jaar een grote assembleevergadering, nadrukkelijk geen synode of concilie 

genoemd, zou worden gehouden, met delegaties van alle lidkerken. Tijdens een assemblee 
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was de secretaris-generaal , die dagelijkse leiding gaf aan het groeiend aantal medewerkers, 

gehouden verantwoording af te leggen. Het centraal comité zou bestaan uit honderd leden 

gekozen door de assemblee, en zou jaarlijks bijeenkomen. Zelf koos het op zijn beurt het 

kleine uitvoerend comité. De secretaris-generaal was ambtshalve tevens secretaris van zowel 

het centraal comité als het uitvoerend comité. Het personeel werkte in departementen onder 

een directeur, die direct verantwoording aflegde aan de secretaris-generaal. De parallellen met 

de organisatiestructuur van de Verenigde Naties waren opvallend. Maar Visser ’t Hooft wilde 

de hooggespannen verwachtingen temperen. Er werden duidelijke uitspraken verwacht van 

Amsterdam, maar het zou niet gemakkelijk zijn over de grote thema’s consensus te bereiken. 

Ook was hij zich ervan bewust dat ‘Wereldraad’ een groot woord was voor een organisatie die 

nog bijna geen vertegenwoordigers kende uit Afrika en Zuid-Amerika, de Oosterse-

Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Hij hechtte eraan Amsterdam te presenteren 

als een start. Er bestond een Wereldraad, dat was een feit. Maar het echte werk moest nog 

beginnen.  

 Het thema van Amsterdam ‘Man’s Disorder and God’s Design’ kon niet te lichtvaardig 

worden opgevat. Het was onderverdeeld in vier secties. In ieder van de secties werd de 

eenheid van de kerk op een aspect van de chaos in de wereld betrokken: The Universal 

Church in God’s Design; The Church’s Witness to God’s Design; The Church and the 

Disorder of Society; en The Church and the International Disorder.63 Alles wat er tijdens de 

oprichtingsvergadering gebeurde, kon door de buitenwacht politiek worden geïnterpreteerd, 

ook al was het spiritueel bedoeld. Het dragende concept ‘responsible society’ was door Visser 

’t Hooft en John Oldham bedacht en werd gedefinieerd als volgt: 

 

Een verantwoordelijke samenleving is er een waar vrijheid de vrijheid is van mensen die 

hun verantwoordelijkheid erkennen voor rechtvaardigheid en openbare orde, en waar 

mensen in posities van politiek gezag of economische macht voor de uitoefening daarvan 

verantwoordelijk zijn aan God en aan de mensen wier welvaart daarmee gemoeid is.64 
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In de fundering van het concept ‘responsible society’ was een verbinding gezocht tussen de 

goddelijke gebodsethiek voortkomend uit openbaringstheologie enerzijds en een meer 

teleologische contextuele ethiek voortkomend uit de traditie van de natuurlijke theologie. Van 

de eerste benadering was Visser ’t Hooft een exponent, maar hij was erop gericht ook de 

tweede benadering recht te doen.65 Telkens weer zou de Wereldraad in de volgende decennia 

gedurende de Koude Oorlog teruggrijpen op het concept ‘responsible society’ om de 

onafhankelijke positie tussen Oost en West te verdedigen. 

 Visser ’t Hooft legde tijdens de oprichtingsbijeenkomst verantwoording af over de 

tienjaren sinds Utrecht. Belangrijk waren geruststellende uitspraken als: ‘geen superkerk met 

macht over lidkerken’ en ‘geen nastreven van politieke doelen’.66 Hij vond zelf dat van zo’n 

grote assemblee met een overbeladen programma geen diepgaande verheldering mocht 

worden verwacht wat betreft reflectie op de aard van de Raad. Maar hij was op zijn hoede en 

organiseerde zorgvuldig persmomenten en faciliteiten en een voor die tijd moderne 

tolkenservice met draagbare ontvangstkastjes voor de 351 gedelegeerden, de specialisten, de 

gasten en de pers. Toch waren momenten van verwarring, conflict en misverstanden niet te 

voorkomen.67 Zo kwam de Amerikaan John Foster Dulles in botsing met de Tsjechische 

theoloog Josef Hromádka. Dulles had tijdens de oorlog belangrijk oecumenisch werk verzet 

als voorzitter van de Commission on a Just and Durable Peace van de Amerikaanse kerken, en 

zou weldra aantreden als de nieuwe minister van buitenlandse zaken onder president Truman. 

Hromádka werd door Visser ’t Hooft beschouwd als een onafhankelijk denker die de 

Wereldraad zou gaan helpen echt een onafhankelijke koers tussen Oost en West te gaan varen. 

Met beiden kon Visser ’t Hooft het persoonlijk goed vinden. Maar terwijl Dulles steeds feller 

anticommunistisch was geworden, riep Hromádka op tot christelijke samenwerking met 

gematigde communisten. Tot tevredenheid van Visser ’t Hooft riep sectie 3 over de kerk en de 

wanorde van de samenleving in de slotverklaring de kerken op zowel de ideologie van het 

communisme als die van het laissez-faire-kapitalisme te verwerpen.  

 De eenheid van de kerk was, wat Visser ’t Hooft betreft, een geschenk van God. De kerken 

waren nu bezig dit te herontdekken. De basisformule ‘Jesus Christ God and Saviour’, in 1938 

vastgesteld, werd te Amsterdam zonder veel problemen als grondslag voor de Wereldraad 

aangenomen. Dat was voor Visser ’t Hooft een hele geruststelling. O. Frederick Nolde, 
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directeur van de Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) schreef een 

belangrijke bijdrage over mensenrechten en de samenwerking daarin met de Verenigde Naties 

en andere internationale organisaties, ‘als essentieel voor een stabiele wereldorde’. In het 

beleid van Visser ’t Hooft, Nolde, en Grubb lag het accent op een realistische benadering. Als 

het ging om mensenrechten stonden aanvankelijk godsdienstvrijheid en de vrijheid om het 

evangelie van Jezus Christus tot aan de uiteinden der wereld te prediken centraal.68 

Nadrukkelijk stelden zij vast dat er voor christenen wat betreft mensenrechten, drie 

bepalende, bijzondere componenten waren. De eerste component was dat het geloof dat de 

mens geschapen is naar het Gods beeld de basis vormde van het christelijke concept van 

vrijheid. Als de tweede component, werd gesteld dat de in de mensenrechten, zoals deze in 

het Handvest van de Verenigde Naties waren vastgelegd, geclaimde waardigheid van de mens 

werd bevestigd in Gods liefde voor de mens en zichtbaar was in Christus. De derde 

component bestond in het recht van ieder mens op vrijheid waardoor het die mens mogelijk 

was te antwoorden op zijn roeping door God. Gestipuleerd werd daarbij dat de belangrijkste 

bron werd gevonden in de Godsopenbaring, waarbij argumenten vanuit het natuurrecht 

aanvullende waarde hadden. 

 In de aanloop naar de assemblee, in het voorjaar van 1948, was Visser ’t Hooft alert: er 

kon van alles misgaan. In de internationale politiek speelde een groot aantal thema’s. De 

Russen dreigden West-Berlijn te isoleren van de rest van de wereld. De dreiging van een 

atoomoorlog hield velen bezig. Het dekolonisatieproces ging veel sneller dan de Europese 

mogendheden hadden verwacht en spanningen liepen hoog op. In Brits-Indië waren 

honderdduizenden slachtoffers gevallen tijdens de deling in 1947 in een islamitisch West- en 

Oost-Pakistan en een grotendeels maar niet geheel hindoestaans India. Op de Japanse 

bezetting van Nederlands-Indië was de Bersiap-periode (1945/1946) gevolgd en een in 

Nederland door weinigen begrepen Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De stichting van de 

staat Israël op 14 mei 1948 had gezorgd voor een thuis voor Joden, maar het betekende ook 

een vlucht- en verdrijvingsgeschiedenis vol leed voor Palestijnen. Visser ’t Hooft vreesde 

chaotische taferelen tijdens de assemblee. Tegelijk moest het aantal plenaire vergaderingen 

beperkt blijven en moest er in de werkgroepen ruimte zijn voor discussie. Er moesten goede 

vertalers zijn, vertrouwd met het kerkelijk jargon. 
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  Niet alleen tijdens de eigenlijke assemblee van Amsterdam, die plaatsvond van 22 

augustus tot 4 september 1948, was Visser ’t Hooft een druk bezet man. Voorafgaande aan de 

opening hield de Wereldraad in oprichting te Woudschoten bij Zeist, de laatste vergadering 

van het voorlopig comité op 20 en 21 augustus. Direct na afloop van de assemblee was er op 

5 en 6 september de eerste vergadering van het nieuwe centraal comité van de Wereldraad. 

Van 6 tot 9 september vond een oecumenische jeugdconferentie plaats; op 7 en 8 september 

vergaderde de commissie betreffende het study department; van 7 tot 13 september de 

conferentie van theologiestudenten aangesloten bij de World Student Christian Federation 

(WSCF); van 8 tot 10 september de conferentie van de Internationale Zendingsraad en tot slot 

in september te Stockholm, de bijeenkomst van de International Committee on the Christian 

Approach to the Jews. Visser ’t Hooft kon niet overal bij zijn, maar coördineerde wel het 

geheel. Hij werkte hard aan de voorbereidingen en schakelde wie hij maar kende in kerkelijk 

Nederland in. Achter de schermen trok hij aan talloze touwtjes, ook tijdens de assemblee zelf. 

 

5.9 Twee afwijzingen zijn twee uitdagingen 

In 1948 werden bij de oprichting van de Wereldraad 147 kerken uit 44 landen lid. Verreweg 

de meeste van die kerken waren protestants. Visser ’t Hooft vond het voor het oecumenisch 

karakter van de Raad wezenlijk dat daarnaast een aantal orthodoxe kerken ‘medeoprichters’ 

wilden zijn: de Kerk van Griekenland; het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel; een 

aantal kleine oosters-orthodoxe kerken; de Russisch-orthodoxe Kerk in ballingschap en de 

Roemeens-orthodoxe episcopaat in Amerika. Kort na de oprichting associeerden ook de oude 

patriarchaten van Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem zich met de Wereldraad. Het slagen van 

Amsterdam interpreteerde Visser ’t Hooft als een overwinning van de heilige Geest over de 

zwakheden van mensen en hun onderlinge verdeeldheid. Hij zag het als een hoogtepunt in de 

geschiedenis van de kerk, in een uiterst kwetsbare fase van de wereldgeschiedenis. 

Schaduwzijden zag hij ook. Er waren twee belangrijke afwijzingen. Terwijl het contact met de 

Grieks-orthodoxe Kerk en met de orthodoxe kerken onder Constantinopel steeds goed was 

geweest, kon dit niet gezegd worden van de relatie met de Russisch-orthodoxe Kerk. Deze 

kerk, en de daarmee verbonden kerken in Oost-Europa, wezen de uitnodiging voor 

Amsterdam af. Vanuit Moskou werd gemeld ‘niet in de huidige vorm’ te kunnen 

samenwerken. Visser ’t Hooft had het kunnen accepteren als dit, gezien de Koude Oorlog, om 

politieke redenen was gebeurd. Maar er werd een theologische argumentatie gebruikt die voor 

hem onaanvaardbaar was. De Russische kerkleiders beweerden dat de Wereldraad het 
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uitoefenen van macht over lidkerken zou nastreven en daarmee zou toegeven aan de 

verleiding die Christus had weerstaan. Visser ’t Hooft stelde openlijk vast dat zij niet hadden 

begrepen waar het de Wereldraad om te doen was. Hij beschouwde het als een uitdaging de 

Russische kerkleiders te overtuigen van het tegendeel en was vast van plan op een 

strategische manier het contact met de Russen, die numeriek met tientallen miljoenen 

verreweg het grootste deel van de orthodoxie vertegenwoordigden, verder op te bouwen. In de 

loop van de jaren vijftig heeft hij daarin telkens een stapje gezet, totdat hij zijn doel had 

bereikt.69 

 Dat de Wereldraad onder leiding van Visser ’t Hooft vastbesloten was tot een eigen geluid 

tussen Oost en West, was iets dat ook in het Witte Huis te Washington nog niet echt begrepen 

werd. Voorafgaande aan de oprichtingsconferentie kreeg Visser ’t Hooft tot zijn verbazing 

bezoek van de Amerikaanse diplomaat Myron Taylor, die in opdracht van president Truman 

onderzocht hoe religieuze bewegingen konden worden gemobiliseerd in de strijd tegen het 

communisme.70 Deze onhandige lobbypoging, samen met de Russische afwijzing waarbij hij 

naast de theologie achter de schermen de staatscommunistische invloed vermoedde, 

bevestigden Visser ’t Hooft dat de Wereldraad een strikt onafhankelijke koers moest varen en 

zich niet door het Westen en ook niet door het Oosten voor het karretje moest laten spannen. 

Dat hij wellicht in deze overweging de gevaren van totalitarisme in het oosten heeft 

onderschat, paste bij zijn stellige overtuiging dat de echte bedreiging de secularisatie was en 

de morele ontworteling in oost en west. Lange tijd was Visser ’t Hooft geconcentreerd bezig 

met toenadering tussen de Wereldraad en de Russisch-orthodoxe kerk. Hij zag hierin hét 

middel tot een doorbraak. Dat maakte dat hij aanvankelijk niet veel interesse had in de 

oprichting van de Conferentie van Europese Kerken, waarin het accent gelegd werd op 

contact tussen alle Europese kerken. Later zou dat veranderen.71 

 De tweede afwijzing kwam van de Rooms-Katholieke Kerk. Niet dat er was verwacht dat 

deze kerk medeoprichter zou kunnen zijn, maar Visser ’t Hooft wist dat er individuele rooms-

katholieke geestelijken waren die grote belangstelling hadden. Echter, een rooms-katholiek 

monitum (officiële kerkelijke vermaning) van 5 juni 1948 bepaalde dat geen enkele rooms-

katholiek een internationale ontmoeting georganiseerd vanuit de Wereldraad mocht bijwonen 

zonder officiële toestemming. Het verzoek van de dominicaan Yves Congar aan kardinaal Jan 

                                                           

69 Zie hoofdstuk 8. 
70 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 207. 
71 Zie 7.7. 
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de Jong van Utrecht om veertien rooms-katholieke waarnemers toe te staan de 

oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken bij te wonen, was tevergeefs. 

 Na de oprichting van de Wereldraad, reageerde de Rooms-Katholieke Kerk met een 

instructie van het Heilig Officie: De motione ecumenica.72 Nu werd de niet rooms-katholieke 

oecumenische beweging als van waarde erkend en beschouwd als geïnspireerd door de heilige 

Geest. Maar verder bleef het Vaticaan ten opzichte van de Wereldraad afhoudend reageren. 

Visser ’t Hooft was teleurgesteld. Rooms-katholieke waarnemers zouden bij de 

oprichtingsvergadering meer dan van harte welkom zijn geheten. Toch waren er tijdens de 

assemblee belangstellende rooms-katholieken in Amsterdam. Zonder letterlijke aanwezig te 

zijn bij de beraadslagingen, verbleven zij op enige afstand van de zittingen in een hotel. Zij 

werden door Visser ’t Hooft zorgvuldig op de hoogte gehouden en van materiaal voorzien. 

 

5.10 De kordate pragmaticus 

Er was veel te doen in de wereld van 1945. Kerken, zowel op nationaal als op lokaal niveau 

hadden steun nodig om hun rol in de samenleving in het naoorlogse Europa vernieuwd te 

kunnen spelen. Dat was waar Visser ’t Hooft en zijn Wereldraad in oprichting zich direct na 

de oorlog primair op richtten. Het was voor hem in 1945 de grote uitdaging om de 

Wereldraad van Kerken zichtbaar te maken en relevant voor de naoorlogse samenleving. De 

Raad had in eerste instantie een belangrijke bijdrage te leveren aan de leniging van de nood in 

wereld. De belangrijkste middelen daarbij waren een fijnmazig internationaal netwerk, goede 

ideeën over verzoening en omzien naar elkaar. Daarbij hielpen vele creatieve mensen en 

Amerikaans geld. In de jaren na de oorlog concentreerden de activiteiten zich concreet op 

wederopbouw, het werk onder vluchtelingen en stappen tot verzoening met de Duitse kerken. 

Met steeds meer middelen ter beschikking, gefinancierd uit vooral Amerikaanse bronnen, kon 

Visser ’t Hooft de capaciteiten van de nieuwe Raad verder uitbreiden. De centrale leiding 

hield hij zelf stevig in handen en hij was allesbehalve slechts een uitvoerder van wat anderen 

hadden bedacht. Zijn medewerkers gaf hij veel eigen verantwoordelijkheid, hij eiste van hen 

eigen initiatief. Maar hij had wel een vast omlijnd toekomstbeeld, en als secretaris-generaal 

organiseerde hij de Wereldraad in wording grotendeels naar zijn eigen inzichten. Stap voor 

stap was hij bezig het kleine kantoortje te Genève om te vormen tot een geoliede globale 

speler, in staat als niet-gouvernementele organisatie namens de aangesloten kerken een 

                                                           

72 De motione oecumenica, pauselijke instructie, 20 december 1949. WCC 4201.1.1/6. 
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woordje mee te spreken in de wereld van de internationale relaties. Gerechtigheid en vrede 

zouden volgens zijn visie opbloeien als de kerken zich zouden vernieuwen en als dit ging 

gepaard met de overtuiging dat God zijn koninkrijk op aarde bouwt in de daden van mensen. 

Bijvoorbeeld in het vluchtelingenwerk, combineerde hij een sterk christocentrische 

geloofsovertuiging met realisme en pragmatisme. Een geloofwaardig getuigenis aangaande de 

liefde van Christus voor mensen kon niet zonder daadkracht. Belangrijke principes in de 

hulpverlening waren voor hem dat er geholpen zou worden waar mogelijk in samenwerking 

met de getroffenen, en dat de coördinatie dicht bij het werkveld zou plaatsvinden. 

 Verzoening zag Visser ’t Hooft in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog als een hoge 

opdracht, een ambt eigenlijk. Hij koos voor de weg van persoonlijke contacten, improvisatie 

en de uitgestoken hand. Hij besefte dat formele lastgeving vanwege de kerken en 

ruggenspraak, zo kort na de oorlog, het proces van verzoening zouden belasten en zelfs 

kunnen doen vastlopen. Duitsland was een land in crisis en een rancuneuze houding paste de 

kerken niet, zeker niet in de oecumene. Hij vond het wezenlijk dat er snel een positief bericht 

de wereld kon ingaan, dat er representatieve Duitsers waren met schuldbesef, en dat er 

kerkafgevaardigden uit de geallieerde landen waren die bereid waren om te vergeven. Hulp en 

samenwerking moesten zo snel mogelijk van de grond komen. Een kordate en pragmatische 

benadering was noodzakelijk omwille van het beste resultaat. 

 Visser ’t Hooft zette bewust sympathieke identificatiefiguren in om te demonstreren dat 

verzoening in Europa mogelijk was. De ‘goede Duitser’ Martin Niemöller schoof hij naar 

voren en de groep kerkleiders die hem omringde nam hij serieus. Hierdoor heeft Visser ’t 

Hooft de grootste Duitse protestantse kerk (Evangelische Kirche in Deutschland) in staat 

gesteld in 1948 met opgeheven hoofd toe te treden tot de Wereldraad, terwijl de Wereldraad 

de kans kreeg Duitsland nabij te komen en, waar mogelijk, te helpen in nood. Door Duitsland 

zonder rancune zo snel mogelijk als betrouwbare Europese partner en een geschikte 

bouwsteen voor de eenheid van een stabiel Europa te accepteren, handelde Visser ’t Hooft in 

de geest van Adam von Trott zu Solz en Dietrich Bonhoeffer. Problematisch vond Visser ’t 

Hooft de omgang met Duitsers die in meerdere of mindere mate met het Hitlerregime hadden 

samengewerkt. Tussen goed en fout lag nog een heel gebied. Visser ’t Hooft moest daar 

voorzichtig mee omgaan. Toen Ernst von Weizsäcker door het oorlogstribunaal te Nüremberg 

werd aangeklaagd voor oorlogsmisdaden was dat een grote schok in de oecumenische 

beweging. Hij stond immers bekend als een ‘goede’ Duitser. Visser ’t Hooft had de neiging in 
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zijn voordeel te getuigen, maar hij heeft dat niet gedaan. Het risico de Wereldraad kort na de 

oorlog in diskrediet te brengen was te groot.  

 Een sterke commissie voor internationale zaken kon de nieuwe Wereldraad niet missen. 

Op dit front was Visser ’t Hooft steeds op zoek naar deskundigen. Er moesten niet te veel 

theologen in de Commission of the Churches for International Affairs (CCIA). Het telkens 

laten uitgaan van oecumenische verklaringen wanneer er internationale spanningen waren had 

alleen zin als er voldoende draagvlak voor was in de kerken en die zouden alleen indruk 

maken op de verantwoordelijke politici en diplomaten als er consensus was onder aangestelde 

deskundigen. Aan uitingen van kerkelijke, morele verontwaardiging had men naar zijn 

mening niet veel. De CCIA vormde de basis voor Visser ’t Hooft om zich nu ook als kerkelijk 

‘diplomaat’ te gaan ontwikkelen.  

 Visser ’t Hooft investeerde in de vorming van jongeren, afkomstig uit landen die tot voor 

kort in oorlog waren met elkaar vooral door middel van studieprogramma’s en internationale 

ontmoetingen. Hij wilde dat jongeren zouden leren het debat met andersdenkenden niet te 

schuwen, maar met argumenten en kennis van zaken de vrede zouden kunnen dienen. Zo 

wilde hij jongeren scholen in een waarde gedreven, maar niet onwetenschappelijk 

‘ecumenism’. Samen met Hendrik Kraemer en anderen richtte hij een oecumenisch instituut 

op, dat na enkele jaren kon worden gevestigd in het kasteeltje Bossey bij Céligny in het 

kanton Genève. 

 De oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam was voor Visser ’t 

Hooft een hoogtepunt, een succes dat hij ook persoonlijk tot een van zijn verdiensten mocht 

rekenen. Zonder enige ophef of tegenkandidaten werd hij als vanzelf de secretaris-generaal 

van de nieuwe organisatie. Deze functie paste hem als een goed zittende jas. Door zijn 

organisatietalent en de manier waarop hij in staat was om theologisch gebaseerde inzichten 

naar maatschappelijke vraagstukken te vertalen, leek hij de aangewezen persoon leiding te 

geven aan de nieuwe Wereldraad. Hij was in één keer een bekende Nederlander en de 

bekendste Nederlandse theoloog buiten Nederland. De periode van voorlopigheid en formatie, 

die in 1938 was begonnen, liep uit op de definitieve vestiging van een kerkelijke international 

met wereldwijde aspiraties. Terwijl 147 kerken lid werden, lag het accent nog sterk op Europa 

en Noord-Amerika, maar Visser ’t Hooft benadrukte keer op keer dat alle kerken als lid 

welkom waren. Als de kern van de opdracht formuleerde hij samen met John Oldham het 

concept ‘responsible society’, verantwoordelijke samenleving. Als secretaris-generaal van de 

Wereldraad had hij in de oecumenische beweging nu een ijzersterke positie. Vele jongeren die 
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in de jaren twintig en dertig actief in waren in de YMCA en WSCF, kwamen in deze tijd in 

verantwoordelijke functies in kerk en samenleving terecht. Iedereen kende Visser ’t Hooft en 

Visser ’t Hooft kende heel veel van zijn oud-leden. Persoonlijk zag hij in de oprichting van de 

Wereldraad van Kerken de zegen van God. In Amsterdam ontving Visser ’t Hooft de 

bevestiging die hij nodig had om aan de slag te gaan. De eenheid van de kerken was beproefd 

door kerkstrijd en oorlogstijd, maar had nu vaste vorm gekregen. De nieuwe Wereldraad van 

Kerken leek door de wereld enthousiast te worden ontvangen. Voorbij was de voorlopigheid 

en van improvisatie. Het ging het nu geleidelijk steeds meer naar professioneel 

geïnstitutionaliseerd werk. Visser ’t Hooft zag in 1948 veel zwaar werk, maar ook een 

veelbelovende toekomst. 

 Twee grote kerken, de Russisch-orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk ontbraken 

tijdens de oprichtingsvergadering te Amsterdam. Dit kon geen verrassing zijn. Dat zij dit op 

een badinerende wijze lieten weten was teleurstellend, maar Visser ’t Hooft zag dit vooral als 

een uitdaging. Hij schoof het op onkunde en misverstanden met betrekking to de vragen waar 

het echt om ging en was vast van plan het er niet bij te laten zitten, maar een strategie te 

ontwerpen om ook deze kerken zodra de kans zich voordeed als lid aan de nieuwe Wereldraad 

te verbinden.
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HOOFDSTUK 6 

Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, 1948-1966  

 

6.1 Inleiding  

Tijdens het grootste gedeelte van de achttien jaren die nu volgden, stond Visser ’t Hooft 

onbetwist aan het roer van de Wereldraad van Kerken. Op voortvarende wijze gaf hij leiding 

aan de snelgroeiende religieuze internationale organisatie, die nu het stadium van het 

permanent improviseren achter zich liet. Dat had wel consequenties. Hij was nooit veel thuis 

geweest, maar terwijl de kinderen nu de een na de ander de deur uitgingen, eiste zijn werk 

hem helemaal op. Zijn vrouw Jetty daarentegen ging minder vaak met hem mee en trok zich 

steeds meer terug. (6.2) Visser ’t Hooft was enerzijds een manager, anderzijds de man met het 

visioen. Hij was streng, maar wist zijn medewerkers te motiveren door hen te laten voelen dat 

hun bijdrage wezenlijk was voor het grote geheel. (6.3) Begin jaren vijftig was Visser ’t Hooft 

volop bezig met de voorbereiding van de tweede assemblee, die in Evanston bij Chicago zou 

plaatsvinden. Hier moest de problematiek van de Koude Oorlog vanuit een de verdeeldheid 

overstijgend eigen perspectief door de Wereldraad worden behartigd. Dat bleek een forse 

ambitie die niet kon worden waargemaakt. (6.4) Actief nam hij na 1948 het voortouw in het 

beantwoorden van allerlei vragen rond de identiteit van de nieuwe Raad. Vanuit de CCIA 

werd nu steeds actiever, professioneler en systematischer nagedacht over de internationale 

ontwikkelingen. Met op het wereldtoneel steeds weer een andere crisis, was er telkens een 

aanleiding voor de Wereldraad om in het openbaar van zich te laten horen. Maar ook van de 

stille diplomatie werd door Visser ’t Hooft en zijn staf graag gebruik gemaakt. De aanpak van 

de CCIA was doorgaans zakelijk en nuchter getoonzet. Toch ging het wat Visser ’t Hooft 

betreft om een profetisch waarschuwend en richtinggevend woord voor de wereld. Het aantal 

situaties waarin de Raad van zich horen is te veel om te behandelen in het kader van deze 

biografie. Vier thematieken worden uitgelicht. Samen geven zij een goed beeld van zowel de 

kracht als de kwetsbaarheid van de benadering door Visser ’t Hooft als secretaris-generaal in 

deze jaren. Een onderwerp waarbij hij op eieren moest lopen was Israël en de Palestijnen; wat 

betreft racisme in Zuid-Afrika geloofde hij in een betrokken, maar ook gematigde aanpak; 

tijdens de Cypruscrisis kwam de verdeeldheid binnen de Wereldraad zelf aan het licht en 

moest Visser ’t Hooft een evenwichtskunstenaar zijn; en de Cubacrisis laat zien wat het 

dilemma was wanneer er snel gereageerd moest worden, maar er tegelijk, om representatief te 
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kunnen spreken, aan draagvlak moest worden gewerkt en de secretaris-generaal de 

verantwoordelijkheden van anderen moest respecteren. (6.5) Een groot thema bleef voor 

Visser ’t Hooft in deze tijd de zending. Deze kwam echter klem te zitten tussen dekolonisatie 

in het Oosten en secularisatie in het Westen en kwam daardoor in een identiteitscrisis terecht. 

Dat heeft hij niet direct scherp onderscheiden en hij hield in zijn reactie vast aan oude 

waarden, waarmee de klassieke zending het uiteindelijk niet zou redden. Wat hij wel bereikte 

was dat jonge kerken, niet langer de ‘dochters’ van westerse kerken, hun nieuwe status 

bevestigd konden zien in een lidmaatschap van de Wereldraad. (6.6) Rond 1960 begon de 

jeugd zich anders te gedragen. Het lukte Visser ’t Hooft niet meer zo goed als vroeger om 

jongeren te bereiken. (6.7) De derde assemblee vond in 1961 plaats in New Delhi. Hier werd 

de integratie van de Internationale Zendingsraad (IMC) in de Wereldraad beklonken. Ook 

werd de Russisch-orthodoxe Kerk samen met enkele andere oosters-orthodoxe kerken lid, een 

bekroning van de inspanningen en het beleid van Visser ’t Hooft en zijn staf. Toch was New 

Delhi ook een moment van vervreemding. Voor het eerst werd zichtbaar dat de westerse 

kerken samen met de generatie van Visser ’t Hooft bezig waren hun grip te verliezen. (6.8) 

Visser ’t Hooft dacht in slogans. Dat was zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Een aantal 

fundamentele ecclesiologische uitgangspunten waarop zijn werk was gebouwd, werd begin 

jaren zestig weersproken door deskundigen. Dat heeft hem in zijn ziel geraakt. Toch zag hij 

ook nieuwe kansen. Op de valreep van zijn afscheid als secretaris-generaal van de Wereldraad 

was er in 1966 de grote Life and Work-conferentie over kerk en samenleving. Terwijl het 

kerkelijk institutionele denken waaraan de naam Visser ’t Hooft was verbonden, al onder vuur 

kwam te liggen, slaagden hij en zijn mensen erin nieuwe krachten te mobiliseren en een 

actueel geluid te laten horen. Zolang de balans tussen aandacht voor het geloof en aandacht 

voor de vragen van de wereld maar gewaarborgd kon worden leek hem dit de formule voor de 

toekomst. (6.9) 

 

6.2 Atta thuis en ‘le patron’ op de Wereldraad 

Tijdens de oorlog waren veel protestantse kerken hun verkokerde organisatievormen, waar 

vaak een nationalistische component inzat sterk gaan relativeren. Dat de concrete oprichting 

van de Wereldraad in 1948 mogelijk was, zag Visser ’t Hooft als een tastbaar resultaat van 

deze ontwikkeling. De oecumene leek in de jaren vijftig in een stroomversnelling van 

globaliserend denken terechtgekomen, samenhangend met vernieuwing van de kerken. Het 

protestantisme ging zich nu ook kerkelijk institutioneel steeds meer focussen op internationale 
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samenwerking. Niet iedereen beleefde dat zo en er bleven tal van behoudende kleine kerken 

aan de kant staan, maar vriend en vijand moest erkennen dat de Wereldraad die in 1948 

ontstond en waarvan Visser ’t Hooft de dagelijkse leiding kreeg, een niet-gouvernementele 

religieuze organisatie van betekenis was. Historicus James Kennedy spreekt van ‘a particular 

kind of religious international’.1 Traditioneel in het protestantisme belangrijk geachte doelen 

als evangelisatie en zending, sociale gerechtigheid, onderwijs voor kansarmen en humanitaire 

hulpverlening werden veel meer dan voor de oorlog als gezamenlijk project, dat wil zeggen 

een gedeelde uitdaging waarvoor men samen verantwoordelijkheid wilde dragen, 

gepresenteerd. De Wereldraad had een vernieuwende uitstraling en speelde hierbij niet alleen 

in de kerken, maar ook in de media een grote rol.  

 Men verachtte veel van Visser ’t Hooft. Hij was zich daarvan ten volle bewust, stapte met 

overgave in de rol van inspirerend leidinggevende, en wist de media met verve te bespelen, 

waarbij hij kennis van zaken en gezag uitstraalde. Veel foto’s en filmopnames zijn er gemaakt 

van de secretaris-generaal, zittend achter zijn grote bureau met links van hem zijn grote 

boekenmolen en rechts een reproductie van het Isenheimer altaar, terwijl zijn werkblad vol 

lag met gewichtige papieren, Gauloises Blondes en de asbak bij de hand.2 Hij combineerde 

eruditie met handige diplomatie en de stijl van een manager die altijd aristocraat zou blijven 

en schijnbaar moeiteloos omging met staatslieden en vorsten. Opgeleid als theoloog, met veel 

ervaring in de jeugdbeweging, stond hij nu aan het hoofd van een snel uitdijend bureau met 

daaraan verbonden tal van veldwerkers in allerlei landen. Het dagelijks beheer van de 

financiën van de Wereldraad liet Visser ’t Hooft graag over aan zijn rechterhand, Frank 

Northam, vanaf 1948 hoofd van het department of finance and administration. Deze kon altijd 

terugvallen op Zwitserse bankier Gustave Hentsch (1880-1962), die anoniem ook met eigen 

geld de Wereldraad steunde. Met beiden had Visser ’t Hooft regelmatig overleg over zakelijke 

aspecten, dat wel. 

 Zijn vijftigste verjaardag op 20 september 1950 greep Visser ’t Hooft aan om de balans op 

te maken. Door hun felicitaties en herinneringen brachten anderen hem er als vanzelf toe zich 

te bezinnen op zijn positie en zijn carrière. De Zweedse predikant, Nils Ehrenström, van 1948 

tot 1955 directeur van het study department, hield hem voor dat hij nu precies zijn halve leven 

aan de oecumenische beweging had gewijd. 

 

                                                           

1 Kennedy, ‘Protestant Ecclesiastical Internationals’, 2012, 292-318. Citaat 295. 
2 Zie de afbeelding op de omslag van dit boek. 
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De meeste mensen denken dat ik veel jonger of juist veel ouder ben. (…) Ehrenström 

formuleerde het door te zeggen dat dit tegelijk mijn vijfentwintigste verjaardag in de 

oecumenische beweging was, want in 1925 had ik het voorrecht om de conferentie in 

Stockholm bij te wonen. Dus ik heb er op deze dag ook dankbaar bij stilgestaan hoezeer 

het oecumenische werk in de afgelopen vijfentwintig jaren is gegroeid, en wat een vreugde 

het is dit werk te mogen doen.3 

 

Die maand september was voor Visser ’t Hooft en zijn vrouw Jetty, de kinderen noemden hen 

Atta en Mammie, er een van zeldzame rust.4 De secretaris-generaal was de hele maand thuis 

in Genève, bij zijn vrouw en zijn drie kinderen die nu op de drempel stonden van hun 

volwassenheid. De kinderjaren waren snel voorbijgegaan. Eind jaren dertig en tijdens de 

oorlog, toen hij in zijn werk voor de Wereldraad en bezigheden voor de Nederlandse regering 

steeds volop de leiding moest nemen zonder veel personeel en veel onderweg was, had hij de 

opvoeding helemaal overgelaten aan Jetty. Zij vond dat vaak te veel en werd bijgestaan door 

een juffrouw, zoals Germaine of de diacones sœur Yvonne. Jetty wilde haar man steunen en 

was erbij in Amsterdam in 1948, waar op haar aandringen in een werkgroep speciale aandacht 

werd gegeven aan de verhouding tussen de man en de vrouw in de samenleving. Maar het 

tragische was dat zij zelf in deze jaren niet tot bloei kwam. Zij was een intelligente vrouw, die 

veel las en nadacht en die artikelen publiceerde waarin ze opkwam voor de rechten van de 

vrouw. Maar ze had, niet ten onrechte, het gevoel dat ze vaak niet werd gehoord en dat trok ze 

zich aan. Zij had een dromerige natuur. Ze deed mee in een groep World Council Wives, maar 

genoot er niet van om bij drukke oecumenische recepties naast haar man te staan en telkens 

weer andere kerkleiders en prelaten te gast te hebben, en ze trok steeds meer terug in haar 

eigen gedachtewereld. Wim en Jetty waren als Atta en Mammie ouders die van hun kinderen 

hielden, maar het kon gebeuren dat zij het geen van beiden merkten wanneer een van hun 

kinderen zich bezeerde of een probleem had. Toch was het grote huis aan de Chemin de 

                                                           

3 Visser ’t Hooft aan H. Høgsbro, 22 september 1950. WCC general correspondence 674. ‘Most people think 

either that I am far younger or that I am far older. (…) Ehrenström put it to me in the form that it was also my 

twenty-fifth anniversary in the ecumenical movement, for I was privileged to attend the Stockholm conference in 

1925. So on that day I (…) remembered with gratitude how the ecumenical work has grown in these 25 years 

and what a joy it is to be allowed to do this work.’ 
4 Visser ’t Hooft werd door zijn kinderen en hun latere partners aangesproken met Atta, naar het Grieks van 

Homerus. In de hoofdstukken 16 en 17 van de Odyssee spreekt de zoon van Odysseus, Telemachos, het hoofd 

van de herders Eumaios aan met ‘atta’, vadertje. Misschien is het als een grap begonnen, omdat Visser ’t Hooft 

net als Odysseus altijd op reis was. 
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Crêts-de-Champel voor de kinderen een fijne plaats om op te groeien, met een grote tuin, 

waarin ook gestoeid kon worden met de herdershond Miro.  

 Begin jaren vijftig verlieten de kinderen Visser ’t Hooft, de een na de ander, het ouderlijk 

huis. Anneke studeerde theologie in Leiden. Hans vertrok herfst 1950 naar Parijs, waarna hij 

zijn rechtenstudie voortzette in Leiden. Alleen de jongste zoon Kees bleef nog een paar jaar 

thuis. Hij was van de drie kinderen het meest geïnteresseerd in techniek en had op zolder zijn 

eigen knutselkamer. Maar voor Visser ’t Hooft was de universiteit de enige serieuze opleiding 

en theologie het mooiste vak. Hij was een strenge en doorgaans afstandelijke vader. Het 

kostte hem moeite om zich echt voor Kees te interesseren. Zonder dat hij het zelf doorhad, 

kon hij mensen soms het gevoel geven dat wat hen bezighield niet zo belangrijk was, dat gold 

ook voor Kees. In een terugblik heeft Visser ’t Hooft later wel eens betreurd niet de tijd te 

hebben gehad die hij aan zijn vrouw en kinderen had willen geven. Hij uitte toen ook zijn 

dankbaarheid, met een schijnbaar lichte verwondering, dat het toch zo goed was afgelopen 

met de kinderen.5 

  De drie kinderen Visser ’t Hooft gingen nu elk hun eigen weg. Anneke trouwde in 1953 

met de Italiaan Mario Musacchio, die Waldensisch predikant werd in Riesi op Sicilië. Zij 

kregen twee dochters: Erica en Martine. Het gezin woonde op verschillende plaatsen in Italië, 

maar Mario raakte vervreemd van het predikantswerk en het geloof. In Triëste doceerde 

Anneke Nederlands aan de universiteit. Hans (1930-2008) promoveerde op 11 december 1957 

in Leiden in de rechten.6 Hij trouwde in 1959 met Emilie Harriët barones van Randwijck 

(1926-2013). Hans en Emijet kregen drie kinderen: Caspar, Noor en Willem. Van 1977 tot 

1992 was Hans in Utrecht hoogleraar rechtsfilosofie en rechtsmethodologie. Kees (1931-

2009) volgde een opleiding aan de Hautes Études Commerciales in Genève en trouwde in 

oktober 1954 in de Verenigde Staten met de Amerikaanse Patricia Adams Jenkins. Na een 

periode in Wiesbaden vestigden Pat en Kees zich in Heiloo in Nederland, waar Kees 

ondernemer werd en hun vier kinderen Marcus, Steven, Ben en Mila opgroeiden. In 1953 of 

1954 verhuisden Wim en Jetty van het grote woonhuis aan de Crêts-de-Champel naar een 

andere huurwoning aan de Avenue de Miremont, nummer 11, een huis dat inmiddels niet 

meer bestaat. 

                                                           

5 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 
6 Visser ’t Hooft, H.Ph., Les Nations Unies et la conservation des ressources de la mer. Etude des rapports entre 

le codificateur et le milieu politique (1957). 
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 Bij de Wereldraad voelde Visser ’t Hooft zich de juiste man op de juiste plaats. Hij was als 

Nederlander in Genève geworteld geraakt. Hier had hij goede vrienden, zoals de kunstenaar 

en predikant Max Dominicé en Henri d’Espine, docent praktische theologie en voorzitter van 

de Fédération des Églises Protestantes de Suisse. Toen de zendingstheoloog Hans Hoekendijk 

hem in 1953 polste om in Utrecht voor de Hervormde Kerk kerkelijk hoogleraar praktische 

theologie worden, was hij weliswaar gevleid, maar niet te verleiden. Hij was in zijn eigen 

ogen ook geen geschikte kandidaat voor een kerkelijk hoogleraarschap. Het was met een 

beetje valse bescheidenheid dat hij zijn beslissing motiveerde, maar hij meende het toch ook. 

 

Door een wonderlijke gang van mijn leven is mijn verhouding tot de theologie een 

wonderlijk mengsel van persoonlijk interesse en dilettantisme. Maar de nadruk moet op 

dilettantisme vallen, aangezien ik in al die jaren enige vorm van systematische studie heb 

moeten laten varen. Daarbij komt, dat een kerkelijk hoogleraar kerkelijke, en dat betekent 

toch eigenlijk gemeentelijke ervaring moet hebben. Als student zou ik mijn professor niet 

au serieux nemen, als hij nooit verantwoording voor een gemeente gehad heeft, en toch 

practische theologie ging beoefenen.7 

 

Ook in de jaren dertig had hij steeds ‘nee’ gezegd tegen functies die hem in Nederland of in 

Nederlands-Indië werden aangeboden. Hoewel hij weleens verlangde naar een wat rustiger en 

geconcentreerder taak, bleef Visser ’t Hooft vinden dat hij in Genève op zijn plek was. Het 

uitvoerend comité liet hem weten dat het graag zag dat hij tenminste zou aanblijven tot de 

derde assemblee. Er was bij de Wereldraad behoefte aan continuïteit, en de ervaring van de 

eerste jaren moest, zo vond het comité, worden verwerkt in een meer permanente opzet van 

het werk.  

 Voor de medewerkers was Visser ’t Hooft als leidinggevende ‘le patron’ of ‘doctor Visser 

’t Hooft’, woorden uitgesproken met ontzag. Zijn leiderschapsstijl was enerzijds autoritair en 

veeleisend. Anderzijds gaf hij stafleden binnen de grenzen die hij bepaalde veel eigen 

verantwoordelijkheid.8 Sommigen waren bang voor hem of vonden hem autoritair, maar bij 

de meesten overheerste de bewondering. Met zijn donkere priemende ogen leek hij iedereen 

die zijn werkkamer binnenkwam te willen doorboren. Econoom en ethicus Harry de Lange na 

                                                           

7 Visser ’t Hooft aan J.C. Hoekendijk, 16 december 1953. WCC general correspondence 663. 
8 Interview van R. Foppen met A.H. van den Heuvel, De Kerk Vandaag, NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief 

Beeld en Geluid. 
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de pensionering van Visser ’t Hooft, lid van het centraal comité, vertelde naar aanleiding van 

diens dood dat de hoogste vormen van lof die hij regelmatig van Visser ’t Hooft ontving 

berispingen waren.9 Maar medewerkster Marjolaine Chevallier wees op zijn glimlach, die zijn 

strengheid compenseerde.10 Als Visser ’t Hooft bij een vraag van een journalist, een 

‘ondeugend’ antwoord voelde opkomen, kreeg hij pretoogjes en krulden zijn mondhoeken. 

Hij was zelf altijd stipt op tijd op kantoor aanwezig, 8.30 uur, en had dan Le Monde al 

gelezen. Medewerkers die te laat kwamen, konden van le patron een reprimande verwachten. 

Vanuit zijn werkkamer schuin rechts boven de ingang observeerde hij het pad naar de 

voordeur van de villa aan de Route de Malagnou. Laatkomers of in zijn ogen niet netjes 

geklede medewerkers kregen een standje. Eens stuurde hij iemand die op een warme dag in 

lederhosen naar het werk kwam naar huis om zich te verkleden.11  

 Hij mocht dan als autoritair bekendstaan, in het debat kon hij goed luisteren en vaak 

feilloos een middenpositie bepalen en innemen. Stafmedewerker Albert van den Heuvel 

beschreef hoe hij vaak iets op een klein stukje papier of een de achterkant van een 

sigarettenpakje, zat te formuleren, het voorlas en dan het legendarische zinnetje sprak: ‘Kan 

dat zo, denk je?’12 Met leeftijdgenoten van vergelijkbaar niveau ging hij kameraadschappelijk 

om, maar hij bewaarde tegelijk een bepaalde formele stijl en liet bijna nooit het achterste van 

zijn tong zien, waarin zijn elitaire opvoeding herkenbaar was. Zijn spraak hield altijd iets 

geaffecteerds ‘Leids’. Over de wijze waarop hij binnen en buiten de Wereldraad omging met 

jongeren of minder ervaren contacten bestaan tal van anekdotes. De dominicaan René 

Beaupère voelde zich een ontzettende ‘provinciaal’ toen hij begin jaren vijftig Visser ’t Hooft 

voor het eerst bezocht in zijn bureau. Hij zat zich al zenuwachtig te maken nadat de 

secretaresse van Visser ’t Hooft hem had gezegd te moeten wachten. Even later tegenover 

Visser ’t Hooft gezeten voelde hij zich volstrekt overtroefd in leeftijd en levenservaring en 

had hij het gevoel alleen maar domme vragen te stellen. Maar later ging hij hem steeds meer 

waarderen als ‘le conférencier au parler simple’; ‘le prédicateur chaleureux’ en ‘le commensal 

agréable’.13 

                                                           

9 Interviews met H. Berkhof, A.H. van den Heuvel en H.M. de Lange, Brood en Spelen, IKON-radio, 6 juli 

1985. Archief Beeld en Geluid. 
10 Istina, 42. 
11 Zeilstra, interview met B.C. Sjollema, 20 augustus 2013. 
12 Interview van R. Foppen met A.H. van den Heuvel, De Kerk Vandaag, NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief 

Beeld en Geluid. 
13 Beaupère, ‘Rencontres avec W. Visser ’t Hooft’, 2003, 35 en 38. 
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 De ervaring overtroefd te worden of zich in zijn buurt heel onzeker te voelen, kenden 

velen. Boudewijn Sjollema kwam als stafmedewerker voor het migratievraagstuk in 1958 bij 

de Wereldraad. Hij weet zich nog goed zijn eerste ‘audiëntie’ te herinneren, maar ook hoe 

indrukwekkend het afliep. 

 

Iedereen was eigenlijk een beetje bang voor hem. Visser ’t Hooft was een gesloten en zeer 

directe man. Ik belde hem op: ‘Ik zou graag een afspraak maken.’ Visser ’t Hooft: ‘Ik heb 

nu geen tijd. Vanmiddag bel ik je om 14.00 uur.’ Ik zat klaar bij de telefoon. Visser ’t 

Hooft om 14.00 uur: ‘Kom nu maar!’ Er werd een logisch samenhangend verhaal van je 

verwacht. Geen small talk. Niet over het weer praten! Dat was tijdverlies. Niets 

opschrijven! Doe je later maar uit je geheugen. Groot bureau, groot raam achter Visser ’t 

Hooft, waardoor je zijn profiel tegen het licht in zag. Links en rechts stapels boeken en 

dossiers. Je kreeg een heel oude verzakte leren fauteuil aangeboden, waar je volledig in 

wegzakte. Hij zat dus hoger en begon na enige tijd rond te lopen. Nadat ik de ingewikkelde 

kwestie had uitgelegd [ging over competentiekwesties, JZ], ging Visser ’t Hooft ten slotte 

naast me zitten, dus op gelijke hoogte en begon te antwoorden: De oecumenische 

beweging is gelijk een diamant, briljant geheel, allerlei kleuren en facetten. Jij bent een 

buitengewoon klein stukje, toch een van die vele facetjes van die grote diamant. Daarna 

begon Visser ’t Hooft een lijst van oecumenische onderwerpen te benoemen waar het 

migratievraagstuk deel van uitmaakte en ten slotte in paste. Na afloop kwam meteen mijn 

baas op me af: ‘Tu as vu le patron?’14 

 

Visser ’t Hooft kon ook plotselinge woede-uitbarstingen hebben, die soms onverklaarbaar 

waren voor de mensen om hem heen. Tijdens een cruise in 1971 na een lezing bij Antiochië 

over Paulus en de vroege kerk, die eigenlijk door iedereen enthousiast was ontvangen, bleek 

Visser ’t Hooft zich, tot verbazing van iedereen, enorm te hebben geërgerd. Na afloop aan 

boord van het schip ontplofte hij omdat er in de voordracht geen aandacht was geweest voor 

de prediking van de orthodoxe kerkvader Johannes Chrysostomos (345-407) tegen de 

losbandigheden die zich bij Antiochië in zijn tijd hadden afgespeeld.15 Opmerkelijk is dat er 

op negatieve typeringen van Visser ’t Hooft vaak een legitimatie volgt voor zijn gedrag. Toen 

                                                           

14 Zeilstra, interview met B.C. Sjollema, 20 augustus 2013. 
15 Beaupère, ‘Rencontres avec W. Visser ’t Hooft’, 2003, 39. 
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de journalist Bert Stoop met hem sprak ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 

observeerde hij: 

 

Er zijn mensen die bang voor hem zijn. Vreemd is dat niet, want hij kan soms onredelijk 

kwaad, opvliegend en onbeleefd zijn, al komen deze onbeheerste reacties dan ook voort uit 

een gerechtvaardigd gevoel van teleurstelling of protest. […] Uiterlijk is dr. Visser ’t Hooft 

een onopvallende man. Alleen zijn ogen zijn opvallend. Ze kijken je aan of hij je helemaal 

dóór heeft. Zijn altijd wat rood aangelopen mond, waaraan de samengeknepen lippen iets 

onverzettelijks geven, is diep en zwaar gerimpeld.16 

 

Veel mensen accepteerden het incidentele gebrek aan zelfbeheersing van de secretaris-

generaal als iets dat onlosmakelijk verbonden was met zijn daadkracht en zware 

verantwoordelijkheden. Het kostte hem soms moeite geduld te hebben met mensen die in zijn 

beleving ‘kleiner’ dachten dan hij of die een aspect dat hij juist belangrijk vond over het 

hoofd zagen. De meesten vergaven het hem. 

 

6.3 Het visioen 

In de Angelsaksische traditie geeft een general secretary meestal meer uitvoering aan het 

afgesproken beleid dan dat hij steeds het voortouw neemt. Visser ’t Hooft echter beschouwde 

zichzelf helemaal niet als iemand die alleen maar uitvoerde wat anderen hadden bedacht. Het 

lag hem niet om een afwachtende houding aan te nemen. Zo legde hij in 1950 tijdens een 

belangrijke beleidsbepalende bijeenkomst van het centraal comité in Toronto vijf prioriteiten 

op tafel. De Wereldraad was als ‘religious international’ met kerken als leden een nieuw 

fenomeen, en Visser ’t Hooft besefte dat de missie en de visie van de Wereldraad glashelder 

moesten zijn. Het ging om: interkerkelijke solidariteit, het mobiliseren van de achterban, de 

interkerkelijke dialoog, het stimuleren van het gemeenschappelijke getuigenis en het 

articuleren van de betekenis van de zending voor de oecumene en andersom. De vijf 

uitgangspunten werden met algemene instemming ontvangen.17 De basis daarvan was een 

vertrouwelijke studie die Visser ’t Hooft al vóór de oprichting van de Wereldraad, in oktober 

1947, had laten verschijnen, getiteld ‘Die Bedeutung des Oekumenischen Rates’. Later werd 

deze tekst als hoofdstuk ingevoegd in The Universal Church in God’s Design, het eerste deel 

                                                           

16 B. Stoop, interview met Visser ’t Hooft, in: Het Vrije Volk, 17 september 1960. 
17 Visser ’t Hooft, ‘De Wereldraad van Kerken. Huidige situatie en uitzicht’, 1950, 439-450. 
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van het materiaal dat werd gebruikt bij de oprichtingsassemblee in Amsterdam.18 In Toronto 

nam het centraal comité nu voortbouwend op deze lijn een belangrijke verklaring aan, 

waarvan het centrale punt was dat men de misvatting wilde weerleggen dat het doel van de 

Wereldraad zou zijn een superkerk na te streven. Daar direct mee verbonden was de bepaling 

dat het lid worden van een kerk van de Wereldraad nooit kon betekenen dat die kerk door dat 

te doen, erkende dat alle andere lidkerken volwaardig kerk waren.19 Wat Visser ’t Hooft 

betreft was deze Torontoverklaring slechts het begin van een grondige ecclesiologische 

reflectie op de betekenis van het lidmaatschap van de Wereldraad. Een achterliggende 

motivatie was dat men door deze verklaring bezwaren van de oosters-orthodoxe kerken en de 

Rooms-Katholieke Kerk wilde wegnemen.  

 Maar het wantrouwen bleef. Het woord ‘misverstanden’ komt in het verweer van Visser ’t 

Hooft in de jaren vijftig regelmatig terug.  

 

Eén gevaarlijk misverstand bestaat in de vooronderstelling dat het enige alternatief voor 

onenigheid een monolithische, centralistische en imperialistische superkerk zou zijn, een 

soort klerikale Leviathan.20 

 

Volgens Visser ’t Hooft kon de verdachtmaking dat de Wereldraad uit zou zijn op het 

organiseren van een superkerk slechts weerlegd worden door te laten zien dat alleen tussen de 

verschillende kerken waarachtige ‘fellowship’ mogelijk was. De methode om door gesprek 

consensus te zoeken zag hij daarbij als een belangrijk middel. Hij bestreed dat dit ten koste 

van de waarheid zou gaan zoals critici beweerden. Zij betoogden dat kerken die over 

geloofszaken verschillend dachten, als zij een ontmoeting met elkaar hadden, noodzakelijk tot 

ontkenning van hun geloof kwamen.21 Ook de bewering van de Wereldraad dat de autonomie 

van iedere kerk volledig werd erkend, werd gewantrouwd.  

 In zijn verweer stelde Visser ’t Hooft nadrukkelijk dat aan de Wereldraad niet de 

zogenaamde ‘notae ecclesiae’ van eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit, noch de 

                                                           

18 Visser ’t Hooft, ‘Die Bedeutung des Oekumenischen Rates (der Kirchen)’, oktober 1947. WCC 994.2.12/3. 

Visser ’t Hooft, ‘The Significance of the World Council of Churches’, 1948, 177-200. 
19 Visser ’t Hooft, ‘Statement on “The Church, the churches and the World Council of Churches”. The 

Ecclesiological Significance of the World Council of Churches’ IV,4. Toronto 1950, als appendix V toegevoegd 

aan: Visser ’t Hooft, The Genesis and Formation of the World Council of Churches (1982), 112-120. 
20 Visser ’t Hooft, ‘De grondslag van onze eenheid’, preek over Hebreeën 3,1, Oberlin, Verenigde Staten, 1957, 

in: Heel de kerk voor heel de wereld, (1968), 269-274. Citaat 271-272.  
21 The first Six Years, 1948-1954 (1954), 12. WCC 994.2.15/5. 
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wezenlijke eigenschappen van ‘koinonia’, het nieuwtestamentische woord voor gemeenschap, 

toekwamen.22 De Wereldraad was wat het woord uitdrukte: een Raad, niet meer en niet 

minder. Er waren volgens hem dus geen pretenties of ambities een superkerk te zijn of te 

worden. Een volledig gemeenschappelijk geloofsgetuigenis en de volle gemeenschap van de 

sacramenten konden bij zo’n bonte verzameling lidkerken niet als reële doelstellingen worden 

beschouwd. Daarom was de basisformule van de Wereldraad ook geen ‘belijdenis’ in de 

eigenlijke zin van het woord. 

 

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van Kerken die onze Heer Jezus Christus 

aanvaarden als God en Heiland.23 

 

Er waren na de oprichtingsvergadering in 1948 veel suggesties gekomen deze zinsnede te 

herformuleren. Maar geen enkel voorstel had het gehaald. Voor Visser ’t Hooft was de 

betekenis dat in Christus de Heer van de kerk onder de mensen was gekomen en nog altijd 

zelf zijn kerk bouwde door zijn kinderen bijeen te brengen in het lichaam van Christus. Ook 

qua verkondiging kon van een werkelijk gemeenschappelijke boodschap geen sprake zijn. 

Maar zo’n eensluidend nieuwtestamentisch ‘kèrugma’, verkondiging of boodschap, mocht 

van de Wereldraad zelf ook niet worden verwacht.24 Dat was de opdracht van de lidkerken. 

De Wereldraad zelf was een opdracht en een belofte tegelijk, en moest in staat zijn 

inhoudelijk en profetisch tot de wereld te spreken. De raad mocht zichzelf, volgens Visser ’t 

Hooft, zien als een werktuig dat aan de Heer der kerk ter beschikking stond om tot zijn doel te 

komen met de kerken en de wereld. 

 Dat Visser ’t Hooft bij onenigheden steeds van ‘misverstanden’ sprak, was een van zijn 

bewuste strategieën.25 Zo kon hij zichzelf presenteren als iemand die boven de problematiek 

stond en wist waar de oplossing te vinden was. Hij heeft niet iedereen overtuigd. Oud-

stafmedewerker Albert van den Heuvel wees er decennia later op dat de medewerkers van 

                                                           

22 De vier ‘notae ecclesiae’ werden vastgesteld tijdens het Concilie van Constantinopel in 381 en verwijzen naar 

1 Korintiërs 12,27; ‘koinonia’ is het Griekse woord waarmee in Handelingen 2,42 de gemeenschap van de eerste 

christelijke gemeente wordt aangeduid. 
23 ‘The World Council of Churches is a fellowship of Churches which accept our Lord Jesus Christ as God and 

Saviour’. Rouse and Neill, A History of the Ecumenical Movement (1986), 705. 
24 Vgl. Romeinen 16,15. 
25 Vgl. The first Six Years, 1948-1954 (1954), 12. WCC 994.2.15/5. 
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rond 1960 zelf wel degelijk geloofden dat het streven van de Wereldraad erop was gericht 

kerken organisatorisch en administratief één te laten worden.26 

 Er was wel duidelijkheid nodig wat betreft het fundament van de Wereldraad en voor 

Visser ’t Hooft was hierin voor Christus de centrale rol weggelegd. De basisformule van de 

Wereldraad beschouwde hij als een bijbels verantwoorde interpretatie van de incarnatie, dat 

wil zeggen de vleeswording van Christus zoals beschreven in Johannes 1. Volgens Lukas 

Vischer, van 1966 tot 1979 directeur van het departement Faith and Order, was de 

basisformule in de kern ook de persoonlijke ‘geloofsbelijdenis’ van Visser ’t Hooft zelf. Hij 

heeft deze in ieder geval altijd stevig verdedigd, maar hij nam het ook niemand kwalijk als hij 

of zij moeite met deze grondslag had. De basisformule, die in 1938 te Utrecht werd aanvaard 

en in 1961 te New Delhi in trinitarische zin werd uitgebreid, stond van meet af aan onder 

kritiek. Dat Jezus Christus als God en Heiland werd gepresenteerd, was een dogmatische 

interpretatie die velen te ver ging. Niet iedereen was zo soepel als de Nederlandse, vrijzinnige, 

lutherse hoogleraar C.W. Mönnich. Deze beschouwde de basisformule als een ongelukkig 

geformuleerde ‘stichtelijkheid’, waardoor kerken zich niet moesten laten weerhouden om zich 

aan te sluiten bij de Wereldraad.27 Visser ’t Hooft weigerde de basisformule los te laten, maar 

kritiek, bijvoorbeeld van Tsjechische protestanten of unitariërs in de Verenigde Staten, heeft 

hij steeds welwillend onder ogen gezien.28 Hij besefte dat er onvolkomenheden aan de basis 

kleefden, maar beschouwde hem als een onmisbaar plechtanker om de Wereldraad in balans 

te houden. 

 Visser ’t Hooft had een visioen. Geen moment zou hij er ooit genoegen mee nemen een 

manager te zijn of een uitvoerder, of slechts ‘le patron’ van een bureaucratie. Waar het hem 

om ging was de fundamentele eenheid van de kerk op de verdeeldheid niet alleen van kerken, 

maar van de wereld te leggen. Hij realiseerde zich dat het Griekse woord ‘oikoumène’ waar 

het moderne woord oecumene van was afgeleid, in de hellenistische wereld waarin het 

Nieuwe Testament was ontstaan, een neutraal woord was. Ook in het Nieuwe Testament zelf 

betekende ‘oikoumène’ zoiets als ‘de bewoonde wereld’ of ‘de mensheid’.29 Maar gaandeweg 

was het een aanduiding geworden voor de verenigende kracht van het geloof in God en de 

                                                           

26 A.H. van den Heuvel, interview, IKON-jubileumprogramma ‘60 jaar Wereldraad van Kerken’, uitgezonden 24 

augustus 2008. Zeilstra, interview met A.H. van den Heuvel, 13 april 2013.  
27 Mönnich, Jezus Christus God en Heiland. Proeve ener beschouwing over de basisformule van de Wereldraad 

der Kerken (1948). 
28 The Washington Post, 30 november 1953. WCC 994.1.35/1. 
29 Visser ’t Hooft, The Meaning of Ecumenical (1953). WCC 994.2.14/28. Vgl. Lukas 2,1. 
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betekenis daarvan voor de wereld, met name waar het ging om de zeven grote oecumenische 

concilies van de christelijke kerk (325-787). In het lutherse Concordiënboek uit 1580 werden 

geloofsbelijdenissen als ‘oecumenisch’ aangeduid. Hij kon verschillende momenten in de 

negentiende eeuw aanwijzen waarin men het begrip ‘oecumenisch’ zelfbewuster ging 

gebruiken: meer in de zin van een subjectieve houding en een verlangen dan als feit. Sinds 

1846 werd het woord ‘oekumene’ wel gebruikt in kringen van de Evangelische Alliantie. 

Maar wat betreft Visser ’t Hooft, werd de moderne betekenis waarbij het erom ging de 

wereldkerk als Una Sancta in woord en daad zichtbaar te maken, pas duidelijk tijdens de 

World Missionary Conference in Edinburgh van 1910.30 Voor zijn werk hanteerde hij zelf de 

definitie van de Oxford Life and Work-conferentie van 1937: 

 

[De kerken] zijn oecumenisch in zoverre zij streven naar verwerkelijking van de Una 

Sancta, de gemeenschap van christenen die de ene Heer belijden. 31 

 

De kerken zag hij in dit kader als de handelende subjecten, die zich in de Wereldraad bijeen 

lieten roepen om aan hun opdracht, de eenheid in Christus, gestalte te geven. 

  

6.4 Evanston 1954: Hopen, maar waarop? 

De assemblee van 1954 te Evanston bij Chicago was de eerste grote internationale 

bijeenkomst van de Wereldraad na de oprichting in Amsterdam. De conferentie kreeg het 

thema ‘Christus, hoop der wereld’. Visser ’t Hooft zou graag zien dat de Wereldraad met een 

eschatologisch, christocentrisch perspectief een geestelijk fundament zou geven aan de hoop 

op een doorbraak in de vele impasses van de tijd. In Wereldraadkringen was men ervan 

overtuigd dat velen in de eerste helft van de jaren vijftig zich vastklampten aan valse hoop, in 

het Westen net zo goed als in het Oosten.32 Van kapitalisme en de vrije markt kon geen 

verlossing van ellende worden verwacht, en van staatscommunisme en een geleide economie 

evenmin. Het thema was dus zowel kritisch als constructief bedoeld, maar die balans bleek 

moeilijk vast te houden. Al tijdens de voorbereiding laaide de discussie van tijd tot tijd hoog 

op. Visser ’t Hooft wilde de relatie tussen het koninkrijk van God en de geschiedenis 

                                                           

30 Visser ’t Hooft, ‘De Oecumenische Beweging’, 1958. WCC 994.2.16/15. 
31 Visser ’t Hooft, ‘Ecumenism’, 1958, 90-95. ‘[The Churches] are ecumenical in so far as they attempt to realise 

the Una Sancta, the fellowship of Christians who acknowledge the one Lord.’ 
32 Evanston Speaks. Reports from the Second Assembly of the World Council of Churches. Evanston Illinois, 

U.S.A. August 15-31, 1954 (1954). 
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uitwerken met het oog op de actualiteit en de impasse waarin de wereldpolitiek verkeerde. Zo 

zouden de fundamenten die in Amsterdam waren gelegd verder kunnen worden opgebouwd. 

Maar het thema zat vol voetangels en klemmen. Als Christus de hoop van de wereld was, 

waarop was die hoop dan gericht? Terwijl sommigen vasthielden aan een letterlijke 

verwachting van de wederkomst van Christus, beschouwden anderen dit als een vlucht in 

‘otherworldly thinking’. De spraakverwarring die volgde, konden Visser ’t Hooft en zijn staf 

niet de baas. 

 De aandacht voor de Wereldraad groeide in deze tijd sterk, zeker in Europa en de 

Verenigde Staten. Al was het in de nerveuze atmosfeer van de heksenjachten op vermeende 

communisten, Evanston trok in het gastland veel aandacht van de media, waarbij televisie als 

het nieuwe medium een steeds grotere rol speelde. Zo mocht Visser ’t Hooft voorafgaand aan 

de Evanston-assemblee meedoen aan de televisiecursus ‘Man and Religion’ van de 

Amerikaanse omroep NBC. Hij beschouwde de tweede assemblee als een geweldige kans om 

een alternatief christelijk geluid te laten horen. In een van zijn toespraken tijdens zijn 

voorbereidende reis, deed hij een rechtstreekse aanval op het McCarthyisme met zijn 

verdachtmakingen. Hij prees de Presbyterian Church die zich openlijk verzette tegen de 

heksenjacht.33 Er was in de Verenigde Staten in zijn ogen een heftige ‘geestesstrijd’ aan de 

gang, zo vond Visser ’t Hooft: ‘Ze leren vrijwel voor het eerst kerk en wereld te 

onderscheiden.’34  

 De theoloog achter het thema ‘hoop’ dat voor de tweede assemblee was gekozen, was de 

Zwitser Emil Brunner die nu, in tegenstelling tot bij de eerste assemblee, een grote inbreng 

had. Hij pleitte voor een balans tussen een ‘futuristische’ interpretatie van een rijk Gods dat in 

een verre toekomst ooit zou komen en een in het heden getrokken ‘realized’ eschatologie.35 

Sommigen echter vonden ‘hoop’ te vaag, en Visser ’t Hooft moest toegeven dat men met het 

losse woord ‘hoop’ alle kanten op kon. Hij bracht daar tegenin dat in het Nieuwe Testament 

hoop volgens hem zekerheid betekende: ‘Christian hope is counting on the completion of the 

plan of God as it is revealed to us in Jesus Christ.’ En dan ging het niet om bovennatuurlijke 

gebeurtenissen, maar een manifest worden van de overwinning van Christus over zonde en 

dood in een verscheurde wereld.36  

                                                           

33 The Washington Post, 18 november 1953. WCC 994.1.35/1. 
34 Visser ’t Hooft aan J.C. Hoekendijk, 16 december 1953. WCC general correspondence 663. 
35 The Ecumenical Review, vol.VI, 1953/1954, 332-333. Brunner, Eternal Hope (1954). 
36 Visser ’t Hooft, Summary of address to the General Assembly of the Presbyterian Church in the U.S.A., mei 

1954. WCC 994.2.15/13. 
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 Voor Visser ’t Hooft werd Evanston zelf, in zijn functie als secretaris-generaal, een 

beproeving met vele problemen en crises. De internationale politieke situatie was vol 

incidenten. Kort tevoren was het in Korea tot een wapenstilstand gekomen, maar de oorlog in 

Vietnam zou spoedig uitbreken. De locatie was achteraf gezien niet handig, maar dat voor 

Amerika werd gekozen lag toen wel voor de hand. Amerikaanse kerken leverden zowel 

inhoudelijk als financieel een belangrijke bijdrage aan de Wereldraad. Zij waren ook in staat 

om aan deze conferentie allure te geven: er gingen indrukwekkende nationale manifestaties 

aan vooraf. Bijeenkomen op een campus in de buurt van een grote stad was praktischer dan in 

allerlei verschillende gebouwen verspreid in het centrum, zoals in Amsterdam tijdens de 

eerste assemblee. Maar de Verenigde Staten waren een van de hoofdrolspelers in de Koude 

Oorlog en de sfeer was gespannen. 

 Visser ’t Hooft had niet het idee dat president Eisenhower veel van de oecumenische 

beweging begreep. Eind 1953 woonde deze in Washington een kerkdienst bij met het thema 

‘A Living Hope’. De dienst werd door Visser ’t Hooft geleid tijdens de weken dat hij in de 

Verenigde Staten was om de conferentie van Evanston voor te bereiden. Het enige wat 

Eisenhower toen na afloop van de dienst zou hebben gezegd, was: ‘That was a good thought’, 

naar het oordeel van de secretaris-generaal een beetje erg oppervlakkig.37 Toch was hij 

vereerd toen hij later, samen met het hoofd van de universiteit van Evanston, Eisenhower in 

een rijtoer mocht begeleiden voordat de president de assemblee zou toespreken. Met de 

oproep van Eisenhower aan de gedelegeerden om te bidden voor vrede, was Visser ’t Hooft 

heel tevreden, omdat de president daarmee uitstraalde dat hij vertrouwen in de kerken had.  

 In de snikhete collegezalen van de Northwestern University kwamen de afgevaardigden 

van de honderdzestig lidkerken die in 1954 bij de Wereldraad waren aangesloten bijeen. 

Volgens Visser ’t Hooft zou alleen het beluisteren van Gods Woord hen in staat stellen de 

verdeeldheid te boven te komen.38 Echter, aan verdeeldheid was zo nu en dan niet te 

ontkomen, zoals bij de samenstelling van het nieuwe presidium. Aan de zendingstheoloog 

Hans Hoekendijk schreef Visser ’t Hooft: ‘…bij deze Assembly leren we elke dag beter, dat 

we de zaak niet zelf in handen hebben. Soms is het alsof we alleen maar zitten te kijken naar 

wat er gebeurt.’39 Diepe indruk op Visser ’t Hooft maakte de secretaris-generaal van de 

                                                           

37 Presbyterian Life, 26 december 1953. WCC 994.1.35/1. Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 250. 
38 Visser ’t Hooft, ‘The General Secretary’s Statement to the Assembly’ in: The Evanston Report (1954), 73-83, 

verwijzing 79. 
39 Visser ’t Hooft aan J.C. Hoekendijk, 16 juni 1954, WCC general correspondence 663. 
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Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld. Deze pleitte er in zijn speech voor dat het kruis van 

Christus als basis van hoop in zijn uniciteit niet exclusief op de kerk, maar inclusief op de 

hele mensheid zou worden betrokken. Dat was een andere christologie dan Visser ’t Hooft 

zelf had, maar het intrigeerde hem wel. Pas na de dood van Hammarskjöld, toen diens 

mystiek door de publicatie van zijn boek Merkstenen bekend werd, begon Visser ’t Hooft, die 

zelf ook wel ‘de Hammarskjöld van de kerken’ werd genoemd, beter te begrijpen wat 

Hammarskjöld met zijn pleidooi had bedoeld.40  

 Een assemblee moest altijd uitlopen op een boodschap, een Message. In de Message van 

Evanston zocht men vanuit de eenheid van Christus naar een antwoord op de verdeeldheid 

van de wereld. Maar het bleef Visser ’t Hooft zelf te vaag. De actuele vertaalslag waar hij op 

had gehoopt werd niet gemaakt.41 De hoop in Christus moest volgens hem concreet zichtbaar 

worden door de eenheid van de kerk, op aanwijsbare tegenstellingen in de wereld te 

betrekken. Het was duidelijk dat de kerken daarin tot nu toe tekortschoten en daarin mede 

verantwoordelijkheid droegen voor de tragische impasses van bewapening, racisme, 

vluchtelingenstromen en honger waarin de wereld zich bevond. Om het doel te bereiken zou 

de kerk zich moeten vernieuwen. 

 Van vernieuwing was in de jaren rond 1948 ook sprake geweest, maar na Evanston ging 

Visser ’t Hooft dit thema veel nadrukkelijker profileren. Hij wilde het oude semper 

reformanda van de reformatie, dat wil zeggen dat een levende kerk altijd bezig is zichzelf te 

hervormen, opnieuw bevragen. In 1955 wijdde hij aan dit onderwerp de Dale Lectures, 

colleges die hij in Oxford mocht houden.42 De eenheid van de kerk zelf was zo betoogde 

Visser ’t Hooft een gegeven en mocht dankbaar worden aanvaard als een Godsgeschenk. 

Maar die aanvaarding schiep verplichtingen. Met dat geschenk niets doen beschouwde hij als 

een zonde. De christelijke opdracht was dus niet het bestaan van God te bewijzen, maar de 

incarnatie van Gods heil in Christus heel serieus te nemen. In Christus werd een persoonlijke 

God beleden. Wie dat relativeerde, reduceerde Christus zelf tot een ethisch systeem en 

miskende zodoende de gemeenschap die hij onder de mensen wilde stichten. Het sleutelwoord 

was: ‘koinonia’, gemeenschap.43 Een van de belangrijkste beelden daarvan vond hij in 1 

Korintiërs 12, waar de apostel Paulus spreekt van één lichaam van Christus dat bestaat in vele 

                                                           

40 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 251. Hammarskjöld, Merkstenen (1963). 
41 Evanston Speaks. Reports from the Second Assembly of the World Council of Churches (1954), 9-11. 
42 Visser ’t Hooft, The Renewal of the Church. The Dale Lectures Delivered at Mansfield College (1956). 
43 Bijv. in Handelingen 2,42. Vgl. 6.3 en 9.12. 
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leden, met telkens weer andere gaven.44 Hij achtte een herstel van kerkelijke waardering voor 

deze charismatische gaven, dat wil zeggen uit genade door God geschonken capaciteiten, 

wezenlijk. Hij onderstreepte het belang van de wederzijdse erkenning dat verschillende 

mensen elkaar niet konden missen wanneer zij Gods wil wilden doen: de verschillende 

christelijke tradities konden van elkaar leren en elkaar vullen. Hij sprak van een ‘economy of 

the charismata’. Sommigen vonden dit allemaal wel erg dogmatisch klinken, maar anderen 

zagen in de neo-orthodoxie van Visser ’t Hooft een soort theologische lingua franca, een 

omgangstaal die werkelijk hielp bij oecumenische ontmoetingen.45 

 

6.5 Het ‘Wächteramt’ van de Wereldraad 

De Wereldraad van Kerken wilde een profetische stem laten horen op het wereldtoneel. Het 

belang daarvan had Visser ’t Hooft in de oorlog geleerd. Om de kerken in staat te stellen 

sprekende kerken te zijn, dienden zij de ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis goed in de 

gaten te houden en te duiden in het licht van Gods bedoelingen met de mens en met de 

wereld. Dat de profetische stem in het Oude Testament meestal juist niet de 

geïnstitutionaliseerde religie van tempel en priesters vertegenwoordigde, lijkt hij veelal buiten 

beschouwing te hebben gelaten. De wens van de Wereldraad om profetisch te spreken, 

betekende niet alleen dat er een belangrijke rol was te vervullen door de Commission of the 

Churches on International Affairs (CCIA), waaraan vrij nuchtere analisten als Kenneth Grubb 

en O. Frederick Nolde leidinggaven, maar ook door secretaris-generaal Visser ’t Hooft zelf. 

Gedurende de jaren vijftig en zestig hebben er heel wat internationale crises op de agenda van 

de Wereldraad gestaan. Visser ’t Hooft besefte dat, wilde men een woordje meespreken in de 

internationale wereld, men zuinig en diplomatiek met ‘het profetisch spreken’ moest omgaan 

en steeds optimaal geïnformeerd diende te zijn. Ook moest er voor een uitspraak voldoende 

draagvlak zijn, in de eerste plaats in de relevante gremia van de Wereldraad, in het bijzonder 

de buitenlandcommissie CCIA, maar in principe ook onder de lidkerken.46 Tegelijk had de 

ervaring van het spreken van de kerk tegenover het nazisme hem geleerd dat men vanuit de 

Wereldraad niet altijd namens de kerk, maar ook tot de kerk kon spreken. In zijn slotwoord 

                                                           

44 Visser ’t Hooft, ‘Renewal and wholeness’ in: The Ecumenical Review, II, 1949/1950, 385-392. 
45 Gérard, The Future of the Church. The Theology of Renewal of Willem Adolf Visser ’t Hooft (1974), 189. 
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New York, A. Booth te Londen en te Genève: K. Grubb, W. Kägi, J. Leimena, O.F. Nolde, W.R. Parvin, R.M. 
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als secretaris-generaal bij de verslaggeving over de periode 1954-1961, achteraf eigenlijk de 

tijd waarin hij zijn ideeën het meest kon verwezenlijken, vatte hij het als volgt samen: 

 

Er zijn dingen die de Geest tot de kerken zegt wanneer zij zich gezamenlijk aan de 

geopenbaarde waarheid Gods onderwerpen. Wanneer de kerken gezamenlijk spreken en 

handelen, dan is er dat ‘plus’, die nieuwe dimensie die tot het mysterie van Gods eenheid 

en gemeenschap behoort, en waardoor Gods waarheid in vollere omvang wordt gezien. En 

zo is het spreken van de Raad tegelijk een spreken van en een spreken tot de kerken. Zij is 

instituut zowel als beweging, instrument zowel als zuurdesem; haar roeping is zowel 

dienen als uitdagen.47 

 

De claim dat de Wereldraad op deze wijze een instrument voor Gods Geest was om de 

waarheid namens en tot de kerken te spreken, ging gepaard met een waarschuwing van de 

secretaris-generaal voor het opkomend gevaar van oecumenisch institutionalisme. Nu er 

honderden medewerkers van de Wereldraad in Genève rondliepen moest men oppassen geen 

bureaucratie te worden op afstand van de eigenlijke kerk. 

 Tegelijk aarzelde Visser ’t Hooft niet en nam nu de ruimte en ontwikkelde zich vol 

overtuiging in korte tijd als kerkelijk diplomaat. Het was geen sinecure om met een actieve rol 

voor de kerken in gedachten naar de contemporaine geschiedenis te kijken. Maar hij had de 

tijdgeest mee. Er waren in deze tijd relatief veel politici met respect voor kerken, die minstens 

beleefd wilden luisteren naar wat de Wereldraad te melden had, zij het lang niet altijd met 

instemming. Ook hielp het dat vanuit het grote netwerk van Visser ’t Hooft, opgebouwd toen 

hij actief was in de oecumenische jeugdbeweging, na de oorlog tientallen mannen en een 

enkele vrouw op verantwoordelijke posten in de internationale wereld terechtkwamen. 

 Toen Visser ’t Hooft in december 1957 voor Radio Bern mocht spreken over de 

inspanningen van de kerken voor de wereldvrede, omschreef hij kerkelijk spreken over vrede 

als betrokken zijn op totale vrede, daar bedoelde hij mee vrede tussen God en mens, tussen 

                                                           

47 Visser ’t Hooft, ‘Epilogue’, in: Evanston to New Delhi. 1954-1961 (1961), 189-192. Citaat 191. ‘There are 
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mensen onderling en tussen de individuele mens en zijn geweten.48 Door de boodschap van 

het evangelie, zo hield hij de luisteraar voor, hadden de kerken een bijzondere bijdrage aan de 

ontwikkeling van een internationaal ethos, geschikt om een stevige internationale rechtsorde 

op te bouwen. Ook dienden zij, wat hij noemde, het ‘Wächteramt’ uit te oefenen. Daarmee 

bedoelde hij dat zij, in de geest van de bijbelse profeten, een waarschuwend en wegwijzend 

woord moesten spreken als het ging om concrete beslissingen die volken en regeringen met 

elkaar moesten nemen. Zo bracht hij in praktijk wat Karl Barth hem steeds had voorgehouden. 

Ondanks de spanningen die er tussen hen waren geweest en het feit dat Barth helemaal niet zo 

enthousiast was over de oecumene van de Wereldraad, bleef Visser ’t Hooft ervan overtuigd 

dat de theologie van Barth onmisbaar was. Bij de 70e verjaardag van de theoloog uit Bazel in 

1956 gaf hij te kennen dat de oecumenische beweging ondenkbaar was zonder de theologie 

van Karl Barth.49 Later benadrukte hij daarbij in de uitwerking naast de verantwoordelijke 

samenleving sterk de mensenrechten.50 Maar in de eerste helft van de jaren vijftig werd van 

het begrip mensenrechten door de Wereldraad helemaal nog niet zoveel gebruik gemaakt. 

Meestal ging het in deze tijd om een van de mensenrechten in het bijzonder, namelijk het 

recht op freedom of religion. Dat sloot aan bij de visie van Barth. 

 Het precieze effect van de uitspraken van de Wereldraad en de bemoeienis van de 

secretaris-generaal met wat plaatsvond op het wereldtoneel, is niet te meten. Maar invloed 

was er wel degelijk. Een compleet overzicht te geven van alle activiteiten die de secretaris-

generaal met zijn staf in de jaren vijftig ontplooide is binnen het bestek van dit boek 

onmogelijk. Wel zijn er vier belangrijke dossiers die, ieder op een ander aspect van de 

uitwerking, goed illustreren hoe Visser ’t Hooft met wisselend succes invulling gaf aan zijn 

visioen en zijn eigen taakopvatting daarbij. De vier gekozen voorbeelden zijn: Israël en de 

Palestijnen; racisme in Zuid-Afrika; de Cypruscrisis en de Cubacrisis. 

 

 

 

                                                           

48 Visser ’t Hooft, ‘Bemühungen der Kirchen um den Frieden’, Sendung Radio Bern, 11 december 1957, in: Die 
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I. Een moeizaam thema: Israël en de Palestijnen 

Op 14 mei 1948, enkele maanden voor de oprichting van de Wereldraad van Kerken, werd, op 

de dag voorafgaande aan het aflopen van het Britse mandaat, de staat Israël gesticht. Die 

gebeurtenis maakte grote indruk op velen, niet alleen historisch, maar ook theologisch. 

Gingen hier profetische beloften uit het Oude Testament in vervulling? Werd hier iets van het 

eeuwige verbond van God met Israël zichtbaar? Maar wat betekende dat dan voor anderen? 

Het liefst had Visser ’t Hooft aan deze gebeurtenis een oecumenische interpretatie geven, 

maar dat is hem niet gelukt. Daar was een aantal redenen voor. Ten eerste was Jodenzending 

in de oecumene nog steeds een belangrijk thema. Ook was er geen basis voor consensus over 

een theologische visie op Israël in de Wereldraad. 

 De Internationale Commissie ter Behartiging van de Christelijke Benadering van de Joden 

werd in 1931 opgericht. Dat was een semionafhankelijke organisatie met een eigen budget, 

gelieerd aan de International Missionary Council. Toen in 1946 de Amerikaanse zendeling 

Conrad Hoffmann, die reeds lang actief was onder krijgsgevangenen en Joden, aantrad als 

director, werd het een gemeenschappelijk commissie van Wereldraad en Zendingsraad samen. 

Visser ’t Hooft droeg medeverantwoordelijkheid voor het programma dat Hoffmann opstelde, 

genaamd ‘The Christian approach to the Jews’. Bekering van de Joden tot het geloof in Jezus 

Christus stond hierin centraal. Van 2 tot 4 februari 1947 vond te Presinge een conferentie van 

het voorlopig comité van de Wereldraad plaats, waar Visser ’t Hooft de handen op elkaar 

kreeg voor de lijn door Hoffmann ingezet. De discussie ging vooral over de te gebruiken 

methodes, niet over de uitgangspunten. Hoffmann pleitte voor een nederige houding van 

christenen, maar bekering van de Joden was het doel. Extremistisch geweld van het zionisme 

in Palestina werd door hem gezien als een gevolg van de tekortschietende christelijke hulp 

aan Joodse vluchtelingen ten tijde van de vervolgingen door het Hitler regime.51  

 Bij de oprichtingsvergadering van de Wereldraad in Amsterdam in 1948 kwam met name 

in sectie II over ‘The Church’s Witness and God’s Design’ de houding tegenover Israël aan 

de orde in een hoofdstuk dat het Franse comité had geschreven over het getuigenis aan Israël, 

met als titel ‘The Approach to Israel’.52 Daarin was zowel aandacht voor de bestrijding van 

antisemitisme als evangelisatie onder Joden. Hoffmann concludeerde in zijn rapport: 
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Wij geloven dat de Joden als volk een symbool zijn, zoals geen ander volk, van de 

verstoring der mensheid in verleden en heden. Voorts geloven wij dat de Joden – Israël – 

op een geheimenisvolle en goddelijke manier ten nauwste betrokken zijn bij de uitvoering 

van Gods plan met de mensheid. Om de verstoring in onze relatie met de Joden te 

veranderen in een toestand in overeenstemming met het plan van God, zal een leven naar 

Christus’ voorbeeld nodig zijn. Vanuit deze overtuiging menen wij dat de Kerk door de 

Wereldraad van Kerken met de Internationale Zendingsraad de verantwoordelijkheid moet 

delen voor de Christelijke Toenadering tot de Joden. Als Christus de hoogste openbaring 

van Gods wil voor mensen is, dan dient de Kerk dit aan de Jood zoals aan de heiden te 

verkondigen.53 

 

Er was in Amsterdam geen bijzondere aandacht voor de oprichting van de staat Israël, 

waarschijnlijk omdat de organisatoren van de assemblee ervan uitgingen dat die door de 

meerderheid van de gedelegeerden als een louter politieke zaak werd gezien. De zaak lag te 

gevoelig en er was te weinig tijd om tot een goede afweging te komen. Men hield bewust 

afstand van de elkaar uitsluitende claims die het Midden-Oosten beheersten.  

 Maar Visser ’t Hooft was niet tevreden. Ondanks zijn inspanningen lukte het hem in de 

jaren daarna niet in de gremia van de Wereldraad speciale aandacht te vragen voor een open 

houding om te onderzoeken welke theologische betekenis de oprichting van de Joodse staat 

zou kunnen hebben. In de ogen van de meeste deelnemers in het oecumenisch gesprek was 

Israël als volk van God vervangen door de kerk en was de universele aanspraak op het heil 

waar het in de oecumene om ging in de plaats gekomen van de particuliere aanspraak van de 

Joden.54 Meer dan theologisch bleef de Wereldraad onder leiding van Visser ’t Hooft, in 

nauwe samenwerking met stafleden Frederick Nolde en Elfan Rees van de Commission of the 

Churches on International Affairs (CCIA), de ontwikkelingen rond Israël in humanitaire zin 

kritisch volgen. Zo werd er van 1 tot 8 mei 1951 op de campus van de Amerikaanse 
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universiteit te Beiroet, onder de auspiciën van de Wereldraad en de International Missionary 

Council samen, een conferentie over het Palestijnse vluchtelingenprobleem gehouden. De 

statistieken meldden zevenhonderdvijftigduizend Palestijnse vluchtelingen, die men niet kon 

en wilde negeren. Unaniem werd vastgesteld dat deze mensen onrechtvaardig werden 

behandeld. Er was een sterk gevoel van urgentie. Visser ’t Hooft was getroffen door de 

uitzichtloosheid, omdat aan mensen die in 1948 dachten snel terug te kunnen keren naar hun 

huizen, geen enkele hoop werd geboden. Ondertussen was het ressentiment in de Arabische 

wereld tegen het Westen groot. Men had het gevoel dat men was opgezadeld met een 

Europees probleem: de westerse landen leken de stichting van de staat Israël te accepteren 

vanwege hun eigen slechte geweten over wat er in de Tweede Wereldoorlog de Joden in 

Europa was aangedaan. 

 Na de conferentie in Beiroet maakten Visser ’t Hooft en Robert C. Mackie, directeur van 

het Department of Reconstruction and Inter-Church Aid, een reis door Israël. Als delegatie 

van de Wereldraad werden zij ontvangen op het Israëlische ministerie van Religieuze Zaken. 

Hier vond, naar de mening van Visser ’t Hooft, een zinvolle discussie plaats. Maar hij was 

verbaasd over het gebrek aan kennis bij verantwoordelijke Israëlische leiders aangaande de 

omvang en de ernst van het Arabische vluchtelingenprobleem. Daarna had Visser ’t Hooft een 

ontmoeting met de Oostenrijks-Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber, met wie hij sprak 

over verzoening tussen Joden en Arabieren, en het belang van het voeren van de dialoog. 

Visser ’t Hooft was bijzonder van Buber onder de indruk. In het denken van deze filosoof 

over Ik-Gij relaties, bewustwording tussen afstand en nabijheid, vond hij de toon die ook de 

Wereldraad moest zien te treffen: 

 

Ik kom thuis met een sterke overtuiging dat we christelijke groepen moeten opbouwen die 

het hele probleem van Israël en de Arabische landen op een onpartijdige wijze benaderen 

en die weigeren zich te laten gebruiken voor de propaganda van een van beide kampen.55 

 

Maar hij kwam er niet uit. Er bleef voor Visser ’t Hooft, als het om Israël ging, een stuk 

onverwerkte theologie in de weg zitten. Toen het tijdens de conferentie van Evanston in 1954 

ging over de hoop van het volk van God, werd daarmee exclusief de christelijke kerk bedoeld. 

                                                           

55 Visser ’t Hooft aan W.W. Van Kirk, 19 mei 1951. WCC general correspondence 773. ‘I have come back with 
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Maar klopte dat wel helemaal? Was er niet ook nog een ander volk? Tot verdriet van Visser ’t 

Hooft haalde een verwijzing naar Romeinen 9-11 in de Message van Evanston het niet in de 

eindstemming. De apostel Paulus spreekt daar over nog te verwachten vervulling van beloften 

van God aan Israël. Het viel Visser ’t Hooft op dat de meeste tegenstemmers afkomstig waren 

uit landen die geen nazi-bezetting hadden gekend. De meest voorstanders kenden het Duitse 

antisemitisme maar al te goed. Hij vond dit niet toevallig en zei tegen zichzelf: ‘het spook van 

Hitler waart hier rond’.56 Visser ’t Hooft hoorde voor- en tegenstanders langs elkaar heen 

praten en de emoties liepen hoog op. Sommigen vonden juist aparte aandacht voor Israël een 

vorm van discriminatie. Anderen meenden dat het weglaten van een concrete verwijzing naar 

Israël een miskenning was van de betekenis van het Joodse volk. Er waren 24 gedelegeerden, 

bijna allen Europeanen en Amerikanen, onder wie een aantal vrienden en geestverwanten van 

Visser ’t Hooft, zoals Hendrik Berkhof, die een verwijzing naar Israël onmisbaar vonden. Zij 

legden zich er niet bij neer dat het mislukt was zo’n verwijzing op te nemen in de Message, en 

zij stelden een verklaring op over de hoop voor Israël, die als appendix aan de slotdocumenten 

van Evanston werd toegevoegd.57 De schrijvers benadrukten dat hun bedoelingen ‘zuiver 

bijbels’ waren en niet mochten worden verward met een politieke stellingname ten aanzien 

van de staat Israël. Visser ’t Hooft sympathiseerde met het initiatief, maar constateerde als 

secretaris-generaal dat Israël geen vruchtbaar thema was voor de Wereldraad omdat het 

onderwerp meer verdeeldheid zaaide dan eenheid bracht. 

 Tijdens de assemblee te New Delhi in 1961 wilde Visser ’t Hooft een herhaling van 

Evanston voorkomen. De Committee on the Christian Approach to the Jews ging nu de 

Commission on the Church and the Jewish People heten, een omstreden zaak, omdat het 

element van Jodenzending naar de achtergrond verdween. Visser ’t Hooft hechtte er veel 

waarde aan dat een resolutie werd aangenomen waarin antisemitisme werd veroordeeld als 

een zonde tegen God en de mensen, werd aangenomen. Deze bescheiden verklaring, die was 

voorbereid door een commissie onder leiding van Robert Mackie, stelde dat de gebeurtenissen 

die tot de kruisiging van Christus hadden geleid, niet in de schoenen mochten worden 

geschoven van het Joodse volk, maar dat de mensheid als geheel hiervoor verantwoordelijk 

was geweest. Het aannemen van de resolutie gebeurde echter niet zonder slag of stoot. Een 

aantal afgevaardigden vroeg zich af waarom één vorm van racisme speciale aandacht zou 

moeten krijgen. Anderen daarentegen, zoals de Amerikaanse John C. Bennett van de United 
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Churches of Christ, wilden meer theologische aspecten van de verhouding tussen christenen 

en joden in de discussie betrekken. Zij wilden benoemd hebben dat het antisemitisme deels 

het gevolg was van het misbruik van de leer van de kerk en van kerkelijke symbolen. De 

Zwitser Chr. Schnyder van de Zwitserse Federatie van Protestantse Kerken vroeg om een 

zinsnede waarin werd verwoord dat de Joden nog altijd Gods volk waren. Maar Visser ’t 

Hooft kapte deze discussie af. Hij wees op de grote verschillen van mening die al eerder 

waren vastgesteld, zodat discussie over een dergelijk voorstel zinloos was.58 

 Het is aan de Wereldraad, met Visser ’t Hooft aan het roer, verweten dat aan de zaak van 

de Joden en Israël geen recht is gedaan.59 Door een algemeen humanitair ethos aan te hangen, 

zou men verblind zijn geweest voor de particuliere betekenis van het Joodse volk, eerst 

theologisch, maar daarna ook concreet en in termen van gerechtigheid. De christelijke 

vervangingstheologie is aangewezen als de belangrijkste oorzaak voor deze verblinding. De 

christelijke doop kwam in plaats van de Joodse besnijdenis. In deze theologie werd aan het 

Joodse volk in feite het bestaansrecht ontzegd doordat de kerk werd gepresenteerd als ‘het 

nieuwe volk van God’ waarin alle Oudtestamentische beloften werden vervuld. Dat de 

Wereldraad vervolgens regelmatig opkwam voor de rechten van de Palestijnen, maakte de 

raad bij deze critici niet populairder. Veel speelruimte had Visser ’t Hooft echter niet. Hij 

voelde zich, zoals velen van zijn generatie, verplicht van zijn geloof in het reddend heilswerk 

van Christus te getuigen, ook aan Joden. Maar vooral was hij wat het beleid betreft 

afhankelijk van een meerderheid in de assemblee en het centraal comité. Ook na zijn tijd is er 

nooit een meerderheid gekomen die een theologische betekenis heeft willen toekennen aan het 

bestaan van de staat Israël. De vraag kan ook worden gesteld of de leiders van het seculiere 

Israël daarop zaten te wachten. Tijdens een consultatie in 1965, georganiseerd door het 

Committee on the Church and the Jewish People en gehouden in het oecumenisch 

studiecentrum te Bossey, vatte een van de aanwezige Joodse gedelegeerden het probleem als 

volgt samen: ‘Most Christians are unable to engage in dialogue about faith and most Jews are 

unwilling to do so.’60 
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II. Een gematigde aanpak: apartheid  

Met het apartheidsdossier had Visser ’t Hooft meer succes. Er was in de Wereldraad een 

breed draagvlak voor een actief beleid inzake racisme, met name in Zuid-Afrika. Het 

‘Wächteramt’ kon volop worden uitgeoefend. Reeds in de jaren twintig publiceerde John 

Oldham een kritische studie waarin hij vanuit het geloof racisme in het algemeen 

veroordeelde.61 Het leek het centraal comité van de Wereldraad in die geest een goed idee om 

een oecumenische, multiraciaal samengestelde delegatie naar Zuid-Afrika te sturen om over 

apartheid te praten. Maar een dergelijke delegatie werd door een aantal kerken in dat land op 

voorhand geweigerd. Als compromis werd toen de secretaris-generaal gezonden. In het 

voorjaar van 1952 bracht Visser ’t Hooft een bezoek aan de Zuid-Afrikaanse kerken.62 Het 

werd voor hem een buitengewoon intensieve reis. Naar eigen zeggen hield hij 57 toespraken 

en had hij talloze ontmoetingen en discussies met individuen en groepen. De zes 

kerkgenootschappen in Zuid-Afrika die lid waren van de Wereldraad waren naast de Dutch 

Reformed Church of Transvaal, de Hervormde Kerk, de Anglicaanse Kerk, de 

Methodistenkerk, de Presbyterian Church en de Congregational Union. Maar Visser ’t Hooft 

bezocht ook verschillende Bantu-kerken, zwarte kerken waar in de diensten naast het Engels 

een van de Bantu talen werd gesproken. Hij stelde zich nadrukkelijk gematigd op. Hier was 

zijn doelstelling tot een gefundeerde beeldvorming te komen en te trachten waar mogelijk, 

zoals hij dat zelf graag noemde, ‘misverstanden’ uit de weg te ruimen. Blanke voorstanders 

van apartheid traden hem echter argwanend tegemoet. 

 Als een van de grote problemen zag Visser ’t Hooft de ‘trek’ van Bantu-arbeiders naar de 

grote industriegebieden, waardoor de sociale samenhang van hun samenleving ontwricht 

raakte. Gemeenschappen desintegreerden en gezinnen vielen uiteen. Toch was Visser ’t Hooft 

niet in absolute zin tegen apartheid. 

 

Maar apartheid betekent niet noodzakelijk dit soort discriminatie. Het kan neerkomen op 

een afzonderlijke ontwikkeling van de rassen waardoor elk ras de meeste gelegenheid voor 

groei krijgt.63 
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Deze visie was eerder verdedigd door de diplomaat Vijaya Lakshmi Pandit, zuster van de 

Indiase premier Nehru, en was de opvatting van veel zendelingen die actief in Zuid-Afrika 

waren. Volgens Visser ’t Hooft was er door het African National Congress, dat verzet tegen 

apartheid organiseerde, nog niet veel constructief werk verricht. Er was naar zijn inzicht een 

patstelling ontstaan, waarin iedereen langs elkaar heen praatte en de blanke 

Afrikaanssprekende minderheid zich in het nauw gedreven voelde. Visser ’t Hooft pleitte 

voor begrip en voor een minder sensatiebeluste berichtgeving over Zuid-Afrika. Omdat hij als 

Nederlander Afrikaans kon verstaan, achtte hij zich beter in staat om te begrijpen hoe kerk en 

samenleving onder de blanke Afrikaanstalige bevolkingsgroep in elkaar grepen. In zijn ogen 

liepen de Dutch Reformed Churches betrekkelijk kritiekloos achter de Afrikaanssprekende 

politici aan. Primitieve legitimaties van blanke dominantie zoals de Cham-theologie speelden 

dacht hij niet langer een rol van betekenis. Daarin werden zwarten voorgesteld als 

nakomelingen van de door Noach tot arbeid vervloekte Cham.64 Aan de Wereldraad deed 

Visser ’t Hooft de aanbeveling te investeren in oecumenische contacten en voorlopig af te 

zien van het zenden van een multiraciaal samengestelde delegatie. 

 De Unesco (Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) 

toonde interesse in de reis van Visser ’t Hooft naar Zuid-Afrika. Zijn analyses werden in 1954 

gepubliceerd in een reeks over racisme.65 In dit boekje ging Visser ’t Hooft in op de 

historische achtergronden van racisme, niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook in Nazi-Duitsland 

en in de Verenigde Staten. Hij wilde in de eerste plaats inzicht geven in de betrokkenheid van 

kerken bij het probleem en uitleggen hoe lastig het was voor oecumenische conferenties om 

duidelijke uitspraken over rassenkwesties te doen. In het tweede deel van het boekje besprak 

hij onder andere de christelijke begripsvorming rond ras, de verhoudingen tussen de rassen in 

de samenleving en de pro’s en contra’s van etnische kerken. Het waren volgens Visser ’t 

Hooft niet in de eerste plaats onwetendheid en vooroordelen waaraan rassendiscriminatie te 

wijten was. Ten diepste ontbrak het onder de mensen aan de waarachtige gemeenschapszin 

waartoe juist de kerken als het nieuwe volk van God geroepen waren. Hij verwees naar de 

theorieën van Charles Darwin om te demonstreren dat rassentrots onvermijdelijk verbonden 

was met het menselijke overlevingsinstinct. Maar in hun oecumenische verbondenheid 
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werden kerken toegerust om de kloven die de mensheid verdeelden te overbruggen in het 

bewustzijn van één broederschap herkenbaar in het christelijk geloof. 

 Het belangrijkste voorwerk om het racismethema tijdens de assemblee van Evanston in 

1954 te bespreken werd verricht door Frederick Nolde van de CCIA. Sectie V ging 

grotendeels over kerkzijn te midden van raciale en etnische spanningen. Het moeilijkste 

probleem, vond Visser ’t Hooft, waren kerken die zichzelf expliciet etnisch profileerden. Door 

dat te doen kozen zij voor een identiteit die op gespannen voet stond met het wezen van de 

kerk, omdat men naar zichzelf als van Godswege bevoorrecht ten opzichte van andere 

groepen in de samenleving keek. Bezinning was nodig. Als opdracht voor kerken wereldwijd 

formuleerde Visser ’t Hooft dat kerken hun zending in de wereld hadden te verstaan als het 

nieuwe volk van God onderweg, waardoor zij werkelijk een antwoord op racisme gaven.66 

 Ondertussen liepen in Zuid-Afrika de spanningen hoog op. Tijdens de onlusten in 

Sharpeville in maart 1960 vielen doden en werd de noodtoestand uitgeroepen. Visser ’t Hooft 

wilde niets liever dan het netwerk van de Zuid-Afrikaanse kerken activeren, met de 

Wereldraad als katalysator, om zo tot een vreedzame oplossing te komen. In december 1960 

lukte het om afgevaardigden van acht Zuid-Afrikaanse kerken voor een multiraciale 

ontmoeting bijeen te brengen in het Cottesloe College van de universiteit van Witwatersrand 

bij Johannesburg. Deze ‘Cottesloe Consultation’ was met veel moeite voorbereid door de 

Amerikaanse secretaris van de Wereldraad, de presbyteriaanse theoloog Robert S. Bilheimer. 

Samen met de Amerikanen Franklin Fry en Charles Parlin, de Brit Ernest A. Payne, de 

Duitser Wilhelm Niesel, de Ceylonees Lakdasa de Mel, vormde Visser ’t Hooft de delegatie 

van de Wereldraad. Tijdens de besprekingen werd een tekst opgesteld, waarmee de meeste 

aanwezigen konden instemmen. Het ontwerp daarvoor kwam uit de Nederduitse 

Gereformeerde Kerk en was gematigd van toon. Er werd onder andere gesteld dat er geen 

bijbels gebod was dat raciaal gemengde huwelijken verbood, maar ook dat deze niet 

aanbevelenswaardig waren. Op grond van kleur of ras kon niemand op voorhand uitgesloten 

worden van parlementaire vertegenwoordiging of deelneming in een kerk. ‘Iedere volwassen 

man’ had het recht deel te nemen aan het bestuur van het land waarin hij woonde.  

 Dit was voor Visser ’t Hooft hét voorbeeld van wat hij noemde ‘the ecumenical method’. 

Kerken die langs elkaar heen leefden waren in contact gebracht en hadden een 

gemeenschappelijk standpunt geformuleerd. Visser ’t Hooft was heel tevreden over 
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Cottesloe.67 Maar de Zuid-Afrikaanse regering dacht daar heel anders over en beschouwde het 

werk van de Wereldraad als ongewenste buitenlandse inmenging in de zaken van Zuid-Afrika. 

Een tegenslag was ook dat na Cottesloe niet alleen de kleine Zuid-Afrikaanse Hervormde 

Kerk uit protest de Wereldraad verliet, maar ook de synodes van de Dutch Reformed Church 

van de Transvaal en de Kaap het intern niet eens konden worden over de uitkomsten van de 

conferentie. Een positieve reactie kwam van de Dutch Reformed predikant C.F. Beyers 

Naudé. Hij richtte een christelijk instituut op om uit te werken wat er in Cottesloe was bereikt. 

 Telkens weer trachtte Visser ’t Hooft het probleem van het racisme in het perspectief te 

plaatsen van de wereldhistorische ontwikkeling. Aan het grote colloquium over racisme dat 

de Wereldraad in 1969 organiseerde in Notting Hill bij Londen, legde hij een historisch 

overzicht voor van oecumenische activiteiten ter bestrijding van het racisme, van 1925 tot 

1968.68 De Amerikaanse predikant Martin Luther King zou de Wereldraadassemblee van 

1968 in Uppsala toespreken, maar werd enkele weken daarvoor vermoord. Van de grote 

nadruk die volgde in het beleid van de Wereldraad op de bestrijding van racisme in het 

speciale Programme to Combat Racism, was Visser ’t Hooft eigenlijk geen voorstander. Hij 

geloofde, niet zozeer in aparte actieprogramma’s, maar in een kerk die vanuit het universele 

christologisch fundament in haar wezen gegeven, racisme bestreed.  

 Hij had liever gezien dat racismebestrijding integraal werd behartigd als deel van het hele 

oecumenisch kerkelijk werk.69 Terwijl hij oorspronkelijk niet had gepleit voor onmiddellijke 

afschaffing van apartheid, schoof hij, mede onder invloed van het harde Zuid-Afrikaanse 

regeringsbeleid, wel op in die richting. Beyers Naudé, Alan Boesak en Desmond Tutu waren 

in zijn ogen profeten. In zijn eigen uitspraken over apartheid bleef Visser ’t Hooft gematigd. 

Toch begon hij in de loop van de jaren zestig apartheid steeds duidelijker af te wijzen als 

onverenigbaar met het evangelie en met ‘responsible society’, vooral omdat alle inwoners van 

een land de kans moesten hebben werkelijk verantwoordelijkheid te dragen.70 

 

III. Door het oog van de naald: de Cypruscrisis 

Het derde voorbeeld van een dossier waar het Wächteramt in de praktijk moest worden 

gebracht en dat goed laat zien hoe Visser ’t Hooft daarmee omging, betreft de langdurige 
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Cypruscrisis, die in de tweede helft van de jaren vijftig veel aandacht heeft gekregen van de 

Wereldraad. Het was een problematisch dossier voor Visser ’t Hooft, want hij werd om het 

standpunt van Wereldraad persoonlijk aangevallen vanuit de gelederen van de lidkerken zelf, 

met name vanuit de Anglicaanse Kerk, en belandde zo in een netelige positie. Reeds in 1954 

sprak de Wereldraad zich openlijk uit voor zelfbeschikkingsrecht van het eiland, wat de wens 

was van vooral de Griekse meerderheid op het eiland. De Turkse opvatting was echter dat 

Cyprus, waar ook een flinke Turkse minderheid woonde, vanwege de geografische positie bij 

Turkije hoorde. Maar de Griekse regering beschouwde Cyprus historisch als een Grieks 

eiland en werd daarin gesteund door de Grieks-Orthodoxe Kerk. Regelmatig waren er 

gewelddadige incidenten tussen Griekse en Turkse Cyprioten. De Britten, die het eiland tot 

1960 als een kroonkolonie bestuurden en er hun belangrijkste basis in de Middellandse Zee 

van hadden gemaakt, dachten niet aan vertrekken en stuurden troepen, die echter zelf onder 

vuur kwamen te liggen van Griekse opstandelingen. De Griekse aartsbisschop en ethnarch 

van het eiland, Makarios III, weigerde de Griekse aanslagen op Britse soldaten te veroordelen 

en werd door de Britten als een aanstichter tot terrorisme gezien.  

 Op 6 en 7 september 1955 voerden Turkse bendes in Istanbul een gewelddadig pogrom uit 

onder de Griekse inwoners, resulterend in een Griekse uittocht uit die stad. Het oude 

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel werd bedreigd. Het had zich in 1948 

aangesloten bij de Wereldraad en vertegenwoordigde naast een twintigtal verspreide 

orthodoxe kerken, een eerbiedwaardige traditie. Visser ’t Hooft drong er bij de aartsbisschop 

van Canterbury, Geoffrey F. Fisher, op aan vanuit de Anglicaanse Kerk medeleven te 

betuigen aan de patriarch.71 De Brit Fisher was tot voor kort president van het uitvoerend 

comité van de Wereldraad en was in 1948 degene die in Amsterdam de plechtige 

oprichtingswoorden had uitgesproken. Visser ’t Hooft hoopte met een sympathiserende 

uitspraak van diens kant een dreigend conflict tussen orthodoxen en anglicanen in de 

Wereldraad te voorkomen, maar hij werd teleurgesteld. 

 Een solidariteitsverklaring door Visser ’t Hooft namens de Wereldraad over de rellen van 

Istanbul werd achteraf goedgekeurd. Vervolgens eiste de Commission of the Churches on 

International Affairs (CCIA) begin 1956 van het Verenigd Koninkrijk dat het 

zelfbeschikkingsrecht van het Cypriotische volk erkend zou worden. Ook pleitte men voor 

een overgangsperiode van zelfbestuur, totdat de Cyprioten zelf zouden kunnen kiezen wat de 
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toekomst van hun eiland zou zijn.72 Maar de Britse gezagsdragers van Cyprus hadden daar 

geen boodschap aan en verbanden Makarios, die zij beschuldigden van politiek gestook, in 

maart 1956 naar de Seychellen. De Grieks-orthodoxe kerk en het Oecumenisch Patriarchaat 

van Constantinopel voelden zich diep gekrenkt, vooral omdat hier een aartsbisschop in zijn 

waardigheid was aangetast. Zij zetten daarop de Wereldraad zwaar onder druk om tegen deze 

heiligschennis te protesteren. 

 Visser ’t Hooft, die de goede contacten van de Wereldraad met de orthodoxie koesterde, 

vond wat er gebeurde onacceptabel.73 Omdat hij op dat moment de voorzitter van het 

uitvoerend comité, Franklin Fry, die in Rusland zat, niet kon bereiken, nam hij persoonlijk de 

verantwoordelijkheid om met een verklaring waarin hij vroeg om het herroepen van de 

verbanning van Makarios, naar buiten te treden. Dat gebeurde met goedvinden van 

vicevoorzitter Ernest A. Payne. Al snel werd de zaak voor de Wereldraad nu erg ingewikkeld 

vooral door interne verdeeldheid. Aartsbisschop Geoffrey Fisher reageerde woedend. Op 15 

maart 1956 was er een debat over de kwestie Cyprus in het Hogerhuis en kwamen Engelse 

bisschoppen tegenover elkaar te staan. De anglicaanse bisschop van Chichester en goede 

vriend van Visser ’t Hooft, George Bell, noemde de verbanning van Makarios een blunder 

van de Britse regering. Hij ging daarmee verder dan Visser ’t Hooft had gedaan, maar het leek 

net alsof Visser ’t Hooft daar zo over dacht.74 Fisher hekelde Makarios omdat hij zich volgens 

hem niet als een bisschop, maar als een politicus gedroeg. Hij maakte er ook geen geheim van 

dat hij vond dat Visser ’t Hooft zijn boekje te buiten was gegaan en presenteerde een eigen 

vredesplan. Visser ’t Hooft kreeg van hem een boze brief, die hij als een gevoelige tik op de 

vingers ervoer.75 Zo was hij niet gewend door de leider van een van de belangrijkste lidkerken 

te worden behandeld. Hij maakte geen excuses, maar legde in een beleefde brief aan Fisher 

zijn positie uit en wees er fijntjes op dat nogal wat vrienden van het Verenigd Koninkrijk 

dezelfde opvatting hadden en ook de verbanning van Makarios veroordeelden.76 
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 Hij hoopte nog steeds in de Cypruskwestie een bemiddelende rol te kunnen spelen en ging 

naar Ankara om met de Turken te praten. Het was stille diplomatie en dus oppassen geblazen 

met de publiciteit. Maar hij werd door de Turken afgescheept en bereikte niets. Zijn 

belangrijkste contactpersonen in Griekenland waren M.C. King en professor Hamilcar 

Alivisatos, de secretaris van het Griekse Inter-Church Aid Comité. Maar in maart 1957 eiste 

aartsbisschop Dorotheos van de Grieks-Orthodoxe Kerk plotseling dat alle communicatie van 

de Wereldraad voortaan via hem persoonlijk en via de synode van de Grieks-Orthodoxe Kerk 

moest verlopen. Tegen zijn zin accepteerde Visser ’t Hooft deze onredelijke eis. Hij probeerde 

er een positief teken in te zien dat de Griekse bisschoppen het werk van de Wereldraad 

inhoudelijk serieus wilden nemen.77 Maar hij noemde het wel een ‘ecumenical earthquake’ en 

vond het tragisch dat Alivisatos, die jarenlang zorg had gedragen voor de oecumenische 

relaties tussen de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Wereldraad, nu werd afgedankt. Het zou erop 

aankomen van de nood een deugd te maken en deze kerk, die vanouds sterk naar binnen was 

gericht, inhoudelijk meer bij de thema’s van de Wereldraad te betrekken.78  

 Dwars door alles heen beschouwde Visser ’t Hooft het als zijn taak als secretaris-generaal 

de relatie van de Wereldraad met de Grieks-Orthodoxe Kerk, en daarmee indirect met de rest 

van de orthodoxe wereld, zo gaaf mogelijk te houden. Er stonden grote belangen op het spel. 

De Grieken symboliseerden dat de Wereldraad meer was dan een louter protestantse 

beweging. Achter de schermen werden vorderingen gemaakt om de Russisch-Orthodoxe Kerk 

lid van de Wereldraad te maken. Maar de ondiplomatieke Fisher, door de Grieken terecht met 

de Wereldraad geassocieerd door zijn rol bij en na de oprichting, gooide opnieuw roet in het 

eten. In de zomer van 1958 beschuldigde hij Makarios ervan een slecht mens te zijn en een 

machtspoliticus. Visser ’t Hooft was geschokt. Hij vond het niet alleen onverstandig van 

Fisher om zoiets te zeggen, maar het was volgens hem onwaar. Makarios was in zijn ogen 

geen slecht mens, maar hij zat klem en had geen onafhankelijke geest.79 Een ogenblik vreesde 

Visser ’t Hooft dat de Griekse kerk uit de Wereldraad zou stappen.80 Hij voelde zich 

gedwongen zich namens de raad van oud-president Fisher te distantiëren, een pijnlijke zaak. 

Begin december 1958 namen de Griekse bisschoppen een scherpe verklaring aan waarin zij de 
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in hun ogen zwakke opstelling van de Wereldraad veroordeelden. Maar dit was vooral 

retoriek en daar bleef het bij.  

 De bemoeienis van de Wereldraad door Visser ’t Hooft en zijn staf met de Cypruskwestie 

was zinvol, zo is te lezen in de verslaggeving van de assemblee in New Delhi in 1961.81 Niet 

alleen had de Wereldraad contacten gekregen met de hoogste regeringsvertegenwoordigers en 

de Verenigde Naties, maar ook met de mensen die het betrof. Zo brachten vertegenwoordigers 

van de Wereldraad in januari 1959 een broederlijk bezoek aan Cyprus zelf. Het liep ten slotte 

niet uit op aansluiting bij of Griekenland of Turkije, maar er werd in 1960 een voorlopige 

overeenstemming bereikt over de onafhankelijkheid van het eiland. Makarios werd president 

van het Griekse deel. In augustus 1959 kwam het uitvoerend comité van de Wereldraad op 

Rhodos bijeen. Het was weer vrede tussen de Wereldraad en de Grieken. Maar Visser ’t Hooft 

had het gevoel door het oog van de naald te zijn gekropen. 

 

IV. Procedureproblemen: de Cubacrisis 

Telkens als er zich een grote internationale crisis ontwikkelde, was het in Genève 

spoedberaad en moest er worden besloten of het zin had als Wereldraad een uitspraak te doen. 

Timing was daarbij heel belangrijk. Omdat er meestal geen gelegenheid was om een 

ontwerpuitspraak voor te leggen aan het honderdkoppige centraal comité, en ook zelfs het 

uitvoerend comité vaak niet gehoord kon worden, kwam het voor dat een zeer klein aantal 

stafleden daarover een besluit moest nemen. De drie hoofdrolspelers waren dan de voorzitter 

van het uitvoerend comité, de vicevoorzitter en de secretaris-generaal. Maar als het kon moest 

ook de leiding van de buitenlandcommissie, de Commission of the Churches on International 

Affairs (CCIA), mee kunnen denken. Op deze wijze gingen op initiatief van leidinggevenden 

van de Wereldraad verklaringen uit over de Suezcrisis (2 november 1956); de Hongaarse 

crisis (5 november 1956); over antisemitisme (6 januari 1960) en over de nucleaire testen die 

Rusland uitvoerde (8 september 1961). Maar tijdens de Cypruscrisis waren, mede door het 

solistische optreden van Visser ’t Hooft, grote moeilijkheden ontstaan. Daarom werd tijdens 

de assemblee van New Delhi in 1961 een aantal nieuwe regels vastgelegd. Er werd in 

herinnering geroepen dat, zoals William Temple het ook in verwoordde in Utrecht in 1938, 

uitspraken van de Wereldraad hun gezag slechts ontleenden aan het gewicht welke ze hadden 
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ten gevolge van hun eigen waarheid en wijsheid.82 Alleen bij uitzonderlijke noodtoestanden 

mocht louter op gezag van de voorzitter van het centraal comité, na ruggenspraak met de 

vicevoorzitter en de secretaris-generaal, een statement uitgaan. Zo’n verklaring mocht niet 

strijdig zijn met de tot dan toe gevolgde beleidslijn van de Wereldraad.83  

 Het leken duidelijke afspraken, maar in de hectiek van de internationale verhoudingen kon 

het moeilijk zijn ze in de praktijk te brengen. In 1962 tuimelde Visser ’t Hooft van het slappe 

koord. Een conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over Cuba, waar Fidel 

Castro sinds kort aan de macht was, liep in oktober van dat jaar ernstig uit de hand en een 

atoomoorlog dreigde. De boycot van Cuba door de Verenigde Staten die daarop volgde, werd 

direct daarop in een statement vanuit de Wereldraad betreurd. Intern echter was dit aanleiding 

tot een heftig debat. Er bleek in de lidkerken veel meer verschillende meningen over dit 

vraagstuk te bestaan dan men had vermoed.84 Aan Visser ’t Hooft werd verweten dat hij de 

verklaring al uit had laten gaan vóórdat de Commission of the Churches on International 

Affairs was geconsulteerd. Stafleden van dit departement vonden de verklaring eenzijdig en 

voelden zich in verlegenheid gebracht. Er werden verschillende maatregelen genomen om de 

schade te beperken, maar het kwaad was geschied. De onenigheid, ook tussen de lidkerken, 

was voor de buitenwacht niet te verbergen. Visser ’t Hooft verdedigde zich door te stellen dat 

solidariteit en betrokkenheid met slachtoffers soms voorrang verdienden boven de precieze 

procedures. 

 Maar hij besefte ook dat het niet goed was gegaan en hij stelde voor, boven op de 

afspraken van New Delhi, zelf ook enkele sterk beperkende spelregels te ontwerpen. Ten 

eerste zouden de Wereldraadassemblee en het centraal comité zich voortaan eerder over de 

kwestie waarover men een statement wilde doen uitgaan, uitgesproken moeten hebben. Ten 

tweede zou de voorliggende problematiek technisch-juridisch, bijvoorbeeld in termen van 

internationaal recht, niet te gecompliceerd moeten zijn om door anderen dan experts echt te 

worden begrepen. Ten derde zou men altijd afzien van een uitspraak door de Wereldraad als 

men verwachtte dat dit voor meer in plaats van minder internationale spanning zou zorgen. 

Dat hij deze zeer beperkende maatregelen zelf voorlegde, was een slimme strategie van de 
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secretaris-generaal. Het is nauwelijks voorstelbaar dat hij zijn eigen bewegingsvrijheid 

werkelijk zozeer wenste te beperken, maar hij wilde aantonen dat omwille van de relevantie 

van de uitspraken een zeker risico door de Wereldraad moest worden geaccepteerd. 

 Na lange discussies deinsde het uitvoerend comité ervoor terug de strenge regels in te 

voeren. De mogelijkheden adequaat op het wereldnieuws te reageren zouden te zeer worden 

beperkt. Deze confrontatie met het dilemma was precies wat Visser ’t Hooft had beoogd: ‘It 

was in the nature of the case that you could not elaborate a “crisology”.’85 Het speelveld bleef 

bepaald door de richtlijnen die in New Delhi waren aangenomen. Wel werd nadrukkelijk 

vastgesteld dat stafleden zich werkelijk tot het uiterste zouden moeten inspannen om de CCIA 

of andere voor het onderwerp relevante commissies te raadplegen. De speelruimte alert te 

reageren bleef behouden, maar Visser ’t Hooft zou zich voortaan wel een paar keer bedenken 

voordat hij de genoemde commissie passeerde. Profetisch spreken kon niet zonder een 

zorgvuldig hanteren van de procedure. 

 Ruim anderhalf jaar later ging Visser ’t Hooft voor tijdens een gedachtenisdienst in de St. 

Pierre kathedraal van Genève op de dag na de moord op de Amerikaanse president Kennedy. 

Hij preekte over Psalm 142, 2 en 3, een klacht tot God, en prees hem voor zijn moed en 

verbeeldingskracht ‘not merely to speak of peace, but to act in such a way that the 

international climate began to become less intollerable.’86 

 

6.6 De onmisbaarheid van de zending 

Visser ’t Hooft had een warm hart voor de zending. Hier zag hij de missionaire gestalte van 

de kerk duidelijk zichtbaar worden. Toen T.Z. Koo, in 1933 in de studentenbeweging 

representant van de toen nog bloeiende Chinese zending, had voorgesteld om de verschillende 

Aziatische Student Christian Movements, dus nationale en koloniale afdelingen van de WSCF 

(World Student Christian Federation), bijeen te brengen voor een conferentie op Java, was 

Visser ’t Hooft direct enthousiast. Het was voor hem een onvergetelijke reis. Er waren 

deelnemers uit China, India, Japan, Burma, de Filippijnen, Ceylon en Nederlands-Indië. Een 

Javaanse afdeling kon zich als Student Christian Movement van de WSCF en dus als Indische 

tegenhanger van de NCSV constitueren. Hier leerde Visser ’t Hooft het 
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onafhankelijkheidsstreven kennen dat leefde onder Aziatische jongeren.87 Sommige vrienden 

uit deze tijd kregen uiteindelijk leidinggevende functies in het nieuwe Indonesië.  

 Dat het Nederlands gezag zich na het vertrek van de Japanners in 1945 ondanks 

‘politionele acties’ niet kon herstellen, had grote consequenties voor de zending. Noch in 

Nederland, noch in de Internationale Zendingsraad besefte men volgens Visser ’t Hooft dat 

het nu ging om een onvermijdelijk proces van een Indonesië bezig zichzelf te ontdekken.88 

Hij achtte het Nederlands optreden een tragische misvatting en voelde zich direct betrokken. 

Toen in 1947 in Oslo de tweede Wereldconferentie van Christelijke Jeugd plaatsvond, nam 

Visser ’t Hooft daar als spreker openlijk en persoonlijk afstand van het geweld dat door 

Nederland op dat moment werd gebruikt. In zijn reactie aan het eind van de conferentie, liet 

de Indiase theoloog Madathilparampil M. Thomas weten dat de woorden van Visser ’t Hooft 

bij hem een besef van gemeenschappelijke menselijke schuld voor God hadden wakker 

geroepen, zodat zijn eigen oordeel over het gedrag van de Nederlanders verbrokkelde.89 Maar 

in Nederland ontstond een golfje van verontwaardiging over het optreden van Visser ’t Hooft. 

Voor velen had hij een tijdlang zijn krediet verspeeld. 

 Terwijl de Wereldraad te Amsterdam in augustus 1948 werd opgericht, was de strijd om 

Indië nog niet gestreden. Visser ’t Hooft, die zich bewust was van de ambivalente gevoelens 

van de aanwezige Indonesiërs, sprak tijdens de assemblee een schuldbelijdenis uit.90 Omdat 

hij eraan hechtte dat juist de Indonesische deelnemers het belet bij de koningin niet zouden 

afslaan, schakelde Visser ’t Hooft Karl Barth in, die de Indonesiërs ten slotte inderdaad zover 

kreeg dat zij meegingen naar het paleis door te stellen dat hijzelf als republikein toch ook 

ging. Toen Visser ’t Hooft na de conferentie in 1949 opnieuw Java bezocht, bleek hij met zijn 

opstelling inzake de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, in 1947 te Oslo en in 1948 te 

Amsterdam, zijn vriendschappen daar te hebben versterkt. 

 Dochterkerken werden in de nieuwe staten, zoals Indonesië en India, autonome 

kerkgenootschappen. Tijdens de reis die de secretaris-generaal in de winter van 1949/1950 

samen met anderen door Zuidoost-Azië maakte was hij onder de indruk van de energie die de 

dekolonisatieprocessen losmaakten, maar hij schrok toen hij zag dat, tegelijk met het 

hervinden van de eigen identiteit, allerlei nieuwe religieuze vormen met oude wortels 
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opbloeiden. Zo werd bijvoorbeeld Gandhi, de Indiase pleitbezorger van zelfbestuur en 

geweldloos verzet die in 1948 was vermoord, regelmatig afgebeeld omringd door de 

Boeddha, Krishna, én de gekruisigde Christus. De heilige Geest werd vergeleken met het 

principe van de Adwaita, het identiteitsprincipe van het hindoeïstisch pantheïsme. Dit kon 

Visser ’t Hooft niet accepteren. Hier werd naar zijn inzicht tekortgedaan aan de exclusieve 

uniciteit van Jezus Christus ‘gekruisigd onder Pontius Pilatus’.91 Dit was volgens hem 

syncretisme, waaronder hij verstond het mengen van elementen uit verschillende religies, 

zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een diepere synthese werd bereikt. 

Zulk syncretisme, dat soms officieel van staatswege werd gepropageerd om samenhang aan 

het land te geven, vervulde Visser ’t Hooft met grote zorg. Hij zag hierin een seculiere 

onverschilligheid en een agnostische vorm van absorptie, waarbij probleembewustzijn 

ontbrak, eigenlijk een vorm van misbruik van godsdienst. Tijdens deze reis woonde Visser ’t 

Hooft een conferentie van Oost-Aziatische christelijke leiders bij, die van 4 tot 11 december 

1949 in Bangkok werd gehouden onder auspiciën van de International Missionary Council en 

Wereldraad van Kerken. De Indiase protestant Paul D. Devanandan wees op het belang van 

een interreligieuze dialoog.92 Visser ’t Hooft respecteerde Devanandan, die hij kende uit het 

studentenwerk, maar hij was geenszins van plan om in de Wereldraad de zending in te ruilen 

voor de interreligieuze dialoog. Hij begreep wel dat hij niet kon eisen dat de nieuwe kerken 

klakkeloos de westerse theologie overnamen, maar de uniciteit van Christus mocht niet 

worden aangetast. Hij vergat daarbij dat ook hijzelf vanuit een Jezusbeeld dacht dat 

contextueel was bepaald en dat in de West-Europese cultuur op een bepaalde manier was 

geïnterpreteerd.93 Nooit gebruikte hij de term ‘syncretisme’ in een meer objectieve zin van het 

woord of erkende hij dat iedere vorm van religieuze toe-eigening per definitie syncretistische 

aspecten heeft. Wetenschappers hebben gewezen op machtsfactoren in het exclusief claimen 

de ware interpretatie van bijvoorbeeld Christus als kerk of zendingsorganisatie te 

vertegenwoordigen. In het belang van de interreligieuze dialoog en het volwaardig deelnemen 

van ‘leken’, dat wil zeggen niet religieus beroepsmatig ambtshalve betrokkenen, in het 

religieuze discours en de beleving die daarbij hoort, is in dit verband relevant of de clerus of 

andere professionals de religie niet exclusief gaan monopoliseren. De idee van een ‘zuivere’, 
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‘onbesmette’ religie moet als een fictie worden beschouwd.94 Een zelfverzekerde zendeling 

met een goed georganiseerde achterban die werkte in een onderontwikkelde kolonie kon zich 

een superioriteit veroorloven die wellicht meer met macht dan met waarheid te maken had. 

Visser ’t Hooft voelde wel dat de zending deze houding in de context van de dekolonisatie 

achter zich moest laten, maar nam de houding aan van de apostel Paulus op de Areopagus, die 

tegenover de Grieken wel de dialoog zocht in een zekere symmetrie van respect, maar niet de 

overtuiging prijs gaf zelf gelijk te hebben.95 

 Visser ’t Hooft vond dat hij de plicht had te waarschuwen tegen syncretisme en dat heeft 

hij waar hij ook kwam heel vaak gedaan. Na zijn reis door Azië uitte hij in februari 1950 zijn 

zorgen in een vertrouwelijk rapport aan het centraal comité van de Wereldraad. Syncretisme 

leek de nieuwe semiofficiële godsdienst van Azië te worden. 

 

Syncretisme is nu eenmaal de gemakkelijke en oppervlakkige oplossing voor het religie-

vraagstuk, en het heeft nu voorstanders in de meest invloedrijke kringen. Helaas houdt het 

geen halt bij de deur van christelijke kerken en bij de jongere generatie christenen laat het 

zeer duidelijk zijn invloed voelen. Het enige antwoord op dit syncretistische denken, zoals 

het in intellectuele kringen wordt uitgedragen, is een duidelijk theologisch antwoord. En 

dat antwoord moet niet de vorm aannemen van pure herhaling of navolging van westerse 

theologie. Het moet een creatieve respons zijn, verwoord in termen die volkomen relevant 

zijn voor de spirituele en ideologische situatie in Azië. Het is dan ook niet overdreven om 

te stellen dat de toekomst van de christelijke kerken in Azië zal afhangen van hun 

vermogen om een levende, relevante maar tegelijk waarlijk bijbelse en christocentrische 

theologie te ontwikkelen.96  
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Hij had niet het gevoel dat westerse kerken of zendingsgenootschappen er veel aan deden om 

een dergelijke gezonde theologie in Azië te stimuleren. Tot zijn spijt nam hij waar dat de 

meeste theologische vorming in de nieuwe staten nog steeds werd gegeven door westerse 

zendelingen, terwijl de oplossing volgens hem moest komen van autochtone theologen. 

 Een gezonde zending kon volgens Visser ’t Hooft niet zonder jeugd. Net als in de jaren 

dertig werden jongeren tijdens jeugdconferenties opgeroepen zendeling te worden, maar die 

oproep klonk niet langer alleen in Europa en Noord-Amerika. Hij bewonderde en 

romantiseerde de eenvoud van jonge mensen in Azië die enthousiast bouwden aan hun kerk. 

De wat naïeve wijze waarop hij veel jonge Oost-Aziatische theologen in hun geloof zag staan, 

zag hij als een voorbeeld voor westerse christenen, die waren ‘aangetast’ door wat Visser ’t 

Hooft noemde westers ‘scientisme’.97 Hij respecteerde het genootschapskarakter dat de 

zending van oudsher had, maar vond principieel dat zending deel was van de kerk zelf. Deze 

visie, dat de kerk zelf ten diepste een missionaire beweging hoorde te zijn, vond veel 

weerklank, ook in Nederland. Na een lange periode van voorbereiding kreeg de Nederlandse 

Hervormde Kerk in 1951 een nieuwe kerkorde, waarin men trachtte aan een aantal richtingen 

in een los verband het karakter van een slagvaardigde nationale, maar ook oecumenisch 

georiënteerde kerk te geven. Missioloog Hendrik Kraemer was er mede verantwoordelijk voor 

dat het ‘apostolaat’ in de kerkorde aan het belijden van de kerk voorafging, waarmee men 

wilde uitdrukken dat de missionaire houding wezenlijker was dat de precieze verwoording 

van de geloofsbelijdenis als het ging om de identiteit van de kerk. In hetzelfde licht hoorde de 

Internationale Zendingsraad (International Missionary Council, IMC), volgens Visser ’t Hooft 

als van nature thuis onder het dak van de Wereldraad van Kerken.  

 De door Visser ’t Hooft nagestreefde integratie van Wereldraad en Zendingsraad was 

echter geen dossier zonder problemen. Orthodoxen waren bang waren voor een nieuwe golf 

van protestantse bekeringsdrift, proselitisme. Conservatieven vreesden voor verdergaande 

verwatering en teloorgang van de verkondigende zending. Nog weer anderen waarschuwden 

voor verlamming van zowel de Wereldraad als de Zendingsraad, omdat ze meenden dat 

organisaties van een dergelijke kollossale omvang zouden bezwijken onder hun eigen massa 

en zouden vastlopen in bureaucratie. De belangrijkste spelers op het gebied van de 

protestantse zending waren verdeeld. Betrokken Amerikanen waren voorstanders van 
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integratie, maar de Engelsen waren voornamelijk tegen omdat zij een onafhankelijke 

zendingsorganisatie slagvaardiger achtten. Veel bezwaren konden worden herleid tot het 

genoemde feit dat de zendingsorganisaties vanouds niet kerkelijk waren opgezet, maar hadden 

gefloreerd in de vorm van ‘societies’.98 Terwijl dochterkerken, gegroeid uit zendingsposten in 

de voormalige koloniën, nu zelfstandige kerken werden waar ‘missionair zijn’ onderdeel was 

van hun identiteit, moesten veel al langer bestaande kerken overal ter wereld hun missionaire 

karakter opnieuw ontdekken en ontwikkelen. Dat alles zou vervolgens, zo vond Visser ’t 

Hooft, bij elkaar moeten komen in één dynamische missionair georiënteerde Wereldraad.99 

 In de jaren vijftig zag Visser ’t Hooft in Oost en West en Noord en Zuid, overal mensen 

zoeken naar nieuwe wegen en experimenteren met nieuwe zendingsmethoden. Hans 

Hoekendijk en Steven van Randwijck waren voor hem belangrijke correspondenten over dit 

thema. ‘Het ziet ernaar uit,’ schreef hij aan zendingswetenschapper Hoekendijk in Indonesië, 

‘dat wij gekomen zijn in de periode, waarin een nieuw cristallisatieproces kan beginnen en ik 

ben erg dankbaar, dat wij nu de kans krijgen, daarin onze rol te spelen.’100 Van Randwijck 

was sinds 1946 zendingsdirector van de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties te 

Oegstgeest, wat hij tot in 1951 zou blijven, toen hij algemeen secretaris werd van de Raad 

voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk, wat hij tot 1966 bleef. Hoekendijk 

nam in 1949 de leiding op zich van het Secretariaat voor Evangelisatie van de Wereldraad. Na 

zijn afscheid in 1953 vond hij eigenlijk nog maar één aspect van het geloof belangrijk: het 

diaconale. De kerk zag Hoekendijk in deze tijd louter als instrument van christelijke 

dienstbaarheid in de wereld en hij wees in toenemende mate de oecumenische structuren af.101 

Dat ging Visser ’t Hooft veel te ver en hij is erg in Hoekendijk teleurgesteld geweest. Het was 

in zijn ogen juist de oecumenische beweging die in staat zou zijn een echt kerkelijk antwoord 

te geven op de gevolgen van dekolonisatie en de crisis van de zending.  

 Tot zijn vreugde slaagde hij erin de Internationale Zendingsraad en de Wereldraad in deze 

tijd steeds dichter bij elkaar te brengen. Vragen rond verkondiging, dienstbaarheid en 

gemeenschap (het nieuwtestamentische koinonia) werden in een ‘joint committee’ opnieuw 

doordacht. Men wilde de woorden ‘zending’ en ‘missie’ ontsmetten wat betreft hun associatie 

met het kolonialisme. Maar niet alleen de situatie in de voormalige koloniën, ook de 
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opkomende secularisatie in Europa deed de onzekerheid over de legitimatie van christelijke 

zending verder toenemen. Visser ’t Hooft vond het moeilijk de betekenis daarvan op waarde 

te schatten. Wat viel er eigenlijk te verkondigen? Door wie en aan wie? Hij wilde wel 

meebewegen, maar veranderde niet echt. Op 2 mei 1958 hield hij in het protestantse paviljoen 

op de Brusselse Wereldtentoonstelling Expo ’58 een vurig pleidooi vóór de zending en zoals 

hij dat steeds deed, tegen het syncretisme. Opvallend was dat hij daarbij begrip vroeg voor de 

rol die het communisme speelde in de voormalige koloniën in Azië. Daar zag hij mensen 

zonder veel bezittingen die het communisme aangrepen als een ideaal om iets van hun leven 

te maken. Dat was toch iets heel anders dan communisme als een systeem van onderdrukking, 

zoals in Hongarije.102 Hij riep de Aziatische kerken op zelfbewust hun antwoord op de oproep 

van Christus te laten horen door actief deel te nemen in de oecumenische beweging.103 Hij zag 

ook steeds scherper dat er een enorm en niet te stuiten veranderingsproces aan de gang was. 

Maar wat was daarop het juiste antwoord? 

 Lang geleden, tijdens de grote zendingsconferentie georganiseerd door John Mott in 

Edinburgh in 1910, was het optimistische motto geweest de wereld in één generatie voor 

Christus te winnen. Echter, dit was Visser ’t Hooft nu wel duidelijk: Edinburgh was niet het 

begin, maar het einde van een tijdperk gebleken. De laatste jaren voorafgaande aan de Eerste 

Wereldoorlog waren de nadagen van de era van keizer Constantijn, waarin kerk en staat nog 

hecht verbonden waren, aldus Visser ’t Hooft in 1959. Aan het cultuuroptimisme van die tijd 

was door de Eerste Wereldoorlog plotsklaps een einde gekomen. Nooit meer zou Europa met 

recht kunnen worden gezien als een vanzelfsprekend centrum van christelijke waarden die 

wereldwijd verspreiding verdienden. In navolging van de Indiase schrijver en historicus 

Raimundo Panikkar sprak Visser ’t Hooft van het tijdperk van Vasco da Gama. Dat was de 

Portugese ontdekkingsreiziger die in 1497 de zeeroute naar India had opengelegd en die 

daarmee een symbool vormde voor mogelijkheid het christelijk geloof wereldwijd te 

verspreiden in het kielzog van de politieke en commerciële belangen van de Europese landen. 

Maar nergens veroordeelde Visser ’t Hooft de zending zelf als een vorm van ethisch 

imperialisme. Integendeel, hij gebruikt het argument van Panikkar in zijn eigen voordeel. Het 

waren de liberale protagonisten van de christelijke Europese cultuur die hadden verzuimd een 
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kritisch-profetische houding te ontwikkelen en daardoor hadden zij het christendom van zijn 

essentie beroofd. Zíj, en niet de zendelingen, de verkondigers op het veld, waren de oorzaak 

van de grove identificatie van zending met westerse culturele en economische penetratie. 

Terugblikkend op wat wel de gouden eeuw van de zending is genoemd, sprak Visser ’t Hooft 

van een wapenstilstand tussen 1850 en 1950, waarin de natuurlijke tegenstelling die hij zag 

tussen kerk en wereld tijdelijk minder fel was geweest. Ondanks het feit dat die tijd nu 

voorgoed voorbij was, bleef hij toch ook in de jaren zestig grote nieuwe kansen voor de 

zending verwachten, maar daartoe waren heroriëntatie en bewustwording van de kerken een 

vereiste.104 De Verenigde Naties riepen de jaren zestig uit tot ‘Development Decade’. Hier 

moesten de kerken actief op in spelen. Visser ’t Hooft en zijn staf waren op zoek naar nieuwe 

vormen en onderscheidden daarin diaconaal dienstbetoon tussen kerken onderling, leniging 

van wereldnood en maatschappij hervormende activiteiten. In de zending werden activiteiten 

van het Department for Inter Church Aid en vormen van diaconaal hulpbetoon nu steeds 

vaker aangeduid in termen van ontwikkelingshulp. Langzaam veranderde met de naamgeving 

ook de inhoud. Maar Visser ’t Hooft was er beslist geen voorstander van om van klassieke 

zending christelijke ontwikkelingshulp te maken.105  

  Syncretisme bleef voor hem ook in de jaren zestig het grote taboe. In 1963 voelde hij zich 

geroepen om een omvangrijker studie over dit probleem te publiceren onder de titel No other 

Name, waarin hij beschreef hoe golven van syncretisme de wereld in de loop der geschiedenis 

hadden overspoeld.106 De bestaansreden van de kerk was echter van een andere orde. Gods 

genadegave aan de mens, stond volgens Visser ’t Hooft haaks op al die golven.107 Hij stelde 

zich in dit boek de retorische vraag of het integreren van verschillende elementen, zoals dat in 

de kunst en in de wetenschap gebeurde, ook in religie zou kunnen. Hij gaf als antwoord dat 

dit inderdaad zou kunnen als men religie als uitdrukkingsvorm van menselijk streven en 

behoefte ervoer. Maar wanneer God werkelijk gesproken had, mocht die openbaring volgens 

hem niet met een door mensen vervaardigd kunstwerk worden vergeleken. Hij verwees 

daarbij naar het boek Perennial Philosophy van Aldous Huxley uit 1945, waarin de auteur 

naar de grootste gemene deler van alle theologieën op zoek is.108 Daarin verwachtte Huxley 
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de waarheid te vinden, maar volgens Visser ’t Hooft had Huxley paradoxaal genoeg juist de 

tragiek aan het licht gebracht dat er op deze wijze een stap achteruit werd gezet, omdat alles 

wat er overbleef een dunne verwaterde moraal was. Ethiek die hierop werd gefundeerd, was 

gedoemd te mislukken. 

 Het was een defensieve argumentatie. Visser ’t Hooft maakte het punt dat hij al zo vaak 

had gemaakt. Hij slaagde er in deze tijd, als het om de zending ging, niet in om met werkelijk 

vernieuwende inzichten te komen. Eerder trok hij zich terug op de bekende standpunten. Dat 

deed hij bijvoorbeeld ook in 1963 tijdens de grote zendingsconferentie van de IMC te Mexico 

City, die als thema had ‘Mission to Six Continents’. Daar werd vastgesteld dat Europa en 

Noord-Amerika ten gevolge van de secularisatie nu ook als zendingsveld moesten worden 

beschouwd. In zijn bijdrage benoemde Visser ’t Hooft de nieuwe uitdagingen die daaruit 

voortvloeiden en zei: ‘Het leven is een voortdurend examen en God is de examinator.’109 Een 

dynamisch missionair getuigenis achtte hij in dit kader een specifieke toetssteen voor een 

levende kerk. Er diende naar zijn idee van de afdaling van een werkelijk God te worden 

getuigd als een vaststaand feit. In een effectieve zending zou zichtbaar worden dat het Woord 

van God niet gebonden kon zijn aan een bepaalde cultuur. Maar de sectie ‘Het Getuigenis van 

Christenen tot Andersgelovigen’ kwam niet tot consensus of heldere aanbevelingen.110 

 Visser ’t Hooft betreurde het dat de christelijke zending in toenemende mate openlijk werd 

afgewezen, ook door intellectuele voorstanders van universele verdraagzaamheid. Schrijvers 

als Simone Weil, Simon Vestdijk, Arnold Toynbee, Carl G. Jung, Sarvepalli Radhakrishnan 

en Aldous Huxley maakten zendelingen belachelijk en miskenden volgens hem het karakter 

van de zending in hun kritiek. In de moderne roman was de zendeling een bekrompen figuur, 

die niets begreep van het volk en de cultuur waarin hij terecht was gekomen. Hij had er wel 

begrip voor dat christenen die deden alsof ze de waarheid in pacht hadden als arrogant werden 

weggezet.111 Maar de critici hadden de essentie van het probleem niet begrepen, omdat het 

niet om de boodschappers ging die fouten maakten maar om de waarheid zelf. De betekenis 

van dit alles was voor Visser ’t Hooft dat er een nieuwe tijd van beproeving voor de zending 

was aangebroken. Men moest zich als gelovigen niet verbazen wanneer men door de wereld 

werd gehaat.112 Hij probeerde een antwoord te vinden door erop te wijzen dat juist aan de 
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vooravond van de Tweede Wereldoorlog, op het moment dat de kerk universele trekken 

begon aan te nemen en de betekenis van de zending ter harte had genomen, de wereld zich 

opmaakte voor een gewelddadige strijd. Dat kon geen toeval zijn. Visser ’t Hooft zag een 

patroon en probeerde met zijn oude argumenten de crisis te duiden. Ook nu deed een 

onbetrouwbare wereld waar de wereld goed in was. Christenen moesten zich niet gek laten 

maken. 

  

6.7 ‘Angry young churchmen’ 

Rond 1960 begon de wereld van jongeren en studenten in West-Europa en Noord-Amerika 

ingrijpend te veranderen. Daar was Visser ’t Hooft niet goed op voorbereid. Hij zag het 

gebeuren, maar had er geen antwoord op. Op 14 april 1956 hield Visser ’t Hooft in de Dom te 

Utrecht nog een feestrede voor de jubilerende Nederlandse Christen Studenten Vereniging 

(NCSV), die zestig jaar bestond.113 Dat was een thuiswedstrijd. Hij sprak zoals hij dat in de 

jaren dertig had gedaan over verleden en toekomst, over de crisis in de zending, maar ook 

over de slag die werd gestreden om de harten en hoofden van de intellectuelen aan de 

universiteiten. Op geen enkele wijze sprak hij zorgen uit over de toekomst van het christelijk 

studentenwerk of probeerde hij de studenten te scherpen in hun denken over de toekomst. De 

snelheid waarmee de christelijke jeugdbeweging daarna in de jaren zestig ineenstortte, heeft 

iedereen, inclusief Visser ’t Hooft, overrompeld.114 Later zag hij dat anders, maar in deze tijd 

wilde Visser ’t Hooft nog niets weten van pluralisme. Alleen in een gezamenlijke 

taakopvatting van alle christenen zou de missie van de kerk van Christus, in getuigenis, dienst 

en ‘fellowship’ uitlopen op eenheid en integriteit van Gods volk op aarde. Dat was ook de 

kern van een aantal lezingen die Visser ’t Hooft in september 1957 in het kader van de Taylor 

Lectures hield aan Yale Divinity School, New Haven Connecticut.115 En het was ook zijn 

boodschap voor de wereldconferentie van de World Christian Student Federation (WCSF) te 

Straatsburg in juli 1960.  

 Maar de studentenwereld veranderde in deze tijd heel snel. Eind jaren vijftig stroomden 

universiteiten vol met jongeren uit alle lagen van de bevolking. De waarde van specifiek 

christelijke organisaties en gedachtengoed werd in toenemende mate door studenten 
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bekritiseerd. De conferentie in Straatsburg had als thema ‘Life and Mission of the Church’. 

De nadruk lag op christelijke scholing, maar de meeste studenten bleken liever over de wereld 

te horen dan over de kerk. Er werd geëxperimenteerd met interactieve groepsgesprekken en 

daar deed Visser ’t Hooft het niet slecht, getuige deze momentopname door de Belg Jan 

Grootaers: 

 

Visser ’t Hooft beschikt over een grote bekwaamheid om de sfeer van het ogenblik aan te 

voelen en te vertolken, en om het directe contact met de jeugd te onderhouden. Zo hebben 

wij hem te Straatsburg ook meegemaakt tijdens ‘informal talks’ met een veertigtal 

studenten, die in een grote kring rond de veteraan van Genève gezeten waren. Zijn 

antwoord op de brandende vragen die gesteld werden klonk steeds openhartig maar ook 

evenwichtig, veelzijdig en toch gevat, vaak ook met enige humor om de scherpe kanten af 

te ronden. Wij zijn het experiment van dit gesprek nooit vergeten: het klonk steeds 

spannend, soms dramatisch geladen, steeds actueel met de grote rubrieken van het 

moment, die de revue passeerden: Kongo, Afrika, de Katholieke Kerk, het religieus 

relativisme in Azië, Cuba, Zuid-Afrika, de ‘Ene Kerk’. Dit was niet de ‘institutionele’ 

maar voluit ‘de profetische’ Visser ’t Hooft in gesprek met de jongeren van 1960.116 

 

Maar uit de lange monoloog die Visser ’t Hooft in antwoord op de wat obligaat uitgesproken 

vraag van een jongere, hield voor de NCRV-televisie bleek niet dat hij het nieuwe 

communiceren in de praktijk bracht.117 Velen vonden de lezing van Visser ’t Hooft niet 

overtuigend, te theologisch, te veel gehoorzaamheid en verplichting en vooral te 

binnenkerkelijk. Het proclameren van bijbelse beelden als objectieve 

openbaringswerkelijkheid waar de ervaringswereld van jonge mensen maar aansluiting bij 

moest zoeken, kon in 1960 eigenlijk niet meer op een dergelijke jeugdconferentie.118 De tijd 

dat jongeren geduldig wilden luisteren naar de antwoorden van de ervaren kerkelijke expert 

was voorbij.  

 Dat was te merken toen Visser ’t Hooft in december 1963 aan Harvard University de 

zogenaamde William Belden Noble Lectures gaf. Hij sprak daar onder andere over het thema 
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‘Preparing the churches for full unity’.119 Na het proclameren van de fundamentele bijbelse 

motieven van eenheid, die onder andere in Johannes 17 en 1 Korintiërs 1,13 konden worden 

gevonden, moest, zo stelde Visser ’t Hooft, de geest van het verleden overwonnen worden en 

moesten christenen worden bevrijd van soms eeuwenoude complexen. Kerkelijk 

zelfonderzoek, het belijden van zonde en tonen van berouw waren, volgens hem, onmisbaar 

onderdeel van dit proces. De angst voor eenheid zou moeten worden verdreven. Visser ’t 

Hooft gebruikte in deze lezing het woord ‘exorcising’. Er waren jongeren die vonden dat het 

allemaal veel te langzaam ging. Aan hen, Visser ’t Hooft noemde hen ‘angry young 

churchmen’, hield hij voor dat er echt al veel was gebeurd in de afgelopen dertig jaar.120 Op 

dit moment een compleet nieuwe start van de oecumene te eisen, zoals sommige jongeren 

deden, vond hij niet realistisch. Het kwam erop aan deze tijd te verstaan als een tijd van 

beproeving. Het zou volgens Visser ’t Hooft een keuze worden tussen een langzame dood en 

een actieve evangelisatiegerichte houding. Maar juist nu konden de muren tussen kerken als 

vanzelf transparant worden, mits men het aandurfde van het geloof te getuigen, zei hij. 

 

6.8 New Delhi 1961: bekroning en vervreemding 

Voor Visser ’t Hooft begon nu een tijd van oogsten en hoogtepunten. Omdat het aantal 

personeelsleden van de Wereldraad maar door bleef groeien, in 1958 had het kantoor in het 

Oecumenisch Centrum te Genève maar liefst tweehonderd medewerkers, moest men op zoek 

naar een groter pand. Visser ’t Hooft gebruikte zijn invloed en gezag waar mogelijk en deed 

zijn uiterste best om aan de buitenwacht uit te leggen dat het echt niet anders kon en dat een 

grote sprong voorwaarts nu moest worden gemaakt.121 De huisvesting aan de Route de 

Malagnou, was eenvoudig, gezellig en de tuin bracht een informele atmosfeer, maar paste niet 

meer bij een professionele internationale organisatie. Na de oorlog waren CCIA, jeugdwerk, 

Faith and Order, de Lutherse Wereldfederatie en de Presbyteriale Alliantie erbij gekomen. 

Een tijdlang lukte het niet om een terrein te verwerven voor nieuwbouw. Genève was duur als 

vestigingsplaats en er werd overwogen om het hoofdkwartier te verplaatsen naar een andere 
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stad. Ten slotte lukte het toch met medewerking van het bestuur van de stad Genève een 

bouwplaats aan te kopen in de wijk Grand-Saconnex, aan de westkant van het centrum, dicht 

bij het vliegveld.122 Na een paar jaar ontwerpen en bouwen konden in april 1964 de kantoren 

van het nieuwe Oecumenisch Centrum in Grand-Saconnex in gebruik worden genomen. Op 

11 juli 1965 vond de officiële opening plaats met een inwijdingsviering in de kapel, die moest 

gaan dienen als plek van ontmoeting en gezamenlijke toerusting. Visser ’t Hooft hield de 

preek.123 Hij was er blij mee dat de kapel helemaal in het gebouw was geïntegreerd, zodat 

bidden en werken samen op zouden gaan: ora et labora. Vanuit zijn nieuwe werkkamer had 

hij bij helder weer zicht op de Mont Blanc in de verte. 

 Het was in dezelfde periode, eind jaren vijftig, dat Wim en Jetty voor het eerst een eigen 

huis kochten. Het belangrijkste criterium dat zoon Kees bij het zoeken naar de nieuwe woning 

voor zijn ouders had meegekregen, was dat de kamers hoog genoeg moesten zijn om de grote 

antieke kast, een erfstuk met hoge blauwe vazen, te kunnen plaatsen. De woning die hij vond 

was 13 Chemin des Voirons in Chêne-Bougeries, een vrijstaande villa aan een doodlopend 

weggetje.124 De villa had een royale tuin, waarlangs een spoorlijntje liep en lag in de wijk 

Chêne-Bougeries, ten oosten van het centrum van Genève. Jetty beleefde de verhuizing met 

enige tegenzin. Zij zag in deze tijd overal tegenop en leidde een steeds sterker teruggetrokken 

leven.  

 In deze tijd was Visser ’t Hooft druk bezig met de voorbereiding op de derde assemblee 

van de Wereldraad te New Delhi. De conferentie moest plaatsvinden in november 1961 in de 

Vigyan Bhavan, een enorm congrescentrum, met het thema ‘Jesus Christ. Light of the World’. 

Visser ’t Hooft had hoge verwachtingen van deze conferentie en vergeleek de zalen van het 

centrum met de vergaderruimtes van de Verenigde Naties in New York. Maar programma 

was eigenlijk overbeladen en het zou voor Visser ’t Hooft en zijn staf opnieuw een hele toer 

zijn om alles in goede banen te leiden. Er werd, in tegenstelling tot de twee eerdere 

assemblees, nu een relatief grote inbreng vanuit de lidkerken zelf verwacht, waaronder vele 

jonge kerken. Ook stond voor het eerst de christelijke ontmoeting met andere godsdiensten op 

de agenda. Als zodanig was de assemblee zelf een manifestatie van de nieuwe veelkleurigheid 

van de Wereldraad. Het woord ‘dialoog’ werd in deze tijd steeds meer gebruikt. Er was nu 

                                                           

122 http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/540202/55/17. 
123 Visser ’t Hooft, ‘Sermon on the occasion of the Dedication of the Ecumenical Centre’, 11 juli 1965. WCC 
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124 Dit huis bestaat nog steeds en werd tot in de zomer van 2018 bewoond door dochter Anneke Musacchio-

Visser ’t Hooft en haar echtgenoot Mario Musacchio, dochter Erica en haar echtgenoot. 
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echt behoefte aan een nadere omschrijving van het eenheidsdoel en de concrete taken in de 

samenleving, zoals het jeugdwerk en de opvang van vluchtelingen. De brochure ‘Jezus 

Christus, het Licht van de wereld’ werd in 32 talen uitgegeven. Visser ’t Hooft was er trots op 

toen voor de assemblee de Indiase premier Jawaharlal Nehru, die hij ook in 1953 al eens had 

ontmoet, een toespraak hield. Nehru waarschuwde tegen het denken in kampen dat verbonden 

was aan de Koude Oorlog, wat Visser ’t Hooft persoonlijk kon waarderen. Nehru is voor 

Visser ’t Hooft altijd een groot man gebleven, omdat hij vond dat de Indiase leider, in 

tegenstelling tot, bijvoorbeeld de Indonesiër Koesno Soekarno, zichzelf bleef, trouw aan zijn 

principes, en nooit naast zijn schoenen ging lopen.125 De assemblee van New Delhi was een 

succes, maar Visser ’t Hooft had grote moeite met de onoverzichtelijkheid van de 

bijeenkomst. Evanston was moeilijk vanwege gebrek aan consensus, maar New Delhi was een 

chaos. De discussie ging alle kanten op. Niet langer waren het de oudere blanke mannen, 

theologen, intellectuelen, die met hun vragen, antwoorden en discussiestijl de agenda van de 

assemblee konden bepalen. Visser ’t Hooft zelf was een van de laatsten van hen die reeds 

vóór de Tweede Wereldoorlog voor de Wereldraad actief waren die nog in functie was. Zijn 

oude netwerk was ontrafeld. Dat was vervreemdend. 

 Persoonlijk had hij zich er zeer voor ingespannen dat een aantal oosters-orthodoxe kerken 

in New-Delhi lid werden en de Internationale Zendingsraad (International Missionary 

Council) integreerde in de Wereldraad en zich constitueerde als de Division of World Mission 

and Evangelism. Hij verwachtte dat dit ertoe zou bijdragen dat veel nieuwe jonge lidkerken, 

voortgekomen uit de zending, zich spoedig volwaardig lid zouden kunnen voelen van de 

Wereldraad. Maar hij besefte wel dat dit proces de raad zelf ingrijpend zou veranderen. Hoe 

deze steeds maar uitdijende oecumenische beweging organisatorisch en inhoudelijk bijeen te 

houden? Dit probleem heeft Visser ’t Hooft na 1961, in zijn laatste jaren als secretaris-

generaal, intensief beziggehouden. Hij zocht houvast in het stimuleren van de dialoog. Hij liet 

zich daarbij inspireren door Martin Buber, die hij ontmoet had in Israël en die de dialoog de 

basisvorm van alle menselijke relaties had genoemd.126 Visser ’t Hooft vond het belangrijk 

dat de Wereldraad na New Delhi vooral ‘Christcentred’ zou blijven. Het was wat hem betreft 

een smalle weg tussen trouw blijven aan de uitgangspunten, niet introvert worden en totaal 

                                                           

125 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 
126 Buber, Ich und Du (1923). Oldham, Real Life is Meeting (1942). Visser ’t Hooft, Rede Buck Hill Falls, april 
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naar binnen gekeerd, maar ook niet zo naar buiten gekeerd dat de christelijke kerken zichzelf 

in hun contact met de wereld zouden verliezen. 

 

6.9 Geen oecumenische consensus inzake ecclesiologie 

Er was Visser ’t Hooft begin jaren zestig veel aan gelegen binnen de Wereldraad een 

oecumenische consensus te zoeken wat betreft de ecclesiologie, dat wil zeggen de leer over de 

betekenis van de kerk. In 1962 had paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie 

bijeengeroepen. Er waren kansen, zo meende hij, op een lidmaatschap van de Wereldraad van 

de Rooms-Katholieke Kerk. Nooit zou hij dit en publique zeggen, maar hij hoopte het wel.127 

Van Karl Barth had Visser ’t Hooft geleerd dat de eenheid van de kerk alleen gebouwd kon 

worden op de eenheid van de Schrift. De 66 canonieke boeken van de Bijbel stelde hij zich 

daarbij voor als een hechte eenheid, waarin God zijn wil had geopenbaard en aan goede lezers 

voortging te openbaren. De begripsmatige bouwstenen, die gegeven werden in Romeinen 12: 

onderscheiden, profetie, dienen, onderwijzen, vermanen, mededelen, leiding geven, alles 

waaruit de idee kerk was samengesteld, konden dus in zijn ogen niet toevallig zijn van 

samenstelling, maar waren geïnspireerd door de heilige Geest.128 Deze kenmerken werden, 

zoals de rooms-katholieken stelden, in de traditie van de kerk herkend, maar wat Visser ’t 

Hooft betreft was de Schrift de norm. Het liefst had hij in de theologie van Karl Barth de 

samenbindende kracht van de Wereldraad een blijvende wortel gegeven. 

Bevrijdingstheologie, feministische en ook ‘zwarte’ theologie hadden voor hem een zekere 

contextuele en uitdagende waarde, maar hij zag ze als eenzijdig en van voorbijgaande aard. 

Rudolf Bultmann had gewezen op betrekkelijke en tijdgebonden elementen in de bijbeltekst 

zelf. Toen leerlingen van Bultmann, zoals de Duitse theoloog Ernst Käsemann, hem op dit 

gebied steeds vaker gingen tegenspreken en in de Bijbel allerlei ecclesiologieën aanwezen, 

werd Visser ’t Hooft daar woedend over: Zo bouwde je geen kerk, maar bracht je mensen in 

verwarring.129 Dat kon de opdracht niet zijn. 

 Dit gebeurde in de zomer van 1963, toen tijdens een conferentie van Faith and Order in 

Montreal de ecclesiologische betekenis van de Wereldraad van Kerken opnieuw op de agenda 

stond. Het was de eerste conferentie waarin de oosters-orthodoxen een belangrijk aandeel 

                                                           

127 Zie 8.7. 
128 Bij de bestudering van de Bijbel hechtte Visser ’t Hooft grote waarde aan: Kittel, Theologisches Wörterbuch 
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hadden en juist deze kerken waren, als het ging om dit onderwerp, erg gevoelig en bezorgd. 

Ze waren bang dat de Wereldraad, ondanks eerdere geruststellingen, vanouds gedefinieerde 

eigenschappen van de kerk, ‘notae ecclesiae’, op zichzelf zou gaan betrekken en heimelijk 

bezig was zichzelf als een voorstadium van één wereldkerk te beschouwen. Dat zou in strijd 

zou zijn met de Torontoverklaring van het centraal comité uit 1950 en was ook niet de 

bedoeling, maar het is veelbetekenend dat er zorgen over waren. De orthodoxen koesterden 

een exclusieve opvatting van de ware kerk, die ze op hun eigen kerk betrokken, en pleitten 

voor een nadruk op de triniteit in plaats van het christocentrisme en het streven naar eenheid 

was wat hen betreft geen doel in de concrete zin van het woord. 

 Vooral de Duitse theoloog Ernst Käsemann uit Tübingen verwoordde de uitdaging die het 

ecclesiologisch vraagstuk aan de Wereldraad stelde. Hij zette zijn stempel op de conferentie 

toen hij betoogde dat het Nieuwe Testament niet één, maar minstens zeven ecclesiologieën, 

dat wil zeggen theologieën van de kerk, kende, die niet eenvoudigweg te harmoniseren waren. 

Käsemann wees erop dat bijvoorbeeld op basis van de brieven van Paulus aan Timoteüs en 

Titus een ‘vroeg-katholieke’ ecclesiologie geformuleerd kon worden, met de nadruk op ambt 

en sacrament, naast geschriften die konden worden verstaan als voorlopers van meer 

activistische vormen van gemeente zijn, zoals de brief aan Jacobus. Käsemann zelf koos voor 

wat hij noemde ‘Christus buiten de poort’, op grond van Hebreeën 13,12, een onkerkelijke 

vorm van kerkzijn, buiten de geijkte kaders. In scherp contrast tot de bijbeldiscussies tijdens 

de conferentie, speelden zich tegelijkertijd in de Verenigde Staten ernstige rassenrellen af en 

het Amerikaanse staflid Eugene Blake, die erg verbonden was met de demonstraties tegen 

racisme kon het niet laten en betrok de visie van Käsemann daarop. De reactie op de context 

was voor hem bepalend voor de waarde van de gemeente van Christus. Visser ’t Hooft was 

helemaal ontdaan. 

 

Wanneer de eenheid van de bijbel wordt ontkend, betekent dat dat de eenheid der kerk haar 

noodzakelijkheid verliest. Een bijbel die wordt opgevat als een verzameling verschillende 

christologieën en ecclesiologieën, kan voor onze oproep tot eenheid geen basis zijn. Onze 

beweging kan alleen een dynamische beweging voor meerdere eenheid zijn, wanneer wij 

tezamen luisteren naar de éne stem die ons ons marsbevel geeft.130 
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Tegen zijn vriend, de Nederlandse dogmaticus en bijbels theoloog Hendrik Berkhof, ook bij 

deze conferentie aanwezig, zei hij dat als Käsemann gelijk zou hebben, hiermee zijn hele 

levenswerk was ondermijnd. Berkhof trachtte zijn bezorgdheid weg te nemen, door erop te 

wijzen dat ook in het Nieuwe Testament de eenheid alleen langs de omweg van de 

verscheidenheid werd bereikt en dat beide even wezenlijk waren en hij legde 1 Korintiërs 12 

over de verscheidenheid van gaven in de kerk op deze wijze uit.131 Maar een geschokte Visser 

’t Hooft liet zich door hem niet geruststellen. Hij was bang met het loslaten van de 

enkelvoudigheid van de bijbelse ecclesiologie, ook de eenheid van de kerk uit het oog te 

verliezen.132 Zo belemmerde zijn christocentrische ecclesiologie hem in de interreligieuze 

dialoog. Ook vond hij het moeilijk nieuwe expressies, als de zwarte theologie en de theologie 

van de revolutie in de Verenigde Staten, en de bevrijdingstheologie in Midden- en Zuid- 

Amerika te integreren in zijn oudere denkbeelden.  

 Tijdens de bijeenkomst van het centraal comité van de Wereldraad in augustus 1963 in 

Rochester New York, stond Visser ’t Hooft lijnrecht tegenover de Franse rooms-katholieke 

theoloog en journalist Bruno Chenu en de Duitse lutherse theoloog en sociaal-ethicus Ulrich 

Duchrow, die de afwijzing van de superkerk in de Torontoverklaring van 1950 zagen als 

slechts een diplomatieke oplossing om verschillende kerken bijeen te brengen in de 

Wereldraad. Een verontwaardigde Visser ’t Hooft nam afstand van iedere verdenking van 

strategisch opportunisme. Hij wees erop dat in de beschrijving van de jonge kerk in 

Handelingen 4,32 sprake is van eenheid van hart en ziel en dat er een ecclesiologische 

benadering van de Wereldraad mogelijk was, zonder dat zelfs de schijn van een superkerk zou 

worden opgeroepen. Het lukt hem niet om het pleit te winnen.133 De verwarring bleef. Albert 

van den Heuvel zei terugblikkend bij de herdenking van het zestigjarig bestaan van de 

Wereldraad:  

 

Het devies van de Wereldraad dat kerken administratief en organisatorisch één zouden 

moeten zijn, dus één grote organisatie met de Paus aan het hoofd, of weet ik wat, met één 
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grote synode… het was een groot dieptepunt voor mij toen ik ontdekte dat dit niet deugde. 

Dat geloofden wij. Daar had ik ook jaren voor gewerkt.134 

 

Het ging er fel aan toe in Rochester in 1963. Maar het bleek achteraf een achterhoedegevecht. 

Niet de vraag wat de kerk was of moest zijn stond centraal in de volgende jaren. In de loop 

van de jaren zestig nam de interesse voor principiële discussies over de precieze 

ecclesiologische verhouding tussen lidkerken en Wereldraad snel af.135 Visser ’t Hooft zou 

later nog vaak klagen dat de media zich wel voor de controversiële acties van de Wereldraad 

interesseerden, maar niet of nauwelijks voor de inhoud van het theologisch gesprek. Toch was 

er in Rochester ook aanleiding voor Visser ’t Hooft om een feestrede te houden. Ruim 25 jaar 

na de vergadering te Utrecht in 1938, waar was besloten tot de oprichting van de Wereldraad, 

hield hij een historische beschouwing waarin hij zijn vertrouwen op Gods leiding in de 

geschiedenis van de oecumene nog eens verwoordde.  

 

De geschiedenis is uiteindelijk een mysterie, en de kerkgeschiedenis is een bijzonder 

mysterie binnen die algemene geschiedenis. Wij zijn hierheen geleid. Wij zijn gebruikt 

voor grotere doeleinden dan wij voor ogen hadden.136 

 

Deze woorden moeten destijds als een bezwerend antwoord op Käsemann en andere critici 

hebben geklonken. Men was niet zomaar ergens mee bezig. In antwoord op wat, in de ogen 

van Visser ’t Hooft, een overmaat aan relativisme was, stelde hij vast dat de oecumenische 

beweging Gods werk was, waarin de medewerkers door Gods Geest werden geleid.  

 In datzelfde jaar 1963 stond Visser ’t Hooft, inclusief de aanloopperiode, zelf 25 jaar in 

dienst van de Wereldraad en bevriende collega’s organiseerden een jubileumboek. Het kreeg 

de titel The Sufficiency of God. In een rondzendbrief bedankte Visser ’t Hooft de makers 

hartelijk. Verschillende hoofdstukken hadden hem geholpen om de afgelopen 25 jaar zelf 

beter te begrijpen. In het bijzonder de bijdrage van staflid Mackie, afkomstig uit de WSCF, 

met wie hij als sinds begin jaren dertig had samengewerkt, had hem geraakt. 
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…met name de al te gulle waardering voor mijn werk van Robert Mackie heeft mij 

verbaasd en met dank vervuld dat ik bij een beweging betrokken raakte en voor een doel 

gebruikt ben van zo diepgaande betekenis, een beweging ook waarin zo veel mensen van 

compleet verschillende achtergrond tot wederzijdse interpretatie van elkaars denken 

gekomen zijn.137 

 

Het boek vormde, naast een eerbetoon, een bemoediging en een bevestiging, voor een 

secretaris-generaal die heel goed begreep dat hij aan de laatste jaren in zijn functie was 

begonnen. 

 Terwijl de bekendheid van Visser ’t Hooft in deze tijd nog steeds groeide, werd het voor 

hem steeds moeilijker nieuwe ontwikkelingen te duiden en zinvolle oecumenisch gefundeerde 

antwoorden te geven. Vanaf eind jaren vijftig werd dit al door scherpe waarnemers 

gesignaleerd. In een artikel in The Observer naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de 

Wereldraad, noteerde een journalist als de klacht van een Amerikaanse hoogleraar: ‘Wim 

thinks in slogans.’138 

 

Zijn zwaktes vormen de keerzijde van zijn kracht. Sommige mensen brengt hij van hun 

stuk met de bruuske manier waarop hij zijn eigen mening onderstreept of de hunne afwijst. 

En hij is wel buitengewoon snel van geest, maar houdt meer van scherpomlijnde begrippen 

dan van subtiele onderscheidingen.139 

 

Bovenstaande was tegelijk de kracht en de zwakte van Visser ’t Hooft. Zijn kracht kende hij 

zelf heel goed. Hij wist dat hij een goed spreker was. In 1963, bijvoorbeeld, hoorde Visser ’t 

Hooft de beroemde Duits-Amerikaanse theoloog Paul Tillich spreken op het feest ter 

gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het weekblad Time, voor bijna duizend 
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‘celebrities’ uit de wereld van politiek, sport, film en theater. Alle nog in leven zijnde 

personen wier afbeelding ooit de voorkant van Time had gesierd waren uitgenodigd. Zelf was 

Visser ’t Hooft buitengewoon trots dat hij als ‘World Churchman’ op de voorkant van Time 

had gestaan met als motto ‘Second Reformation’. Maar de ‘diepzinnigheden’ van Tillich 

waren niet besteed aan iemand als de bokser Jack Dempsey, een van de jeugdhelden van 

Visser ’t Hooft. Volgens hem sloeg Tillich de plank bij deze gelegenheid helemaal mis. Het 

filosofisch discours ging volstrekt over de hoofden van de beroemdheden heen. Visser ’t 

Hooft had maar wat graag in plaats van Tillich de gasten toegesproken met wat hij 

beschouwde als een verstaanbaar woord van verkondiging voor iedereen. In zijn ogen was de 

speech van Tillich aan het galadiner van Time een gemiste kans. Hij hoorde er een bevestiging 

in dat hij zelf terecht al jong afstand had genomen van dergelijke geleerde cultuurtheologie.140 

Dat hij tijdens het grote Time-gala eerst met Italiaanse actrice Gina Lollobrigida sprak, direct 

daarna met kardinaal Francis J. Spellman, de rooms-katholieke aartsbisschop van New York, 

en met de politicus Pierre Mendès France. Dat hij naast de Amerikaanse generaal en 

diplomaat Maxwell D. Taylor aan tafel zat, vond hij geweldig. 

 Maar het afscheid als secretaris-generaal van de Wereldraad naderde met een 

angstwekkende snelheid. Voordat het zover was werd Visser ’t Hooft, die als een van 250 

personen door de Société d’études et de publications économiques tot de intellectuele elite 

van de wereld werd gerekend, gevraagd een enquête in te vullen, bedoeld als basis voor een 

artikel in het internationale blad Réalités.141 Iedere respondent werd geacht op een reeks 

kernvragen in bondige frases boeiende antwoorden te geven. De ingevulde enquête van Visser 

’t Hooft geeft inzicht in zijn denken vlak voor zijn afscheid. Als het belangrijkste vraagstuk 

van de komende twintig jaar wees Visser ’t Hooft op de spanningen tussen de rijke en de 

arme landen, waarmee hij instemde met de opvattingen van de secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties, U Thant, die hij in 1966 in de kantoren van de Wereldraad mocht 

ontvangen.142 Als belangrijkste probleem in zijn eigen werkveld benoemde hij, niet zo 

verrassend, de eenheid van de kerk. De zin van de geschiedenis van de mensheid was voor 

Visser ’t Hooft de voorbereiding op het komend koninkrijk van God, waarvan in de huidige 

tijd, zo vond hij, duidelijke tekenen zichtbaar waren. Hij was tegen euthanasie, omdat hij 
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vond dat men in de dagen van Hitler had gezien wat dit betekende. Gevraagd of hij liever 

onder een Amerikaanse, Russische of Chinese dominantie zou leven, als het nodig was om 

een atoomoorlog te vermijden, antwoordde hij dat een christen bereid zou moeten zijn om in 

een wereld zoals die nu eenmaal was te leven, wie er ook domineerde. Maar, voegde hij eraan 

toe, een wereld gedomineerd door één macht zou altijd een wereld van tirannie zijn en 

daaraan moest altijd weerstand worden geboden. Hier combineerde Visser ’t Hooft in zijn 

antwoord de inzichten van zowel Luther, die erop wees dat een mens zich onder de overheid 

moet schikken, als Calvijn, die uitging van niet alleen het recht, maar ook de plicht van verzet 

tegen een goddeloze overheid. Een man op de maan zetten verdiende, vond Visser ’t Hooft, 

geen hoge prioriteit. De ontwikkeling van een rechtvaardige en vreedzame wereld vond hij 

veel belangrijker. Toen hij enkele jaren later in 1969 de Apollo 9 astronaut Russell L. 

Schweickart ontmoette, vroeg Visser ’t Hooft hem of de tijd niet gekomen was om het geld 

dat nu aan ruimtereizen werd besteed, voortaan te gebruiken voor het oplossen van het 

armoedeprobleem in de getto’s van de Verenigde Staten. De astronaut vond van niet. De 

opwindende droom van de exploratie van de ruimte was volgens hem een wezenlijke behoefte 

van de mens.143 Daar dacht Visser ’t Hooft heel anders over. 

 Het vinden van betekenis in het leven was voor hem, zo meldde hij de enquêteafnemers, 

belangrijker dan geluk. En ‘geluk’ vond hij een leeg woord. Alles hing af van inhoud. Hoewel 

mensen niet gelijk waren, moesten zij volgens Visser ’t Hooft wel als gelijken behandeld 

worden. Fundamentele morele waarden die niet overschreden dienden te worden, vond men in 

de Tien Geboden. Zij werden samengevat in de ‘agape’, de liefde van Christus in het Nieuwe 

Testament. De mens was niet vrij, maar kon wel door de waarheid worden bevrijd.144 De dood 

betekende voor de mens niet een totaal verdwijnen in het niets, maar ook niet een overleven 

van een deel van zijn wezen. Voor Visser ’t Hooft ging het om de ‘wederopstanding der 

doden’, zoals in de Bijbel beloofd. Toen hem werd gevraagd naar tien namen van de grote 

mannen die de mensheid hebben gediend, noemde hij: Mozes; Socrates; Paulus; Augustinus; 

Dante; Maarten Luther; Shakespeare; Rembrandt; Pascal en Dostojevski. Hij voegde eraan 

toe: ‘I have not included Jesus Christ, because he does not belong in any list. His name is 

above every name.’  

 Niet alleen de kerken, maar ook de oecumenische beweging als geheel werd nu steeds 

nadrukkelijker geconfronteerd met pluralisme. In het jaar van zijn pensionering, 1966, voelde 
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Visser ’t Hooft zich geroepen daarvan een analyse te geven in een artikel getiteld ‘Pluralism – 

Temptation or Opportunity’.145 Het was een veelbetekenend betoog, waarin de 

afscheidnemende als een profeet nog eens zijn bekende bezweringen uitsprak, terwijl hij toch 

ook de actuele kansen wilde aanwijzen. Steeds sterker ontwikkelden samenlevingen immers 

een pluralistisch karakter. Restauratief terugverlangen naar een exclusief christendom, zou 

volgens Visser ’t Hooft een vergissing zijn. Het ging erom het inclusieve karakter van het 

christelijk geloof te benadrukken zonder tot een waardenrelativisme te vervallen. Als 

pluralisme zou betekenen dat iedereen wel een beetje gelijk had en een ander willen bekeren 

geen zin meer zou hebben, dan zouden christenen zich daartegen moeten verzetten alsof de 

duivel het had bedacht. 

 

Want dat zou een geslacht van geestelijke slappelingen opleveren die leven in het soort 

duisternis waar alle katten grijs zijn. Niemand zou de laatste levensvragen meer onder ogen 

hoeven zien. Men zou geen antwoord meer hoeven geven op de vragen van Jezus: ‘Wie 

zegt gij dat ik ben?’ en ‘Wilt gij mij volgen?’ Het zou een verschrikkelijk saaie wereld 

zijn, waarin men zou gaan verlangen naar een serieus geestelijke conflict. In die wereld 

leven we gelukkig niet. We leven in een wereld waar de mens die verantwoordelijk wil 

leven, moet kiezen, of men het nu leuk vindt of niet.’146 

 

Dat mensen elkaar probeerden te overtuigen was volgens Visser ’t Hooft gezond menselijk 

gedrag en een teken dat zij opkwamen voor hun visie en hun waarheidsopvatting. De kerk had 

de pluralistische samenleving te aanvaarden zonder tranen over voorbije tijden van het corpus 

christianum, maar moest zich ook realiseren dat een geloofwaardig getuigenis, juist in die 

veelheid, pas verstaanbaar kon klinken als de kerkelijke eenheid als corpus Christi zichtbaar 

werd: ‘The pluralistic world-society is too tough for a divided church.’ Opvallend was dat 

Visser ’t Hooft in deze analyse Dietrich Bonhoeffer, maar vooral diens moderne volgelingen 

afviel:  

                                                           

145 Visser ’t Hooft, ‘Pluralism – Temptation or Opportunity’, in: The Ecumenical Review, vol.XVIII, april 1966. 
146 Ibidem. Citaat 140. Zie ook: WCC 994.2.20/28. ‘For it would then breed a race of spiritually spineless human 

beings who would live in the sort of night in which all cats are grey. No one would any longer have to face the 

ultimate questions of life. One would not have to answer the questions of Jesus: ‘Whom do you think I am?’ and 

‘Will you follow me?’ It would be a terrible dull world in which one would begin to long for a serious spiritual 

conflict. Fortunately we do not live in that world. We live in a world where the man who wants to live 

responsibly must choose, whether he likes it or not.’ 
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Bonhoeffer en zijn volgelingen denken ten onrechte dat openbaring zonder religie kan. We 

hebben een nieuwe christelijke beschaving nodig, en het is volstrekt mogelijk om van een 

traditioneel type christelijke samenleving tot een vernieuwde christelijke samenleving te 

komen zonder het stadium van ontkerstening te doorlopen.147 

 

In deze tijd kwam de radicale Bonhoeffer-interpretatie en de zogenaamde ‘God is dood-

theologie’ steeds sterker naar voren. Visser ’t Hooft moest er niets van hebben.  

 Ondanks de secularisatie hield Visser ’t Hooft rekening met de mogelijkheid van wat hij 

noemde een ‘genuine renaissance’ van het hindoeïsme, het boeddhisme en de islam, in deze 

volgorde. De rol van deze wereldreligies was nog lang niet uitgespeeld. 

 

…het is duidelijk dat de grote historische religies nog vele jaren machtige spelers op het 

wereldtoneel zullen zijn, dat ze zich allemaal meer en meer bewust worden van een 

wereldwijde missionaire verantwoordelijkheid, en dat ze, evenals het christendom gebied 

veroverd heeft, zullen doordringen tot gebieden die vanouds christelijk zijn.148 

 

Maar als men in de oecumenische beweging iets kon leren, dan was het, volgens Visser ’t 

Hooft, dat de toekomst niet aan mensen toebehoort. In de laatste grote speech die hij hield in 

zijn functie van secretaris-generaal, in Buckhill Falls in april 1966, presenteerde hij de kerk 

als voorbeeld van een verantwoordelijke samenleving. Doel was niet ‘institutional 

unification’, maar gemeenschap zoals bedoeld met het nieuwtestamentische woord 

‘koinonia’, en dat moest steeds duidelijk worden gemaakt. Deze accentverschuiving was 

opmerkelijk voor iemand die toch altijd gebouwd had aan een instituut. Nieuw was ook zijn 

aandacht voor de oecumenische relaties tussen de generaties. Dit was een wending die te 

maken had met het ophanden zijnde afscheid, maar ook met zijn zorg over de groeiende 

generatiekloof. 

                                                           

147 Ibidem. Citaat 136. ‘Bonhoeffer and his followers are wrong in thinking that revelation can live without 

religion. We need a new Christian civilisation and it is perfectly possible to pass from a traditional type of 

Christian society to a renewed Christian society without passing through the stage of dechristianisation.’ 
148 Ibidem. Citaat 132. ‘…it is clear that for many years to come the main historic religions will be powerful 

factors in the world scene, that all of them are developing increasingly a consciousness of world-wide missionary 

responsibility; and that, just as Christianity has penetrated into territory, so they will penetrate into territories 

which have been traditionally Christian.’ 
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Er is, denk ik, in de geschiedenis van de oecumenische beweging geen andere periode 

geweest waarin het gevaar van vervreemding tussen de generaties zo groot was als 

vandaag. Dit is natuurlijk een deel van het bredere probleem van onze tijd: de spanning 

tussen een jonge generatie die niets als vanzelfsprekend aanneemt, die gevestigde waarden 

of instituties niet vertrouwt, en een oudere generatie die vaak zonder sterke overtuiging of 

goede redenen die waarden en instituties probeert te verdedigen.149 

 

De dialoog tussen de generaties was de nieuwe test voor de oecumene. Zouden ouderen 

bereid zijn te luisteren naar de ‘vaak irritante vragen’ van de jongeren? Zou men kunnen 

onderscheiden wat verdedigd moest worden omdat het tot de essentie van de christelijke 

waarheid behoorde en dat wat gemist kon worden omdat het behoorde bij de status quo? En 

was men bereid te laten zien dat men als oecumenische beweging van plan was de praktijk 

voorop te zetten en dat het institutionele leven van de kerken bestemd was om te dienen en 

niet om te domineren of het werk van de heilige Geest te ‘bevriezen’? Interessant is ook dat 

hij nu voor het eerst de vrijheid voelde te pleiten voor het serieus nemen van de zorgen van 

conservatieve evangelicals, die al snel het idee hadden dat streven naar eenheid ten koste ging 

van de waarheid.  

 Maar de Wereldraad zou volgens de scheidende secretaris-generaal ook duidelijker dan 

voorheen moeten spreken met betrekking tot wereldproblemen, als het bijvoorbeeld ging om 

mensenrechten, ontwapening en Vietnam. En ook wat betreft de strijd tegen racisme was men 

nog lang niet klaar. Voor defaitisme was geen plaats. Het belangrijkste vond Visser ’t Hooft 

dat levende kerken een duidelijke overtuiging zouden uitdragen. In antwoord op hen die 

stelden dat God dood was of stervende,150 stelde hij de vraag ‘which God is dying?’ Volgens 

hem was het antwoord duidelijk, de God die stierf was de ‘vanzelfsprekende God’. 

 

                                                           

149 Visser ’t Hooft, ‘The Shape of Things to Come in the Ecumenical Movement’ (1966), WCC 994.2.21/18. ‘I 

do not believe that there has been any other period in the history of the ecumenical movement when the danger 

of estrangement between the generations has been as great as it is to-day. This is of course part of the wider 

problem of our time: the tension between a younger generation which takes nothing for granted, which does not 

trust any established values or institutions and an older generation which seeks to defend often without strong 

conviction or good reasons these values and institutions.’ 
150 Robinson, Honest to God (1963), en Cox, The Secular City. Secularization and Urbanization in Theological 

Perspective (1965). 
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Het is de vanzelfsprekende God, de God van de natuurlijke theologie, de God waar 

iedereen in geloofde, de God die we in redevoeringen gebruikten als bevestiging van onze 

menselijke bedoelingen. Maar dat die god niet leeft kan geen nieuws zijn. Door de 

vereende inspanningen van Nietzsche, Feuerbach, Freud en Marx, maar ook van 

Kierkegaard, Barth en Bonhoeffer, hebben wij geleerd ons vertrouwen niet in een 

dergelijke god te stellen. Maar doet dat ook maar iets af aan het geloof in de God van 

Abraham, Isaak en Jakob, van Jezus Christus, niet die van de filosofen, [maar] van Pascal, 

het geloof in de God die ‘het licht der openbaring’ schenkt, ‘de openbaring der heerlijkheid 

Gods in het aangezicht van Jezus Christus?’151 

 

De toekomst van de oecumenische beweging en van de christelijke zaak als zodanig hing 

volgens hem af van de bereidheid om zich gezamenlijk te richten op het centrum van de 

christelijke boodschap en dat was de komst van Christus in een onzekere wereld. 

 Langzamerhand werd nu de invloed, van wat in deze tijd ‘de derde wereld’ werd genoemd, 

sterker merkbaar in de oecumenische gremia. Dat werd met name zichtbaar tijdens de Life 

and Work-conferentie over kerk en samenleving, die in 1966 te Genève werd gehouden en 

waar het nu eens helemaal niet ging over ecclesiologische vraagstukken. Het was de laatste 

grote conferentie die onder de verantwoordelijkheid van Visser ’t Hooft werd voorbereid. De 

Amerikaanse baptist Paul B. Abrecht, medewerker sinds 1949, behartigde de organisatie en 

de follow up. Gedelegeerden van de westerse kerken waren hier niet langer in de 

meerderheid. Van 12 tot 26 juli 1966 kwamen 420 deelnemers bijeen te Genève. De meesten 

van hen waren afgevaardigd vanwege hun expertise, niet als geestelijke. Terwijl de oorlog in 

Vietnam voortwoedde, oplopende rassenconflicten in de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika 

tot verontwaardigde reacties leidden en haperende ontwapeningsbesprekingen tussen Oost en 

West het nieuws beheersten, besprak men actuele sociale kwesties als honger, sociale 

onderdrukking en onrecht. Aan de deelnemers werd gevraagd om zonder last of ruggespraak 

te spreken. ‘We ask you to speak to us all,’ zei Visser ’t Hooft bij de opening van de 

                                                           

151 Visser ’t Hooft, ‘The Shape of Things to Come in the Ecumenical Movement’ (1966), WCC 994.2.21/18. ‘It 

is the self-evident God, the God of natural theology, the God that everyone believed in, the God whom we 

exploited in our speeches as the guarantee of our human purposes. But it is hardly news that that god is not alive. 

Through the combined efforts of Nietzsche, Feuerbach, Freud and Marx, but also of Kierkegaard, Barth and 

Bonhoeffer we have learned not to put our faith in such a god. But does that affect the faith in the God of 

Abraham, Isaac and Jacob, of Jesus Christ, not of the philosophers, of Pascal, the faith in the God who gives “the 

light of revelation, the revelation of the glory of God in the face of Jesus Christ”?’ 
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conferentie en hij hoopte dat vooral lange termijn taakstellingen zouden kunnen worden 

geformuleerd.152 De grote discussie ging over de betekenis van de contextualiteit. Dit 

vraagstuk sneed dwars door de denominaties, zo merkte hij op. Hoe moest de bijbelse 

boodschap in telkens weer andere situaties worden vertaald? Opnieuw klonk, net als te 

Amsterdam in 1948, de oproep tot een ‘responsible society’. Een nieuwe hogere 

organisatiegraad van de wereldsamenleving vroeg om een nieuwe toepassing. Visser ’t Hooft 

verwees naar het visioen van de oudtestamentische profeet Amos, die als het woord van God 

moet doorgeven: 

 

‘Ik kan uw samenkomsten niet luchten.’ Zo luidt de waarschuwing. Maar de Heer zegt 

ook: ‘Laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.’ Dit 

zijn onze marsorders.153 

 

Genève 1966 was een kritische conferentie die niet alleen vragen stelde, maar die ook 

antwoorden durfde te geven. Louter kwantitatieve economische groei werd afgewezen als 

doel. De ‘ontwikkelingslanden’ werden opgeroepen de geïndustrialiseerde landen niet 

simpelweg te imiteren. De contextuele benadering en vormen van kwalitatieve groei werden 

aanbevolen.154 Visser ’t Hooft was tevreden en beschouwde de conferentie als een groot 

succes, in ieder geval naar buiten toe, omdat de kloof tussen rijke en arme landen, een 

onderschatte bedreiging voor de wereldvrede, hier zo goed behartigd was.155 Hij had het 

gevoel afscheid te nemen op een hoogtepunt.156 Daar valt wel een kanttekening bij te plaatsen. 

Het gonsde van de revolutionaire theorieën.157 Het lijkt erop dat Visser ’t Hooft deze 

eenvoudigweg heeft genegeerd. Het concept ‘verantwoordelijke samenleving’ van Oldham en 

Visser ’t Hooft raakte op de achtergrond. 

 

 

                                                           

152 Visser ’t Hooft, ‘World Conference on Church and Society’, in: The Ecumenical Review, vol.XVIII, no.4, 

October 1966, 417-425. 
153 The Ecumenical Review, vol.XVIII, no.4, 425. Zie ook: WCC 994.2.21/24. ‘“I take no delight in your solemn 

assemblies.” That is the warning. But the Lord says also: “Let justice roll down like waters and righteousness 

like an ever flowing stream.” These are our marching orders.’ 
154 World Conference on Church and Society, July 12-26: Christians in the Technical and Social Revolutions of 

our Time. The Official Report (1967). 
155 Wim de Jong, interview met Visser ’t Hooft, VARA-radio, 23 juli 1966, Beeld en Geluid. 
156 Visser ‘t Hooft, Memoirs (1973), 362. 
157 Shaull.‘Die revolutionäre Herausforderung an Kirche und Theologie’, 1966. 
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6.10 De theoloog als diplomaat 

In de periode tussen 1948 en 1966 speelde Visser ’t Hooft als secretaris-generaal een centrale 

rol in de Wereldraad van Kerken. Dit was de bloeitijd waarin de Wereldraad zich snel 

ontwikkelde tot een globale religieuze niet-gouvernementele organisatie (ngo) met honderden 

medewerkers. Visser ’t Hooft paste niet in een bestaand profiel van secretaris-generaal, het 

profiel werd op hem geschreven. Hij had de organisatie van meet af aan opgebouwd en was 

ook na de oprichting veel meer dan een uitvoerder. Hij was niet alleen een erudiet theoloog, 

maar ook iemand die van aanpakken wist, die kordaat leiding gaf aan het bureau, zich als 

vaardig diplomaat ontplooide, visie en strategieën ontwikkelde en alert reageerde op actuele 

ontwikkelingen in de wereld. Zijn enorme netwerk en zijn grote dossierkennis droegen bij aan 

zijn in deze jaren steeds toenemende autoriteit. Daarbij hield hij vast aan zijn ‘barthiaanse’ 

vorming in een christocentrische ecclesiologie en zijn sterke afkeer van syncretisme, in deze 

tijd bijna zijn handelsmerk. Het was rigide, maar ook duidelijk en het hield op de een of 

andere manier voor zijn gevoel de vele uiteenlopende typen van christendom herkenbaar in de 

honderden kerken die aangesloten waren bij de Wereldraad bijeen. 

 Het lukte de secretaris-generaal echter niet altijd om aan de verbinding tussen theologie en 

de rol die hij voor de Wereldraad op het wereldtoneel zag weggelegd, de concrete vorm te 

geven die hij op het oog had. Om behoudende kerken meer bij het werk van de Wereldraad te 

betrekken, de secularisatie het hoofd te bieden en het draagvlak bij de aangesloten kerken te 

vergroten, zette hij in de jaren vijftig zwaar in op noodzaak van de vernieuwing van de kerk. 

Soms overspeelde Visser ’t Hooft zijn hand, of nam hij te veel hooi op de vork. Dat laatste 

gebeurde in Evanston, waar de keuze voor het thema hoop in de tijd van de Koude Oorlog te 

hoog gegrepen bleek. Het ging Visser ’t Hooft ten diepste werkelijk om niets minder dan de 

redding van de wereld. De eenheid van de kerk kon in die wereld in nood niet slechts een 

marginale of louter interne kerkelijke zaak zijn. Onder zijn optimistische aard, ging een 

redderscomplex schuil en een heel pertinente waarheidsopvatting. Dit zou hem kwetsbaar 

maken toen duidelijk werd dat de concrete vernieuwing van de kerk die door Visser ’t Hooft 

in de jaren vijftig zo stellig werd verwacht niet doorzette en uiteindelijk het 

secularisatieproces niet zou keren. 

 Telkens als er zich in de jaren vijftig een internationale crisis voordeed, voelden de 

Wereldraad en de secretaris-generaal zich geroepen tot het doen van waarschuwende en 

richtinggevende openbare uitspraken. Voor dergelijke uitspraken was voldoende draagvlak in 

de kerken nodig. Als dat ontbrak, stelde Visser ’t Hooft zich doorgaans terughoudend op, 
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zoals met betrekking tot de bijbelse betekenis en legitimering van de moderne staat Israël. In 

Zuid-Afrika kon hij een tijdlang vertrouwen winnen met een diplomatieke lijn. Maar tijdens 

de Cypruscrisis ontstond intern spanning met de anglicanen. In het geval van de Cubacrisis 

moest de secretaris-generaal erkennen voor zijn beurt te hebben gesproken, maar hij sleepte er 

ten slotte het mandaat uit voort te mogen gaan op de ingeslagen weg. 

 Dat Visser ’t Hooft zo hechtte aan de missionaire gestalte van de kerk, een 

christocentrische verkondiging en zich bleef verzetten tegen erkenning van mogelijk positieve 

aspecten van syncretisme, werd duidelijk zichtbaar in zijn strijd voor het behoud van de 

klassieke zending. Hij zag wel in dat de zending in deze periode hard achteruitging en zich 

zou moeten vernieuwen, maar wist niet echt goed hoe. Een fundamentele onzekerheid in het 

Westen ging gelijk op met nieuwe zelfgekozen wegen van jonge kerken in het Oosten. Voor 

het invoegen van de Internationale Zendingsraad (International Missionary Council) in de 

Wereldraad in 1961 heeft Visser ’t Hooft zich zeer ingespannen. Hij hoopte op een revival 

van de zending, maar kon niet goed uit de voeten met de groeiende nadruk op 

ontwikkelingshulp en de gelijkwaardige interreligieuze dialoog, die geleidelijk de zending 

begonnen te vervangen.158 

 Visser ’t Hooft voelde na 1960 in toenemende mate spanning bij jongeren die het allemaal 

te lang duurde en die te weinig concrete resultaten zagen. Het gesprek over de theologisch 

onderbouwde en institutionele eenheid van de kerk leek een nieuwe generatie steeds minder te 

interesseren. Hij wilde daar wel begrip voor hebben, maar zijn reactie was vooral een oproep 

tot geduld. Sociale ethiek, vormen van bevrijdingstheologie en de meer activistische roep om 

gerechtigheid en ruimte voor jongeren werden steeds belangrijker als thema’s in de 

oecumenische beweging. Visser ’t Hooft begreep dat hij daar iets mee moest, maar zijn 

verkondigingsdrang zat hem in de weg wanneer hij echt wilde luisteren naar de ervaringen 

van jongeren. Tijdens de derde assemblee te New Delhi waren er nog maar weinig oude 

makkers van Visser ’t Hooft uit de tijd van vóór de oorlog. Ook werd de vergadering nu veel 

minder gedomineerd door blanke oudere mannen uit Europa en Noord-Amerika. Toch was 

het voor Visser ’t Hooft een bekroning van jarenlange inspanningen toen de oosters-

orthodoxe kerken lid werden en de International Missionary Council integraal deel ging 

uitmaken van de Wereldraad. 

                                                           

158 Vgl. Gort, (et al., eds.), Dialogue and Syncretism: An Interdisciplinary Approach, Amsterdam 1989, 13. 
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 Steeds had Visser ’t Hooft zijn visie op de eenheid van de kerk verbonden met zijn 

vertrouwen in de eenheid van het lichaam van Christus in de wereld, de eenheid van de Bijbel 

en ten diepste de eenheid van God. Toen theologen hem begonnen te vertellen dat er op grond 

van de Bijbel vele kerkmodellen mogelijk waren, had hij daar grote moeite mee. Een al te 

genuanceerde benadering voelde voor hem als het wegslaan van een onmisbaar fundament 

onder zijn voeten. Hij aanvaardde het niet en is lang tegen een meer cultuurhistorische en dus 

relativerende benadering blijven protesteren. Dit leek hem de valkuil waar hij lang geleden in 

zijn jeugd overheen gesprongen was. 

 De grote conferentie over kerk en samenleving te Genève in 1966 was de laatste waaraan 

hij in zijn functie als secretaris-generaal een grote bijdrage kon leveren. Visser ’t Hooft wist 

samen met zijn mensen honderden experts waarvan de meesten leken waren, bijeen te 

brengen. Ook waren er vele afgevaardigden uit ‘de derde wereld’ bij deze bijeenkomst 

present. Actuele brandende kwesties op het wereldtoneel werden uitgebreid besproken. 

Tijdens deze laatste grote bijeenkomst die onder zijn leiding werd georganiseerd ging het niet 

zozeer over de kerk zelf maar was ‘de kerk’ de aanleiding om aan de thema’s van de wereld 

de ruimte te geven. Visser ’t Hooft beschouwde de conferentie als een succes, maar hij moet 

hebben beseft dat er een belangrijke verschuiving in paradigma plaatsvond, weg van het 

concept verantwoordelijke samenleving zoals hij en Oldham dat hadden vastgesteld. 

Revolutie was nu het slagwoord. Was dit de toekomst van de Wereldraad? 
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HOOFDSTUK 7 

Koude Oorlog, oecumene en de oosterse orthodoxie, 1948-1966 

 

 

7.1 Inleiding 

Reeds in zijn boek Le catholicisme non-romain uit 1933 had Visser ’t Hooft geconcludeerd 

dat de oosterse orthodoxie een onmisbaar deel uitmaakte van de wereldkerk. In de tijd na de 

Tweede Wereldoorlog, toen de Koude Oorlog de contacten aanzienlijk bemoeilijkte, was het 

zijn vaste voornemen te doen wat hij kon om de oosters-orthodoxe kerken bij de Wereldraad 

te betrekken. In zijn jeugd- en studentenwerk had hij veel orthodoxe contacten opgebouwd. 

Deze mensen speelden een grote rol in het beleid terwijl hij na 1948 een strategie ontwikkelde 

met het niet hardop uitgesproken maar vooropgezette doel met name de Russisch-orthodoxe 

Kerk lid te maken van de Wereldraad. Hij lette er scherp op de Russische contacten die er 

waren niet te irriteren, maar hun presentie te waarderen. (7.2) Met zijn persoonlijk fascinatie 

met de orthodoxie wist hij kerkleiders voor zich te winnen. Hoe pakte dat uit in de praktijk, 

ook waar het ging om theologische vooronderstellingen? (7.3) De wereld leek in deze tijd 

geobsedeerd door de tegenstelling communisme-kapitalisme. Hoe ging Visser ’t Hooft om 

met deze politiek verlammende tweespalt terwijl hij de banden tussen de Wereldraad en de 

oosters-orthodoxe kerken probeerde aan te halen? Het lukte hem na verloop van tijd op 

oecumenisch gebied de impasse te doorbreken. (7.4) De aandacht voor de oosters-orthodoxe 

kerken stond niet los van de concrete crisisbeleving in Europa. Alles leek zich toe te spitsen 

rond Berlijn. Uiterst behoedzaam, maar ook betrokken en vooral onafhankelijk ging Visser ’t 

Hooft daarmee om. Zijn bijdrage was erop gericht te onderzoeken wat de kerken in de jaren 

vijftig konden doen voor de vrede. (7.5) Om de leiding van de Kerk van Rusland te 

overtuigen kwam hij telkens weer terug op de uitgangspunten die het centraal comité van de 

Wereldraad had aangenomen in Toronto in 1950. De Wereldraad was geen superkerk en door 

lid te worden werd geen erkenning uitgesproken van het volledig kerk zijn van alle andere 

aangesloten kerken. (7.6) Iedereen wist dat de belangrijkste Russische geheime dienst, de 

KGB, meekeek over de schouders van de vertegenwoordigers van de Kerk van Rusland die 

toestemming kregen van de Sovjetautoriteiten om in het buitenland contacten te leggen. Hoe 

ging Visser ’t Hooft daarmee om? (7.7) In 1961 werd een doorbraak bereikt. De Russisch-

orthodoxe Kerk werd lid van de Wereldraad en was daarmee meteen met een geschat ledental 
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van 50 miljoen, verreweg de grootste lidkerk. In haar kielzog volgden enkele andere oosters-

orthodoxe kerken. Hoe evalueerde Visser ’t Hooft zelf hiervan de betekenis, ook na verloop 

van tijd? (7.8) Hoe hebben anderen deze ontwikkeling geëvalueerd? (7.9) 

  

7.2 Voortbouwen op oude contacten 

Het ging bij Visser ’t Hooft wat betreft de orthodoxie om meer dan het verlangen een zo groot 

mogelijk aantal kerken aan de Wereldraad te verbinden. In de orthodoxie zag hij een kostbaar 

aspect van kerkzijn bewaard gebleven, waaraan in het Westen dringend behoefte was. 

Daarmee was hij al bezig in zijn jeugd. Het was niet door de theologie maar door de 

Russische literatuur, met name de boeken van Dostojevski, dat de eerste fascinatie van Visser 

’t Hooft voor de orthodoxe wereld in de jaren twintig werd gewekt. Niet de kerk, maar de 

beleving van het geloof staat daarin centraal. In 1920 richtte Germanos V (1835-1920), 

oecumenisch patriarch van Constantinopel, onder wie een twintigtal niet-autocefale Grieks 

orthodoxe kerken verspreid over de hele wereld ressorteerden, een encycliek tot christenen 

wereldwijd, om te komen tot een ‘fellowship of churches’ en zo de Volkenbond geestelijk tot 

steun te zijn. Deze oproep ging op dat moment aan de jonge Visser ’t Hooft voorbij. Maar de 

eigenhoofdige orthodoxe kerken van Constantinopel, Alexandrië, Griekenland, Bulgarije, 

Joegoslavië en Roemenië, raakten daardoor in de toen nog vrij informele oecumenische 

beweging betrokken. Overal in de Balkan kwam Visser ’t Hooft in zijn werk voor de YMCA 

en de WSCF vertegenwoordigers en leden van deze kerken tegen en werd het gesprek over de 

oecumenische oproep van 1920 gevoerd. Later heeft Visser ’t Hooft vaak verwezen naar het 

belang van deze orthodoxe encycliek.159 Steeds onderstreepte hij daarbij, ook na 1948, het 

principieel kerkelijke karakter daarvan. Het is de vraag of al zijn orthodoxe gesprekspartners, 

als ze de inhoud van de encycliek al kenden, de conclusies deelden, die Visser ’t Hooft daaruit 

trok en of ze de implicaties deelden die hij daaraan verbond met betrekking tot de betekenis 

van de Wereldraad van Kerken. Wat hem betreft was de oprichting van deze organisatie het 

beslissende antwoord op de oproep van de patriarch uit 1920 en hoorden alle orthodoxe 

kerken thuis bij de Wereldraad. 

 Gaandeweg leerde Visser ’t Hooft door eigen ervaring in de jaren twintig en dertig al veel 

over de rijkdom van de orthodoxe traditie en de orthodoxe gevoeligheden. Vlak na de Eerste 

Wereldoorlog hadden de orthodoxe kerken met een kritische blik de missionaire activiteiten 

                                                           

159 ‘Unto the Churches of Christ Everywhere’, Encyclical of the Ecumenical Patriarchate, in: Visser ’t Hooft, The 

Genesis and Formation of the World Council of Churches (1982), 94-97. 
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van de protestantse YMCA in Oost-Europese landen gevolgd. Er kwamen al snel orthodoxe 

beschuldigingen van proselitisme, pogingen de jeugd tot het protestantisme te bekeren. Aan 

Russische en Bulgaarse jongeren werd vanuit de kerk verboden deel te nemen aan YMCA-

activiteiten. Visser ’t Hooft was naar aanleiding daarvan betrokken bij een hele serie 

ontmoetingen van YMCA- en de WSCF-leiders met de orthodoxen, onder andere in 

Denemarken 1926, Sofia 1928, Thessaloniki en Athene 1930, Boekarest 1933, waarbij het 

belangrijkste doel was de orthodoxen gerust te stellen. De Russian Student Christian 

Movement, vooral actief onder Russen buiten communistisch Rusland, gaf tijdens deze 

bijeenkomsten aan de westerse protestanten uitleg over de specifieke situaties in ieder land. In 

1933 kon een regeling worden getroffen tussen de YMCA en de orthodoxe kerken. Er werd 

afgesproken dat de activiteiten van de YMCA in Oost-Europa in principe orthodox van 

karakter zouden zijn, zij het met ruimte voor inbreng van andere confessies. Bijbelstudies 

zouden in overeenstemming zijn met de orthodoxe Schriftopvatting. Iedere vorm van 

proselitisme werd expliciet verworpen en de activiteiten van de YMCA zouden worden 

gesteund door de orthodoxe kerk. Deze overeenkomst werd destijds aanvaard door de 

Roemeense, Servische, Bulgaarse, Griekse en Alexandrijnse kerk en een deel van de 

Russische emigrantenhiërarchie, dat wil zeggen de voor het staatscommunisme uitgeweken 

Russisch-orthodoxe geestelijkheid buiten Rusland. Een tijdlang was een vruchtbare 

samenwerking van de YMCA met de orthodoxen in de Balkan het gevolg.  

 Visser ’t Hooft was persoonlijk bevriend met Athenagoras I, de metropoliet van Korfoe, 

die in de winter van 1929 gastheer was geweest tijdens een jeugdconferentie op zijn eiland. 

Deze Athenagoras werd in 1931 Grieks-orthodox aartsbisschop van Amerika en was daarna 

van 1948 tot 1972 oecumenisch patriarch van Constantinopel, een titel die hij, zo vond Visser 

’t Hooft inhoudelijk ook waar maakte. De Kerk van Rusland deed niet mee in het werk van de 

WSCF, maar Russisch-orthodoxe vluchtelingen wel. Onder de jonge Russische émigrés was 

een herontdekking van hun geloof aan de gang die Visser ’t Hooft fascineerde. Tijdens een 

conferentie over religieuze opvoeding en onderwijs die hij in 1930 in Sofia organiseerde, 

vormde deze revival een belangrijk gespreksonderwerp. De orthodoxe traditie bleek spiritueel 

heel vitaal te zijn onder deze jongeren, maar in de orthodoxe landen kwam de secularisatie nu 

snel op. Steeds meer raakte Visser ’t Hooft er in deze jaren van overtuigd dat het van grote 

waarde was zowel de contacten tussen Oost en West als de onderlinge orthodoxe contacten 

verder te versterken. De studie Le catholicisme non-Romain uit 1933 werd het boek, waarin 

hij de orthodoxie aanwees als een authentiek en onmisbaar deel van de oecumenische 
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beweging. Behartiging van de moderniteit van de twintigste eeuw en de grote vraagstukken 

daaraan gepaard, kon pas echt vanuit de voeding gevende wortels in een voortlevende 

christelijke traditie. Daar hoorden, wat Visser ’t Hooft betreft, ook de doctrines van de 

Orthodoxe Kerk bij. Het Westen had er groot belang bij deze beter te leren begrijpen. Visser 

’t Hooft voelde zich persoonlijk geroepen daar werk van te maken. In 1947 pleitte hij in het 

voorlopig comité voor erkenning van de waarde van de ‘objectiviteit’ van de oosters 

orthodoxe kerken. 

 

De oosterse kerken hebben een besef bewaard van de objectieve realiteit en kosmische 

dimensies van de heilsgebeuren, dat de westerse kerken moeten zien te herwinnen.160 

 

Maar terwijl er duidelijk toenadering bestond tussen de Wereldraad enerzijds en anderzijds 

het Oecumenisch Patriarchaat en de autocefale, dat wil zeggen bestuurlijk en geestelijk 

zelfstandige, Griekse, Servische, Roemeense en Bulgaarse kerken, was de afstand van de 

Wereldraad met de Russische Kerk lange tijd het grootst. 

 Het netwerk dat hij in de jaren dertig in de Balkan opbouwde, kwam Visser ’t Hooft na de 

Tweede Wereldoorlog goed van pas. Velen die destijds betrokken waren bij jongerenwerk 

kwamen op verantwoordelijke posten terecht. Germanos Strenopoulos (1872-1951) was actief 

in de WSCF en Faith and Order en werd in 1922 aartsbisschop van Thyateira, met een zetel in 

Londen en exarch voor West- en Centraal-Europa. De Grieks-orthodoxe professor Hamilcar 

Alivisatos uit Athene, professor Stephan Zankov uit Bulgarije, bisschop Ireneus van Novi Sad 

en patriarch Athenagoras van Constantinopel waren allen mannen die hij al vroeg leerde 

waarderen en vertrouwen. Reeds tijdens de oorlog, in 1942, kon Visser ’t Hooft op grond van 

een van zijn informatiebronnen vaststellen dat de meeste orthodoxe kerken waarschijnlijk wel 

zouden ingaan op een uitnodiging om zich te laten vertegenwoordigen bij een consultatieve 

conferentie.161 En inderdaad, bij de oprichting van de Wereldraad in 1948 deden het 

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de Grieks-orthodoxe Kerk, Antiochië, 

Alexandrië en Jeruzalem mee en werden direct lid.  

                                                           

160 Patelos, The Orthodox Church in the Ecumenical Movement (1978), 210: ‘…the Eastern churches have 

maintained a sense of the objective reality and the cosmic dimensions of the drama of salvation which the 

Western churches need to recapture.’ 
161 Visser ’t Hooft, ‘Notes on the Situation of the Eastern Orthodox Churches’, 1942.  
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 Kwantitatief werden de orthodoxen in de Wereldraad wel helemaal overschaduwd door de 

protestanten; zodat het orthodoxe geluid in de eerste jaren nauwelijks werd gehoord. Visser ’t 

Hooft moest na een tijdje tot zijn spijt een orthodox minderwaardigheidscomplex constateren. 

De beperking van de hele orthodoxie tot Grieks- en Oriëntaals-orthodoxen was, vond hij, niet 

de bijdrage aan de oecumenische dialoog die toekwam aan deze eerbiedwaardige traditie 

gezien haar plaats in de kerkgeschiedenis.162 Germanos Strenopoulos werd in Amsterdam 

verkozen tot een van de presidenten van de Wereldraad. Hij was een opvallende verschijning, 

zat bij de oprichting van de Wereldraad beeldbepalend aan tafel op het podium. Maar 

Germanos stierf in 1952. Enerzijds was er nu het gevaar van orthodoxen als ‘remmers in vaste 

dienst’. Visser ’t Hooft besefte dat de conservatieve orthodoxen een belemmering zouden 

kunnen vormen voor duidelijke kerkelijke uitspraken. Anderzijds was Visser ’t Hooft bezorgd 

dat de Wereldraad vooral als een ‘pan-protestantse’ beweging gezien zou worden.  

 Dat verwante orthodoxe kerken, in door communisten bestuurde landen, negatief 

reageerden op de oprichting van de Wereldraad, veroorzaakte onrust in de Griekse Kerk. De 

Grieken maakten aan Visser ’t Hooft duidelijk dat er in hun kerk twijfels bestonden of men, 

wanneer er zo weinig orthodoxe invloed was, wel moest doorgaan met de Wereldraad. Een 

groot struikelblok was daarbij dat er onder de Grieken grote aarzeling bestond over de status 

van andere kerken aangesloten bij de Wereldraad. Waren al die protestantse denominaties wel 

echte kerken? Hoe kon dat? De orthodoxe samenwerking met de Wereldraad dreigde een 

voorlopig karakter te krijgen waar Visser ’t Hooft onmogelijk tevreden mee kon zijn. In 1951 

was er een groot festival in Athene en pelgrimage naar Athos ter ere van de apostel Paulus die 

1900 jaar daarvoor op de areopagus het evangelie had verkondigd. Visser ’t Hooft verheugde 

zich erover dat hij erin slaagde tijdens dit feest de banden met de Grieken aan te halen. Maar 

het bleef in zijn ogen uiterst belangrijk haast te maken om ook de oosters-orthodoxe kerken 

bij de Wereldraad te betrekken. De sleutel lag bij de Russische Kerk. 

 

7.3 Theologie en de praktijk 

Het programma lag klaar. Zijn theologische vooronderstellingen schetste Visser ’t Hooft in 

het veelgelezen boek dat hij samen met Joseph Oldham in 1937 schreef voor de Life and 

Work-conferentie in Oxford. Hij beschreef daarin een palet van kerken en hun positie in het 

veld van de oecumene, waarbij de ecclesiologie die in de orthodoxie werd gevonden, een 

                                                           

162 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 254: ‘the contribution to the ecumenical dialogue which they [the orthodox 

churches, JZ] were entitled to make in view of their place in church history.’ 
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belangrijke plaats innam.163 Juist in de Orthodoxe Kerk vond Visser ’t Hooft een diepzinnige 

visie van de kerk als het levend beeld van de eeuwigheid in de tijd. De orthodoxen baseerden 

hun visie op eenheid op respect voor de traditie als een openbaringsorgaan van Godswege. Zij 

stonden daarmee dicht bij de rooms-katholieken. Maar in de oosters-orthodoxe traditie was de 

kerk de mystieke en sacramentele eenheid van alle gelovigen, verleden, heden en toekomst, 

waarvan Jezus Christus het hoofd was. De zichtbare hiërarchie, synodes en bisschoppen, 

waren daarvan vooral een afspiegeling. De eenheid van haar leden kwam tot uiting in de 

liturgie van deze kerk, meer dan in leerstukken. Met het begrip sobornost werd in het 

Russisch de spirituele gemeenschap aangeduid, die aan de kerk werd toegeschreven en die 

vaak tegenover westers individualisme werd geplaatst. De Russische filosoof in ballingschap 

Nikolai Berdjajev had Visser ’t Hooft hiermee reeds rond 1930 bekendgemaakt. In deze 

termen bepleitte Visser ’t Hooft zijn inclusieve visie op het belang van de concretisering van 

de oecumene in een taal die men in het Oosten kon verstaan. Hij onderstreepte enerzijds de 

katholiciteit van de lokale of nationale kerk, anderzijds de verticale dimensie van 

universaliteit, gekoesterd in de orthodoxie. Waar bij de hoogste autoriteit in het rooms-

katholicisme aan de paus werd gedacht en bij de protestanten aan de Bijbel, stond in de 

oosters-orthodoxe traditie vooral de kerk zelf als criterium van katholiciteit en apostoliciteit 

centraal. Andere kerken werden vanuit de oosterse orthodoxie erkend als echte, maar 

onvolkomen delen van het lichaam van Christus, en dit was wel een probleem. Visser ’t Hooft 

stelde echter reeds in 1937 hoopvol vast dat, terwijl sacramentele eenheid slechts gerealiseerd 

kon worden op grond van dogmatische overeenstemming, ondertussen hechte samenwerking 

met andere kerken gericht op de praktijk vanuit de orthodoxie goed mogelijk was. Er was 

immers een gedeeld vertrouwen dat God de kerk gebruikte om de wereld van binnenuit te 

veranderen in de richting van zijn bedoeling met de schepping. 

 Maar de uitnodiging om in 1948 bij de oprichting lid te worden van de Wereldraad van 

Kerken werd door de Moskouse conferentie van orthodoxe kerkleiders afgeslagen.164 Juist dat 

jaar vierden zij vijfhonderd jaar autocefaal kerkzijn. In scherpe resoluties werden zowel het 

Vaticaan als de Anglicaanse Kerk en de op te richten Wereldraad onder kritiek gesteld. Visser 

’t Hooft stelde in een reactie dat de afwijzing van de uitnodiging door de Russisch-orthodoxe 

Kerk en de daarmee geassocieerd kerken zeer te betreuren was en naar zijn overtuiging ten 

diepste op een vergissing berustte. Enerzijds was het niet deelnemen van de Russische kerk 

                                                           

163 Visser ’t Hooft, ‘The Various Doctrinal Conceptions of the Church’, 1937, 32-35. 
164 Kirby, ‘The Impact of the Cold War on the Formation of the World Council of Churches’, 2007. 
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een gevolg van een verbod van staatswege. Anderzijds leefde volgens hem bij de kerkleiders 

in Moskou het misverstand dat de Wereldraad van Kerken macht zou nastreven. Nadrukkelijk 

hield Visser ’t Hooft daarna steeds de deur open voor oosterse orthodoxie. Hij bleef 

aanhoudend met dit dossier bezig. Misverstanden moesten worden opgeruimd. Hij voelde 

zich daar persoonlijk toe geroepen.165 Maar er was wel een serieus probleem. De Russische 

kerk hield zich afzijdig van de samenleving. 

 

Tegelijk moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat er tussen Moskou en ons niet 

alleen een serie misverstanden in de weg staat maar ook een zeer reëel verschil in 

overtuiging aangaande de rol van de kerk in de wereld. De oecumenische beweging had 

vanaf het eerste begin geloofd dat de kerk moet proclameren dat Christus Heer van de wereld 

is en dat zij het recht en de plicht heeft om zich uit te spreken over de zaken van deze wereld. 

Maar de huidige leiders van de Russische Kerk ontkennen dit. Volgens hen dient de kerk 

zich te onthouden van ieder oordeel over de staat of de maatschappij.166 

 

Was de ‘bovenaardse’ (otherworldly) theologie van de oosters-orthodoxen iets van de kerk 

zelf? Volgens Visser ’t Hooft wel. De concentratie op binnenkerkelijk spiritueel leven en op 

de schoonheid van eeuwenoude doctrines kon niet uitsluitend worden begrepen als een 

overlevingsstrategie. Orthodoxe kerken beleefden een vrijwel complete uitdrukking van het 

christelijk leven en van de kerk in liturgie en mystiek, waarbij de eucharistie centraal stond. 

Visser ’t Hooft verwachtte dat toenadering een zaak van lange adem zou worden. Ondertussen 

moest de Wereldraad principieel een eigen koers blijven varen en, zoals in Amsterdam ook 

besloten was, afzien van partijkiezen in de Koude Oorlog. De ‘derde weg’ moest telkens 

opnieuw inhoudelijk sterk worden uitgewerkt. Hij vond dat men zich daarbij niet van de wijs 

moest laten brengen wanneer men misschien wel in Oost en West verkeerd begrepen zou 

worden, maar blijven hopen en vooral volharden in het gebed.167 

                                                           

165 Visser ’t Hooft, ‘The Moscow Patriarchate’, 1949, 188-197. Deze interpretatie van Visser ’t Hooft vond 

weerklank. V.T. Istavridis, ‘The Orthodox Churches in the Ecumenical Movement, 1948-1968’, 1986, 304. 
166 Visser ’t Hooft, ‘Report of the General Secretary to the Executive Committee’ (1949). ‘At the same time we 

should not close our eyes to the fact that between Moscow and ourselves there stand not only a series of 

misunderstandings, but also a very real divergence of conviction as to the role of the Church in the world. Since its 

very beginnings […] the ecumenical movement had believed that the Church has to proclaim the Lordship of Christ 

over the world and has the right and the duty to speak its mind concerning the affairs of this world. But the present 

leaders of the Church of Russia deny this. According to them the Church must abstain from any judgement 

concerning the state or society.’ 
167 Visser ’t Hooft, ‘Notes on the World Council of Churches as between East and West’, 1949. 
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 Visser ’t Hooft besefte wel dat de Russisch-orthodoxe Kerk ook in de tsarentijd geen sterke 

profetische traditie tegenover machthebbers kende. Hij zag ook dat men bang was om de 

weinige privileges die Stalin de kerk tijdens de oorlog had toegestaan weer te verliezen. 

Desondanks bleef Visser ’t Hooft geloven dat de oosters-orthodoxe kerken niet de versteende 

logge structuren waren waar velen in het Westen ze voor hielden. Hij wees op een hunkering 

in deze kerken naar spiritualiteit en op een nieuwe generatie die worstelde met actuele vragen 

tegen de achtergrond van een secularisatie die net zo goed Oost-Europa als West-Europa in 

zijn greep kreeg. Hoopgevend vond hij ook dat hij nu reeds kon vaststellen dat de 

oecumenische ontmoeting met de westerse protestanten verschillende orthodoxe kerken, die 

onderling buiten de Wereldraad om nauwelijks contact hadden, bijeenbracht.168 

 

7.4 De derde weg tussen Oost en West 

Jarenlang heeft Visser ’t Hooft doelgericht gewerkt aan een strategie om de oosters-orthodoxe 

kerken te bereiken. Hij was ervan overtuigd dat hij in Moskou moest beginnen. Als de 

Russisch-orthodoxe Kerk gewonnen kon worden, zouden andere orthodoxe kerken volgen. 

Het isolement waarin zij door het staatscommunisme waren gekomen moest doorbroken 

worden. De belangrijkste informatiebron voor Visser ’t Hooft aangaande de Russische Kerk 

was, tot zijn dood in 1948, Berdjajev, en na de Tweede Wereldoorlog een tijdlang Vader 

Seraphim Rose, een orthodoxe priester die in Parijs verbleef. Maar Visser ’t Hooft had ook 

andere mensen nodig met actuele contacten in Oost- en Midden-Europa. In 1946 wist hij na 

lang aandringen de Tsjechische theoloog Josef L. Hromádka over te halen om uit Princeton, 

waar hij hoogleraar was geworden, terug te keren naar Praag. De Tsjechische protestanten 

konden volgens Visser ’t Hooft een grote rol spelen en hadden sterke leiders nodig. In Praag 

zou Hromádka een unieke positie bekleden en verbonden aan de Hus-faculteit grote invloed 

uitoefenen. Visser ’t Hooft: 

 

…wij zouden ons zeer vaak tot u wenden om hulp in alle zaken betreffende de kerk in 

Midden-Europa als ook de subtiele problemen van relaties tussen de kerken van het 

Westen en die van de oosters-orthodoxe landen.169 

                                                           

168 Vgl. Istavridis, ‘The Orthodox Churches in the Ecumenical Movement, 1948-1968’, 1986, inz. 292-293. 
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Het oprichtingsjaar van de Wereldraad, 1948, was voor Tsjechoslowakije een turbulent jaar. 

Hromádka weigerde het nieuwe communistische regime in Praag te veroordelen en ging 

pleiten voor een dialoog tussen marxisten en christenen. Dat ging ver, ook voor Visser ’t 

Hooft, maar hij heeft Hromádka in deze jaren steeds verdedigd.170 Toen hij tijdens de jaren 

vijftig steeds verder opschoof en zelfs geld ging aannemen van de Russen bij de oprichting 

van de Christelijke Vredesconferentie, werd hij voor Visser ’t Hooft steeds minder interessant 

als contactpersoon. Hij bleef hem als theoloog altijd waarderen.171  

 Zelf zag Visser ’t Hooft vier mogelijke posities: Rusland en communisme; het Westen en 

kapitalisme; een positie daartussenin; of zich terugtrekken in een ‘other-worldly realm of the 

spirit.’ Hij pleitte voor actieve ontwikkeling van een derde weg tussen kapitalisme en 

communisme. In januari 1948 sprak hij daarover voor studenten in Londen.172 Zijn boodschap 

was dat jongeren zich niet moesten neerleggen bij de bestaande fronten. Zij moesten een 

derde front openen: ‘Tertium datur’. De kerk stond niet boven de chaos van de wereld, maar 

werd zelf meegezogen in de tweespalt van de Koude Oorlog. Alleen van de inzet van het 

evangelie mocht een doorbraak in een steriel politiek dilemma worden verwacht. Alleen door 

bekering en radicale positiebepaling, die van de nieuwe generatie mocht worden verwacht, 

zou de ware christelijke solidariteit aan het licht komen. Het gaf Visser ’t Hooft een goed 

gevoel dat de Wereldraad zowel door communisten als door voorstanders van kapitalisme 

werd aangevallen. Dat de kritiek van beide kanten kwam, zag hij als bevestiging dat de 

Wereldraad werkelijk een onafhankelijke koers volgde. Tijdens de bijeenkomst van het 

centraal comité in de zomer van 1949, in Chichester, werd iedere vorm van totalitarisme 

veroordeeld, terwijl in het Koreaconflict geen partij gekozen werd. Regelmatig herhaalde 

Visser ’t Hooft de les die in de Tweede Wereldoorlog was geleerd: dat Gods handelingen met 

zijn volk zich als specifieke heilsgeschiedenis achter de schermen van de geschiedenis 

afspeelden. De Wereldraad moest zijn agenda dus niet door de catastrofes in de wereld laten 

voorschrijven.173  

 Een zwakke en kwetsbare kerk was wereldwijd bezig zich op te richten en leerde opnieuw 

wat het was een geestelijke strijd te voeren. Een bewustwording van de eigen wortels stelde 
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de kerk daardoor volgens Visser ’t Hooft in staat op te treden als de belangrijkste bewaker van 

menselijke waarden, niet theoretisch maar in de praktijk. In de oostelijke sector van Duitsland 

en in de onrustige landen van Azië hoorde hij jonge mensen zeggen dat de kerk de enige plek 

was waar zij zich als mensen serieus genomen voelden. Dit bevestigde volgens Visser ’t 

Hooft iets wezenlijks waarvoor reeds Dietrich Bonhoeffer aandacht had gevraagd. Het was 

aan de Wereldraad daarbij zoveel mogelijk de inclusieve gemeenschap te benadrukken waarin 

beide, Oost en West, betrokken waren. Banden tussen kerken aan beide zijden van het IJzeren 

Gordijn moesten worden aangehaald en onderhouden. Kerken hadden een bijzondere kwaliteit 

om vrede te stichten, die in de wereld node werd gemist. 

 Visser ’t Hooft bleef Hromádka verdedigen, ook nadat deze in Amsterdam in 1948 

lijnrecht tegenover de Amerikaan John Foster Dulles kwam te staan, in deze tijd een 

belangrijke stem van de Amerikaanse oecumene, en in de jaren daarna steeds verder 

radicaliseerde.174 Hromádka rekte het principe van de derde weg tot het uiterste op en 

daarover kon ook Visser ’t Hooft zelf ernstig met hem van mening verschillen.175 Maar Visser 

’t Hooft prees Hromádka telkens weer om zijn oprecht oecumenische houding en beschouwde 

hem met zijn grote belangstelling voor de oosterse orthodoxie als een kostbare 

vooruitgeschoven post van de Wereldraad in oostelijke richting, die behouden moest blijven. 

Hromádka was het levende bewijs dat de Wereldraad werkelijk onpartijdig was. Zelfs toen 

Hromádka in het centraal comité zwaar onder vuur kwam te liggen omdat hij weigerde de 

Russische inval in Hongarije van 1956 te veroordelen, probeerde Visser ’t Hooft hem nog 

steeds te verdedigen. Wel vond hij dat Hromádka nu een christelijke visie op de geschiedenis 

verwarde met een politieke interpretatie.176 

 

7.5 Wat kunnen de kerken voor de vrede doen? 

Niet iedereen kon instemmen met de onafhankelijke koers van de ‘derde weg’ waar Visser ’t 

Hooft zo’n voorstander van was. De Koude Oorlog kende in het Westen een sterk 

anticommunistische retoriek. Zo was er in Nederland felle kritiek van Arie Kok, secretaris-

generaal van de kleine International Council of Christian Churches, die zich presenteerde als 

                                                           

174 Visser ’t Hooft aan R. Niebuhr, E. Berggrav e.a., 23 april 1948. WCC general correspondence 686. Hromádka 

verdedigde zijn positie in het meegezonden memorandum ‘Between Yesterday and Tomorrow’, 1948. Ibidem. 

Visser ’t Hooft aan J.L. Hromádka, 31 december 1948. WCC general correspondence 687. 
175 Visser ’t Hooft aan J.L. Hromádka, 6 april en 18 oktober 1950. WCC general correspondence 687. 
176 Visser ’t Hooft aan G.K.A. Bell, 30 september 1957, in: Besier, ‘Intimately Associated for Many Years’ 

(2015), 1096-1098. 
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de fundamentalistische tegenhanger van de Wereldraad en opzettelijk ook in Amsterdam werd 

opgericht, vlak voor de Wereldraad, 11-19 augustus 1948. In 1950 publiceerde hij zijn artikel 

‘De vijand in het kamp; modernisme en communisme binnengedrongen in de jonge 

zendingskerken van Z.O.-Azië’.177 De Wereldraad werd in deze publicatie aangevallen omdat 

deze weigerde eenduidig stelling te nemen aan de zijde van de ‘vrije wereld’ tegenover 

communistisch bestuurde staten, met name de atheïstische Sovjet-Unie. Visser ’t Hooft 

voelde zich geroepen tot verantwoording. In zijn analyse van communisme maakte hij 

onderscheid tussen drie verschillende fenomenen.178 Ten eerste zag hij een grote 

wereldbeweging waarin de minderbedeelden der mensheid meldden dat zij bestonden. Er 

waren miljoenen op zoek naar erkenning en verbetering van hun lot en Visser ’t Hooft kon 

begrijpen dat een deel van hen naar het communistisch paradigma grepen. Daar ging voor hen 

een aantrekkingskracht vanuit en wie kon het hun kwalijk nemen dat zij verlangden naar een 

maatschappelijke omwenteling? Daarnaast onderscheidde Visser ’t Hooft communisme als 

een illusionistische filosofie, in de negentiende eeuw ontworpen door Karl Marx, die een 

broederschap van mensen voorspiegelde maar die de spirituele noden van de mensen niet 

werkelijk kende. Ten derde was er communisme als het contemporaine politieke fenomeen, 

waarop niet alleen machtsbeluste regimes in landen als de Sovjet-Unie en China, maar ook 

bevrijdingsbewegingen in koloniën zich beriepen.  

 Christenen deden er, volgens Visser ’t Hooft, goed aan deze verschillende betekenissen 

van communisme niet te verwarren. Zij moesten niet steeds maar de fouten van het 

communisme aanwijzen, maar overal waar mogelijk serieus ingaan op de noden van mensen, 

niet alleen materieel, maar ook spiritueel. Weerstand bieden aan het communisme was goed, 

maar dan op de ware, wat hem betreft protestantse wijze, door tot God te gaan en eerst de 

eigen zonden te belijden, Gods oordeel te aanvaarden en vruchten van bekering te tonen in het 

gedrag naar anderen toe. Waar het ging om staatscommunisme als verleiding voor jonge 

landen die nog maar net waren gedekoloniseerd, had het christendom volgens Visser ’t Hooft 

het antwoord. Men moest als kerk in de praktijk demonstreren dat religie in de vorm van het 

evangelie geenszins de opium van het volk was waar Marx het voor had gehouden, maar, 

integendeel, de enige macht die garant stond voor een bevrijd persoonlijk leven. 

                                                           

177 Kok, ‘De vijand in het kamp’, 1949-1950. Als brochure heruitgegeven door de uiterst behoudende 

International Council of Christian Churches. 
178 Visser ’t Hooft, ‘Communism’, 1950. 
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 In februari 1950 smeekte Martin Niemöller, als president van de Evangelische Kirche in 

Deutschland, Visser ’t Hooft te komen spreken op de synode die in april in Berlijn in de 

Russische sector zou worden gehouden. Reinhold Niebuhr had afgezegd.179 Op persoonlijke 

titel hield Visser ’t Hooft in Berlijn een voordracht met als titel ‘Was können die Kirchen für 

den Frieden tun?’ De voorzitter was Gustav W. Heinemann, minister van binnenlandse zaken 

van de Bondsrepubliek in de regering Adenauer. Het was een spannende tijd. Kort daarvoor 

hadden de Russen getracht West-Berlijn te isoleren en in 1949 was eerst in het westen de 

Bondsrepubliek, een paar maanden later in het oosten de Duitse Democratische Republik 

uitgeroepen, waardoor er nu twee Duitse staten waren. In het door de Sovjets beheerste deel 

van Duitsland was de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands bezig, met Russische steun, 

de macht naar zich toe te trekken, terwijl West-Duitsland, gestimuleerd door Amerikaanse 

hulp, juist het kapitalisme leek te omarmen. In het oosten werd gehoopt op een duidelijke 

stellingname van de Evangelische Kirche in Deutschland, die nog altijd afgevaardigden uit 

heel Duitsland bijeenbracht.  

 Visser ’t Hooft zei dat wat de mensen in 1950 bezighield niet zozeer een zaak van voor of 

tegen vrede was. Het was een strijd tussen twee ideologieën. Kerken moesten juist nu een 

duidelijk onafhankelijk geluid laten horen. Het angstcomplex dat de wereld beheerste en in 

kampen verdeelde, moest krachtig worden bestreden. Christenen hadden de opdracht als 

verzoeners op te treden. Christus was koning, hogepriester en profeet. De concentratie op hem 

was wezenlijk. Absolute soevereiniteit, van welk land ook, was hoogmoed. De 

statengemeenschap kon op zich aan geen ideaal beantwoorden, maar was dienstbaar bedoeld 

aan een mensheid die door God als eenheid was geschapen. Iedere rechtvaardiging van een 

mogelijke oorlog tussen Oost en West moest daarom door gelovigen principieel worden 

afgewezen. 

 

De mens van 1950 moet in de kerk ervaren dat hij als persoon serieus wordt genomen. De 

kerk kan niet zwijgen wanneer vluchtelingen of leden van een bepaald ras of bepaalde 

klasse als tweederangs mensen worden behandeld. […] Wie bedenkt wat er in de laatste 

oorlog is gebeurd, zal iedere oorlogspropaganda en ieder spel met de mogelijkheid van een 

derde wereldoorlog als kwalijkste verzoeking afwijzen. De atoom- en waterstofbom staan 
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voor een vraag die wij niet uit de weg mogen gaan. Het antwoord van de kerk kan slechts 

een kracht Neen zijn op ieder spel met de mogelijkheid van een oorlog.180 

 

Van iedere vorm van machtspolitiek had de kerk zich verre te houden, zo concludeerde hij.  

 Met zijn toespraak in Berlijn maakte Visser ’t Hooft veel indruk. Wel was er een 

westersgezinde krant die van de secretaris-generaal op dit moment liever woorden over 

vrijheid en strijd tegen het communisme had gehoord dan over vrede: ‘De kerk … moet, 

wanneer zij haar invloed en haar betekenis niet geheel en al verliezen wil, zich ook voegen in 

de gemeenschap strijders tegen het communisme.’ Eromheen praten had geen zin.181 Lijnrecht 

daartegenover klonk de kritiek van de communistische krant Neues Deutschland. Deze krant 

beschuldigde Visser ’t Hooft van een inconsequent theologisch woordenspel: ‘Door […] 

theologisch-diplomatieke trucjes ontkrachtte Visser ’t Hooft zijn waarschuwing die hij 

eloquent richtte aan het adres van de atoompolitici.’182 Van te voren had Visser ’t Hooft zijn 

tekst aan de Duitse synodeleiding voorgelegd en de synode nam een verklaring aan die nauw 

bij zijn woorden aansloot. Tijdens een kerkdienst in een overvolle Dom zu St. Marien werd de 

protestantse jeugd van Berlijn door Visser ’t Hooft opgeroepen het daadwerkelijk missionair 

getuigenis niet aan predikanten over te laten, maar overal zelf in actie te komen en er moedig 

voor uit te komen lid van de kerk te zijn.183 

 Hij bleef voorzichtig. Toen de Deense bisschop Halfdan Høgsbro in deze tijd onofficiële 

christelijke ontmoetingen over het IJzeren Gordijn heen begon te organiseren, vond Visser ’t 

Hooft de tijd niet rijp om daar als Wereldraad achter te gaan staan. In Oost-Europa kon 

gemakkelijk de verkeerde indruk worden gewekt dat het type collaborateurs dat bezig was ‘de 

kerk uit te verkopen’ vanuit het westen werd aangemoedigd. De grootste uitdaging zou het 

zijn echt contact met de Russisch-orthodoxe Kerk op te bouwen. 

                                                           

180 Visser ’t Hooft, ‘Was können die Kirchen für den Frieden tun’, 1950. ‘Der Mensch von 1950 soll es in der 

Kirche erfahren, dass er als Person ernst genommen wird. Die Kirche kann nicht schweigen, wenn Menschen als 
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[…] Wer die Ereignisse des letzten Krieges bedenkt, wird jede Kriegspropaganda und jedes Spiel mit der 

Möglichkeit eines dritten Weltkrieges als schlimmste Versuchung ablehnen. Die Atom- und Wasserstoffbombe 
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181 Der Telegraf, 25 april 1950. YDS-4, 17. ‘Die Kirche […] muß, wenn sie ihren Einfluß und ihre Bedeutung 
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183 Der Tag, 26 april 1950. YDS-4, 18. 
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De kwestie van een vertegenwoordiger van het Moskouse Patriarchaat is al veel moeilijker, 

want de kans is groot dat ze iemand sturen die meer het standpunt van het ministerie van 

buitenlandse zaken dan dat van de kerk vertegenwoordigt.184 

 

Visser ’t Hooft raadde Høgsbro aan om te proberen metropoliet Nikolai, Boris Dorofejevitsj 

Jaroesevitsj, 1892-1961, sinds 1947 metropoliet van Kroetitsy en Kolomna, voorzitter van het 

departement van externe kerkelijke betrekkingen, zover te krijgen dat er vanuit Rusland ‘een 

echte kerkman’ zou worden gestuurd. 

 De situatie van Berlijn ging Visser ’t Hooft enorm ter harte. In augustus 1951 was hij 

opnieuw in de stad, nu voor de Kirchentag van de Evangelische Kirche.185 Hij baseerde zijn 

toespraak op Romeinen 8, 35-39: ‘Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes…’ en later 

hield hij in het Olympisch Stadion een overdenking bij 2 Korintiërs 13,4: ‘Ob er wohl 

gekreuzigt ist in der Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes.’ Hij vertelde zijn 

toehoorders dat hij enkele weken eerder nog op de Olijfberg had gestaan tegenover Jeruzalem 

en ook daar een verscheurde stad in een verscheurd land had gezien. Net als daar stond 

volgens Visser ’t Hooft het kruis van Christus ook in Berlijn midden in de wereld. Door de 

vredestichter Christus te kruisigen hadden, zo verkondigde hij, een ‘vredeloze stad en een 

vredeloze wereld’, waarmee hij de gewelddadige aard van de mens bedoelde, duidelijk 

gemaakt dat zij zich niet zouden laten storen in hun gewelddadige plannen. Mensen hadden 

Gods vredestichter Christus niet kunnen velen en hem uit de wereld weggedrukt. Maar Visser 

’t Hooft vertelde ook hoe hij in Athene op de Areopagus met duizenden christenen het 

Paulusfeest had gevierd en zich toen had gerealiseerd dat, na aanvankelijk falen, het toch de 

boodschap van Paulus over deze ‘Christus en die gekruisigd’ was geweest die de onvrede van 

mensen overwonnen had. Figuurlijk duidde hij deze ontwikkeling als de overwinning van de 

kleine kale rotsheuvel van de Areopagus, symbool voor de wijsheid van het evangelie, op de 

machtige Acropolis, de wijsheid van de wereld. Zo zou de vredesbeweging van God ook nu 

weer sterker zijn dan de vijandschap van de mensen, die in Berlijn zo nadrukkelijk werd 

ervaren. 

                                                           

184 Visser ’t Hooft aan H. Høgsbro, 29 november 1951, WCC general correspondence 674. ‘The question of a 
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7.6 Strategisch denker in Toronto 

Als het erom ging nieuwe kerken voor de Wereldraad te winnen, zo besefte Visser ’t Hooft, 

zou de Wereldraad zichzelf in de vingers snijden met al te hoge aanspraken. Een te hoge 

ecclesiologische inzet zou drempelverhogend werken voor kandidaat-lidkerken die zichzelf 

als het complete en volkomen lichaam van Christus beschouwden. Dat kon gelden voor kleine 

reformatorische kerken, maar in het bijzonder voor de grote Rooms-Katholieke Kerk en de 

Russisch-orthodoxe Kerk. Het zou erop aankomen duidelijk te maken dat door lidmaatschap 

van de Wereldraad op geen enkele manier geweld werd gedaan aan de overtuiging van een 

kerk de zuivere kerk te belichamen. Ook moest helder zijn dat lidmaatschap niet suggereerde 

dat de kerk in kwestie erkende dat alle andere lidkerken volledig kerk waren. Maar de Raad 

kon ook geen vrijblijvend platform van ontmoeting zijn. Kortom, de ecclesiologische 

implicaties van de Wereldraad vormden een belangrijk vraagstuk. 

 De toon voor het gesprek met de orthodoxen werd bepaald door het belangrijke 

beleidsdocument ‘The Church, the churches and the World Council of Churches’. Dit was het 

resultaat van de besprekingen in het centraal comité in 1950 in Toronto, waar Visser ’t Hooft 

erin slaagde steun te vinden voor zijn diplomatieke benadering van de ecclesiologische 

betekenis van de Wereldraad.186 Dat was geen superkerk in wording, maar ook geen 

vrijblijvend ontmoetingsplatform of hulpverleningsinstantie. Visser ’t Hooft zette bewust niet 

te hoog in: ‘de Wereldraad is er om op een voorlopige wijze om te gaan met een abnormale 

situatie.’ 

 

De lidkerken van de Wereldraad zien de relatie van de andere kerken tot de Heilige 

Algemene Kerk waarvan de belijdenissen spreken als onderwerp van gezamenlijke 

overweging. Toch houdt lidmaatschap niet in dat iedere kerk de andere lidkerken in de 

volledige en ware zin als kerk moet beschouwen.187 

 

                                                           

186 Vgl. Holtrop, ‘De Kerk, de kerken en de Wereldraad van Kerken’, 1987, inz. 210. 
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Deze bezwerende formulering was destijds erg omstreden. Sommigen vonden het 

onacceptabel dat lidkerken zo naar elkaar zouden kijken. Maar het was Georges Florovsky, 

een uitgeweken Russisch-orthodoxe priester uit Parijs, die het probleem scherp presenteerde 

en deze formulering afdwong. Visser ’t Hooft begreep wel dat het de enige weg was wanneer 

men het voor de orthodoxen mogelijk zou willen maken om mee te doen. Toch zou hij zich 

ook inspannen om de Wereldraad boven dit ecclesiologisch minimum van Toronto uit te 

tillen, zonder dat dit voor de orthodoxen onaanvaardbaar was.188 Hij hoopte op deze wijze ook 

toenadering tot de Rooms-Katholieke Kerk te bevorderen. Maar dat zou nog moeilijker 

blijken dan met betrekking tot de oosters-orthodoxe kerken. 

 

7.7 Op zoek naar heiligen in Rusland 

Het kwam erop aan contacten met betrouwbare mensen in de Russische kerk op te bouwen. 

Visser ’t Hooft vertrouwde erop dat er dan vanzelf kansen zouden komen. Martin Niemöller 

was een kostbare pionier achter het IJzeren Gordijn, wat hem overigens niet door iedereen in 

‘het vrije Westen’ in dank werd afgenomen. Hij bezocht in december 1951 en januari 1952 als 

eerste oecumenische leider, en dan ook nog Duitser, na de oorlog de Sovjet-Unie. Hij was 

daartoe uitgenodigd door Alexi I (1877-1970), die van 1945 tot 1970 patriarch van Moskou 

was, het officieel door de staat erkende hoofd van de Russische kerk. Voorzichtig onderzocht 

Niemöller de mogelijkheid betrekkingen te ontwikkelen tussen het patriarchaat en de 

oecumenische beweging. Maar op zijn de vraag of de kerk van Rusland in de eerste plaats 

Stalin diende of Christus, kreeg hij geen antwoord. Alexi was in 1927 medeondertekenaar 

geweest van een document waarin de synodeleden onvoorwaardelijke trouw aan de 

Sovjetstaat beloofden. Jarenlang was er een snoeihard atheïstisch beleid gevoerd. Maar in 

1943 had Stalin, met het oog op de oorlogsinspanning de kerk wat meer ruimte gegeven. Dat 

betekende niet dat Alexi tegen Stalin in kon gaan. Wanneer de patriarch sprak, luisterde het 

comité voor staatsveiligheid, de KGB, aandachtig mee.189 Visser ’t Hooft vond het niet 

raadzaam om de Russische kerk uit te nodigen voor de Wereldraad-assemblee van 1954 in 

Evanston. Maar hij stuurde wel alle documentatie naar Rusland en er waren in Evanston twee 

oosters-orthodoxe waarnemers present.190 Hoewel Evanston aanbeval de contacten met de 

oosters-orthodoxen verder te ontwikkelen, kon Visser ’t Hooft slechts kleine stapjes zetten, 
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want tot in het centraal comité van de Wereldraad zelf waren de meningen verdeeld. De 

Russische waarnemers vonden de hele benadering van de eenheid van de kerk zoals deze 

tijdens de assemblee in Evanston werd besproken volstrekt onaanvaardbaar.191 

 Toch leek er na de dood van Stalin in maart 1953 werkelijk iets te zijn veranderd en heel 

geleidelijk slaagde Visser ’t Hooft er na 1954 in, de contacten tussen de Wereldraad en de 

Russisch-orthodoxe Kerk te verbeteren. Een open vraag was daarbij of de betere contacten 

met de Wereldraad de godsdienstvrijheid in de Sovjet-Unie ten goede zouden komen of juist 

niet. Via allerlei wegen trachtte men vanuit de Wereldraad contacten te leggen, bijvoorbeeld 

via kerkelijk verantwoordelijke Russen in de Verenigde Staten, die zich vrijer konden 

uitspreken.192 Steeds kreeg Visser ’t Hooft nieuwe signalen dat, ondanks de vele zaken die 

men kon afkeuren, de Russische kerk een echt gevecht voerde voor het christelijk geloof.193 

Ten slotte werd via de Russisch-orthodoxe bisschop van Berlijn inhoudelijk contact gelegd 

met het patriarchaat van Moskou. Visser ’t Hooft besefte dat het hele proces van toenadering 

zou staan of vallen met betrouwbare Russische geestelijken, bereid en in staat als 

contactpersoon voor de Wereldraad op te treden.  

 Toen het eindelijk leek te lukken tot een persoonlijke ontmoeting van delegaties te komen, 

brak in het najaar van 1956 een volksopstand uit in de Hongaarse Volksrepubliek. De 

Wereldraad pleitte in een verklaring voor zelfbeschikkingsrecht van de Hongaren. Maar na 

dertien dagen vielen op 4 november Sovjettroepen Hongarije binnen en werd aan de opstand 

hardhandig een einde gemaakt. Onder dergelijke omstandigheden moesten de Russische 

kerkleiders afzeggen en de ontmoeting werd uitgesteld. Maar Visser ’t Hooft gaf de moed niet 

op. Hij werd geholpen door leiders in het veld, zoals Timiadis Emilianos, actief in West-

Europa en vanaf 1959 tot 1984 de vaste vertegenwoordiger van de patriarch van 

Constantinopel in Genève, de Amerikaanse metropoliet Iakovos Coucouzis, titulair bisschop 

van Malta, en vooral aartspriester Vitaly Borovoy, die staflid werd van de Wereldraad en in 

1962 directeur van het verbindingsbureau van de Russische kerk in Genève, de Griekse Nikos 

A. Nissiotis, oud-WSCF lid, en de Amerikaanse lutheraan Franklin C. Fry, moderator van het 

centraal comité en het uitvoerend comité van de Wereldraad van 1957 tot 1968. Op 5 

december 1957 riep Visser ’t Hooft in een persbericht bestemd voor het tijdschrift van de 
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Russisch-orthodoxe Kerk deze kerk op om het eigen geluid en de eigen identiteit zonder 

terughoudendheid in te brengen in de oecumenische beweging.  

 

Ik kan getuigen dat ik op het terrein van theologie en spiritualiteit veel van hen ontvangen en 

geleerd heb dat ik als wezenlijk onderdeel van mijn eigen bestaan zie. Er wordt weleens 

gezegd dat de oecumenische beweging de orthodoxen nodig heeft om geen pan-protestantse 

beweging te worden. Dat is waar, maar het is een oppervlakkige waarheid. De oecumenische 

beweging heeft de orthodoxen nodig en de orthodoxen hebben de oecumenische beweging 

nodig om trouw te zijn aan het mandaat van Christus aan de kerk: te tonen dat de Heer zijn 

verstrooide kinderen bijeenbrengt.194 

 

Hij wierp zijn volle gewicht in de strijd door te melden dat hij nu meer dan dertig jaar in 

contact was geweest met orthodoxe kerken. 

 De fundamentele eenheid van Europa was voor Visser ’t Hooft in dit verband een 

belangrijk houvast.195 Zijn eerder geformuleerde ideeën daarover betrok hij in de latere jaren 

vijftig op de tweedeling van Europa, en hij werkte ze uit in een toespraak in Sankt Gallen op 

29 april 1958, over het christendom als vormgevende kracht.196 De spanningen met het 

communistische Oosten moesten volgens hem worden gezien als een uitdaging om de strijd 

niet militair of economisch aan te gaan, maar geestelijk, en zo niet alleen de vrede maar ook 

de ziel van de Europese mens te herwinnen. Zo zag hij de toekomst tegemoet met een Europa 

dat had leren onderscheiden dat het om mensen zou moeten gaan, en dat bereid was zich als 

Europa in dienst aan de wereld te geven. Toen de initiatieven van de Wereldraad in dit 

verband werden doorkruist door de oprichting van de Conferentie van Europese Kerken was 

Visser ’t Hooft daardoor onaangenaam verrast. Deze meer informele organisatie, waarvoor de 

Duitse preses van de Evangelische Kirche van Westfalen, Ernst Wilm en Nederlandse scriba 

van de Hervormde Kerk, Egbert Emmen, zich midden jaren vijftig gingen inzetten, had als 
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doel verzoening, dialoog en vriendschap na te streven tussen kerken uit alle Europese landen, 

inclusief die in het Oostblok. Terwijl dus Visser ’t Hooft en zijn staf volop bezig waren met 

de Russen, ontstond dit initiatief buiten de Wereldraad om. En toen werd in 1958 ook nog een 

christelijke vredesconferentie opgericht in Praag door Josef Hromádka en de Duitser Hans 

Joachim Iwand. Het was allemaal erg onoverzichtelijk. De acties van Hromádka vond hij niet 

verstandig. Zij belastten de rol Hromádka voor de Wereldraad kon spelen in toenemende 

mate. Visser ‘t Hooft negeerde hem voortaan zoveel mogelijk.197 Maar over het initiatief van 

Wilm en Emmen was hij ronduit ontstemd. Hij vond de opzet van de Conferentie van 

Europese Kerken slecht getimed, strategisch weinig doordacht en amateuristisch. Een tijdlang 

hield hij afstand en waakte hij ervoor dat de Wereldraad geen formele banden aan zou gaan. 

Maar in 1959 wilde hij toch spreken tijdens de eerste officiële conferentie in Nyborg in 

Denemarken. Hij zag kansen, maar waarschuwde ook de mondiale oecumene niet te 

verwaarlozen.198 Deze toenadering tot de Conferentie van Europese Kerken kwam de 

Wereldraad op felle kritiek te staan van hen die bang waren dat de Wereldraad nu de 

verbondenheid met het vrije Westen zou riskeren.199 Maar Visser ’t Hooft trok zich daar 

weinig van aan. Hij bleef onveranderd voorstander van een eigen onafhankelijke koers en 

heeft ook in de jaren zestig nog verschillende keren gesproken voor de Conferentie van 

Europese Kerken.  

 Wat betreft de Russen leek het lang op water naar de zee dragen, maar geleidelijk aan 

begon Visser ’t Hooft het pleit te winnen. Op 7 augustus 1958 kwam het in Hotel des Pays-

Bas in Utrecht tot concrete verkennende gesprekken met een serieuze Russische delegatie 

onder leiding van metropoliet Nikolai. Namens de Wereldraad werden Franklin Fry, 

metropoliet Iakovos en Visser ’t Hooft afgevaardigd, die nu al zijn charmes inzette. Hij zocht 

bewust de sfeer van de informele contacten. Er werden geschenken uitgewisseld en verhalen 

verteld. Zijn inzet bleef dat er vooral misverstanden moesten worden opgehelderd. De 

basisformule was geen belijdenis. Een gesprek over de waarde van trinitarische 

verwoordingen, waar de Russen zo aan hechtten, was altijd mogelijk. Maar de Wereldraad 

zelf wilde geen kerk zijn en kon dus ook niet worden verweten de kwaliteit van de kerk van 

Christus te laten verwateren. Zo werd de speelruimte van Toronto uitgebaat. Visser ’t Hooft 
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hield in Utrecht een inleiding over het vredesstreven van de Wereldraad, maar hij maakte het 

de Russen gemakkelijk door het bewust niet op de actuele politiek te betrekken. Het gevolg 

was wel dat er slechts een vaag slotcommuniqué kon worden geproduceerd. Maar stap voor 

stap werden de Russen voor de Wereldraad gewonnen. 

 Visser ’t Hooft zocht naar houvast in zijn overtuiging dat er nog zoveel echt christendom 

was onder het Russische volk.200 Hij wist dat er collaborateurs waren in de leiding van de 

kerk, maar er waren ook leiders die hem met het grootste respect vervulden vanwege de 

wijsheid waarmee zij omgingen met hun moeilijke positie. Half gekscherend zei Visser ’t 

Hooft eens, het is niet bekend precies wanneer, tegen zijn medewerkers Lukas Vischer, Nikos 

Nissiotis en Albert van den Heuvel: ‘Gaan jullie eens Rusland in en vindt mij wat 

heiligen!’201 Zij gingen en vonden de geleerde aartspriester en theoloog Vitaly Borovoy 

(1916-2008), die een integere en fascinerende indruk maakte, ‘een levende Dostojevski’, 

geestig en vroom en iemand die bereid was zich aan de Wereldraad te verbinden. Visser ’t 

Hooft was meteen zeer met hem ingenomen. Bij de eerstvolgende bijeenkomst van het 

centraal comité op Rhodos was Borovoy een van de Russisch-orthodoxe waarnemers. Het 

thema was de betekenis van de oosterse en westerse tradities voor het christendom. Visser ’t 

Hooft riep bij de opening in herinnering hoe veertig jaar geleden, in 1920, de Synode van 

Constantinopel de beroemde encycliek had doen uitgaan die opriep tot een oecumenische 

kerkenbond. Een Russische toetreding had grote betekenis in het licht van die oproep. 

 Kort daarop volgde een uitnodiging van patriarch Alexi van Moskou en in december 1959 

reisde een delegatie van de Wereldraad naar Rusland. Kennelijk had het Sovjetregime 

besloten de Orthodoxe Kerk nu deze contacten te gunnen. Visser ’t Hooft was opgetogen en 

beleefde het bezoek als een belangrijke doorbraak. De patriarch bleek goed Frans te spreken 

en hij stelde Visser ’t Hooft geïnteresseerde vragen over de oecumenische beweging en de 

Wereldraad. Visser ’t Hooft kreeg het gevoel dat hij de oosters-orthodoxe kerken nu had 

overtuigd dat hun claim, de ware onverdeelde kerk van Christus te zijn, niet strijdig was met 

de doelstellingen van de oecumenische beweging maar juist daar getuigend tot zijn recht zou 

komen. De kwaliteiten van Visser ’t Hooft als diplomaat kwamen goed van pas bij het 

omgaan met de hiërarchie, die zo belangrijk was in de Russische kerk. Hij was vol respect, 

geduldig, en accepteerde geheel dat de top van de kerk zich als representatief beschouwde, 
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zowel in geestelijke als in materiële zin. Als hij zich al eens ergerde aan alle plichtplegingen, 

liet hij dat niet merken. Pijnlijke kwesties wist hij te omzeilen. Hij prees de Russische 

gastvrijheid en het diepe geloof, dat hij in Rusland overal zag. Als sommigen van zijn 

medewerkers soms wel eens vonden dat het allemaal erg vormelijk was en zich afvroegen 

waar in dit hele orthodoxe verhaal de kerk en de gelovigen zelf te vinden waren, wees hij hen 

streng terecht.202 Niet onbelangrijk was daarbij dat Visser ’t Hooft tijdens zijn bezoek aan 

Rusland in 1959 niet alleen de Russen, maar alle orthodoxen tegemoet kon komen wat betreft 

de basisformule. Tijdens een ontbijt in Leningrad begreep hij plotseling dat het de Russen er 

helemaal niet om ging een dogmatisch nauwkeurig geformuleerde beschrijvende belijdenis te 

laten opnemen in de basis van de Wereldraad. Waar zij aan hechtten was dat de christologie 

zou uitlopen op een trinitarische doxologie. Naar eigen zeggen schreef hij toen uit de losse 

pols op een menukaart zijn oplossing.203 Visser ’t Hooft stelde voor om de bestaande 

basisformule die in Utrecht in 1938 was overgenomen van Faith and Order en in Amsterdam 

in 1948 was aanvaard: 

 

Een gemeenschap van kerken, die onze Heer Jezus Christus aanvaarden als God en 

Heiland, 

 

aan te vullen met: 

 

…die hun gemeenschappelijke roeping zoeken te vervullen tot de eer van de ene God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

In 1961, tijdens de Assemblee van New Delhi, zou deze formulering met de toevoeging 

‘overeenkomstig de Schriften’ worden aanvaard als de uitbreiding van de basisformule van de 

Wereldraad van Kerken.204 In zijn rapport aan het centraal comité over het bezoek aan 

Rusland in 1959 noteerde Visser ’t Hooft met bewondering dat de Russische kerk de 

beproeving van de grote vervolgingen onder het totalitair communisme had doorstaan en geen 
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verderfelijke compromissen had gesloten. Hij vertrouwde de Russisch-orthodoxe Kerk als een 

oprechte kerk van Jezus Christus.205 

 

Iemand uit het gezelschap citeerde wat een orthodoxe hoogleraar eens had opgemerkt: ‘de 

Russisch-orthodoxe kerk heeft de proef doorstaan.’ Dit is een belangwekkende opmerking, 

omdat ze wellicht in zekere zin waar en in een andere zin niet waar is. Ze lijkt me waar in 

de zin dat toen de grote vervolgingen kwamen, de verwachting was dat de kerk zou 

instorten, en dat dit niet gebeurde. Het blijft een ontzagwekkend feit dat de Russisch-

orthodoxe kerk nog bestaat, en dat is niet alles, want het is belangrijk dat de kerk geen 

syncretistisch geheel is geworden, zoals de Deutsche Christen in het nationaalsocialistische 

Duitsland. Men krijgt niet de indruk dat er ooit geprobeerd wordt een synthese tussen 

christendom en marxistische ideologie tot stand te brengen. Maar dat de Orthodoxe Kerk 

de proef zou hebben doorstaan is wellicht helemaal niet waar als het betekent dat dit de 

enige proef is die zij in deze periode van geschiedenis moet ondergaan. Een van de 

grootste proeven moet wellicht nog komen, namelijk of de Orthodoxe Kerk iets relevants 

te zeggen heeft voor de marxistische of post-marxistische mensheid. Het grote vraagstuk 

lijkt te zijn of de kerk, ondanks haar onmiskenbare geestelijke leven, niet toch feitelijk een 

anachronisme zal worden. Haar kracht zit in de trouwe vasthoudendheid aan haar traditie. 

Maar deze kracht kan een zwakheid worden als die trouw niet alleen de spirituele inhoud 

van die traditie maar ook de vormen ervan betreft.206 
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Een dergelijk gladstrijken van de plooien werd niet door iedereen gewaardeerd. Een bekende 

Nederlandse criticus van dit beleid was de theoloog en oecumenespecialist J.A. Hebly. Hij 

vond dat de Wereldraad blind was voor de paradox dat juist tijdens de opbloei van de 

oecumenische contacten tussen Oost en West, gelovigen in de Sovjet-Unie leden onder 

binnenlandse vervolging en beperking van godsdienstvrijheid. 

 Het was niet waar dat de Russisch-orthodoxe Kerk geen akelige compromissen had 

gesloten. Alexi was de verpersoonlijking van de zich aan de totalitaire staat aanpassende kerk. 

Iedere bisschop die zijn mond tegen onrecht roerde tikte hij op de vingers of liet hij ‘vanwege 

slechte gezondheid’ aftreden.207 Terwijl Visser ’t Hooft de banden van de Wereldraad met de 

Russisch-orthodoxe Kerk aanhaalde, ontketende de nieuwe Sovjetleider, Nikita Chroesjtsjov, 

in 1959 een nieuwe fase van geloofsonderdrukking die tot in 1964 zou duren. Dat was in het 

Westen niet meteen bekend. Ook Visser ’t Hooft kon het op dat moment niet weten. Toch was 

het wel wrang dat hij in zijn memoires, die hij schreef in een tijd dat hij het wel wist, de 

ernstige discrepantie niet benoemde.208 De grootste test voor de orthodoxie zou, volgens 

Visser ’t Hooft, komen wanneer de actualiteit vanuit de Wereldraad moest worden behartigd. 

Maar dat zou uit de Russische kerk zelf moeten komen.  

 Tijdens het bezoek aan Rusland in december 1959 ontstond een informele sfeer doordat de 

Wereldraadmensen de hele reis werden begeleid door dezelfde vijf Russen. Visser ’t Hooft 

trok veel op met de archimandriet Boris G.R. Nikodim (1929-1978). Deze had eerst een 

sceptische houding met betrekking tot de Wereldraad, maar na lange gesprekken met Visser ’t 

Hooft begon hij bij te draaien.209 Visser ’t Hooft meende echt iets te hebben bereikt en 

Nikodim tot andere inzichten te hebben gebracht.210 Het is de vraag of dat inderdaad was wat 

er gebeurde. Boris Nikodim was een intelligente theoloog, maar ook een carrièregeestelijke, 

een echte Sovjetfunctionaris met goede contacten met de KGB, en verantwoording schuldig 

aan metropoliet Nikolai. Nikodim klom snel op van assistent van de metropoliet in het 

departement van buitenlandse zaken van de kerk tot hoofd van dat departement, wat hij zou 

zijn van 1960 tot 1972. In 1964 werd hij zelf metropoliet van Leningrad en later maakte hij 
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een kans Alexi op te volgen. Visser ’t Hooft zou gezegd hebben ‘Hoe krijgen we Nikodim nu 

zover dat hij Borovoy tot zijn leermeester maakt?’211 

 De toenaderingen leidden tot officiële aanvragen van het lidmaatschap door de Russisch-

orthodoxe Kerk en de orthodoxe kerken van Roemenië, Bulgarije en Polen. In 1960 bracht 

Visser ’t Hooft rapport uit aan het centraal comité van de Wereldraad en deed de aanbeveling 

om deze aanvragen te honoreren. Hij mocht vele complimenten in ontvangst nemen over dit 

resultaat. Ook vrienden die aanvankelijk kritisch geweest waren, zoals Eelis Gulin uit 

Helsinki, bisschop van Tampere sinds 1945, met wie Visser ’t Hooft tijdens de Finse crisis in 

de winter van 1940 zo’n goed contact had gehad, waren nu enthousiast: ‘You have made a 

wonderful service there.’212 Tijdens de assemblee in New Delhi in november 1961 zou de 

voordracht plaatsvinden. Maar toen metropoliet Nikolai in april 1960 bezwaren maakte tegen 

de opkomende antireligieuze campagne van Chroesjtsjov, viel hij plotseling in ongenade bij 

het Kremlin en verdween kort daarop. De 32-jarige Nikodim werd nu in New Delhi het hoofd 

van de delegatie van de Russische kerk. Tot op het laatst was het spannend of de oosters-

orthodoxe kerken echt lid zouden worden. In de orthodoxe viering voorafgaande aan de 

assemblee ontstond een rel toen de delegatie uit Moskou de kerk uitliep omdat ook de émigré 

bisschop van San Francisco, waarmee Moskou in schisma lag, aan de viering deelnam. De 

volgende morgen riep Visser ’t Hooft Nikodim op het matje, sprak hem streng toe, en zei dat 

men zo niet met elkaar kon omgaan in de Wereldraad van Kerken. Nikodim bood zijn excuses 

aan, maar zei ook dat hij niet anders had gekund.213 

 Eind 1961, terwijl de Koude Oorlog zich toespitste in Berlijn, werden dus de Russisch-

orthodoxe Kerk en de orthodoxe kerken van Roemenië, Bulgarije en Polen lid van de 

Wereldraad. De lidmaatschapsaanvragen van niet alleen deze kerken, maar ook die van 

negentien andere, vooral Afrikaanse kerken, werden in New Delhi met overweldigende 

meerderheid aanvaard.214 Ook het wijzigingsvoorstel van de basisformule van de Wereldraad 

werd aangenomen.215 Visser ’t Hooft was opgelucht dat de Russische gedelegeerden zich in 

New Delhi ten slotte toch primair als kerkmensen hadden gedragen.216 Borovoy werd vaste 
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vertegenwoordiger van de Russisch-orthodoxe Kerk en stafmedewerker bij de Wereldraad in 

Genève van 1962 tot 1966 en later nog een periode van 1978 tot 1985. Nikodim werd lid van 

het centraal comité in 1962 en zou in 1975 aantreden als een van de presidenten van de 

Wereldraad.217 Hij ontwikkelde zich tot een loyale supporter van de Wereldraad.218 Maar zijn 

voorganger metropoliet Nikolai stierf een week na de assemblee onder verdachte 

omstandigheden.219 Terwijl de Sovjet-Unie van een mildere kant liet zien door de kerk de 

gelegenheid te geven internationale contacten aan te knopen, speelden er zich binnenslands 

vervolgingen af. Dit had alles te maken met een herdefiniëring van de buitenlandse politiek 

van de Sovjet-Unie onder partijsecretaris Nikita Chroesjtsjov.  

 Visser ’t Hooft was opgetogen over de toetreding van de oosters-orthodoxe kerken. In zijn 

ogen was er een einde gekomen aan hun lange isolement.220 De zorg voor hun voortbestaan en 

handelingsvrijheid werd voortaan gedeeld met kerken over de hele wereld. Dit betekende, 

volgens hem, dat regeringen van communistische landen middels de Wereldraad rekening 

zouden moeten houden met de wereldopinie aangaande religieuze vrijheid. Dat bleek wishful 

thinking. Een van de belangrijkste kenners van de Sovjet-Unie die de Wereldraad in deze tijd 

adviseerde was P.B. Anderson. Hij schreef een memorandum, gedateerd 20 februari 1962, 

waarin hij de stafmedewerkers van de Wereldraad waarschuwde zich goed te informeren over 

wat er in de Sovjet-Unie gaande was.221 Terwijl de goede bedoelingen van Visser ’t Hooft en 

zijn mensen niet in twijfel getrokken hoeven te worden, was de waarde van de door hem 

nagestreefde stille diplomatie beperkt. Analisten hebben erop gewezen dat men zich bij de 

Wereldraad zand in de ogen heeft laten strooien.222 Sterker gezegd, omwille van het gaaf 

houden van de contacten, trad een zekere ‘oecumenische’ verlamming op waar het ging om 

godsdienstvervolging of discriminatie in de Soviet-Unie en de satellietstaten die doet denken 

aan de problematiek ten opzichte van de Duitse Kerk in de jaren vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog. Het beleid ingezet door Visser ’t Hooft heeft de Wereldraad beslist een 

bepaalde geloofwaardigheid gekost. 
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7.8 De Wereldraad verrijkt? 

Visser ’t Hooft concentreerde zich op de inhoud van het geloof. Wat hem betreft was de 

orthodoxe presentie in de Wereldraad meteen al verrijkend, met name wat betreft het 

paasgeloof en het sterk trinitarische karakter. Met haar aandacht voor het mysterie hielp de 

orthodoxie volgens hem de meer activistische kant van de Wereldraad in evenwicht te 

houden. Visser ’t Hooft signaleerde aan het einde van zijn loopbaan het gevaar dat de Raad 

een bureaucratisch instituut zou kunnen worden dat op den duur zelfs belemmerend zou 

kunnen werken voor de voortgang van de oecumenische beweging. Van de trinitarische basis 

verwachtte hij dat deze telkens weer een inspirerende aanleiding tot bezinning zou zijn: 

 

Het ging en gaat bij de basisvraag eigenlijk altijd om een heel eenvoudige vraag: hoe 

kunnen wij duidelijk maken wat het is dat ons bijeenhoudt en ons niet rusten laat tot wij 

werkelijk samenleven? Het antwoord kan slechts zijn: Het is de Heer die aan het kruis 

gestorven is ‘om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen’ (Johannes 11,52). 

Dat kan echter alleen een levende Heer doen. En de Heer leeft als Zoon van de Vader en 

doet zijn werk door de Heilige Geest. Zo kan levende oecumene alleen daar zijn waar ze in 

het licht van het drie-eenheidsgeloof wordt gezien.223 

 

Vanaf 1961 leek Genève figuurlijk tussen Constantinopel en Rome te liggen. In een aantal 

inhoudelijke en liturgische opzichten stonden de orthodoxe kerken echter eigenlijk dichter bij 

Rome. Zij verwierpen echter de éénhoofdige leiding van de kerk en waardeerden vanouds het 

begrip conciliariteit, dat wil zeggen dat Gods geest werkt in de vergaderingen van de kerk, 

wat in de Wereldraad een belangrijke rol speelde. De receptie van wat er echt in de 

Wereldraad gebeurde was intussen, met meer dan de helft van alle orthodoxen in 

communistisch geregeerde landen, niet eenvoudig. In Rusland zelf kreeg Nikodim weinig 

aandacht voor de zaken waar hij in Genève mee bezig was.224 Eigenlijk waren er twee filters, 
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die van de overheid en die van hemzelf. Lang niet alles wat in Genève belangrijk werd 

gevonden, vonden Nikodim en zijn mede-kerkleiders geschikt om door te geven aan de clerus 

en de gelovigen in de Russische kerk. Zij waren zich ervan bewust dat zij voortdurend op de 

vingers gekeken werden door de Sovjetautoriteiten en in feite op een smalle basis moesten 

manoeuvreren.225  

 Visser ’t Hooft kon enthousiast zijn, maar het duurde lang voordat de orthodoxe theologie 

tot bijdragen van betekenis kwam. Dat verhinderde niet dat er vriendschappelijke 

ontmoetingen waren en de presentie van de orthodoxen werd gewaardeerd. Visser ’t Hooft 

sprak van een ‘nieuwe oecumenische realiteit’. Nikodim legde deze woorden uit als was de 

Wereldraad ‘a sort of embryo of a true Una Sancta’.226 Het blijft de vraag of zij elkaar 

begrepen hebben. Binnen de Russische kerk stond de jonge Nikodim bekend als een 

vernieuwer, die streed voor de Russische taal in de liturgie in plaats van het Kerkslavisch, 

terwijl anderen, zoals zijn rivaal aartsbisschop Pimen, de kracht van de Russisch-orthodoxe 

Kerk vooral in de traditie zagen. Nikodim verdiepte zich in het bij de tijd brengen, het 

aggiornamento van de Rooms-Katholieke Kerk onder Johannes XXIII en zocht ook hier 

toenadering. Tegelijkertijd was hij volstrekt loyaal ten opzichte van het Sovjetregime en is 

hem verweten een uiterst succesvolle KGB-infiltrant in de kerk te zijn geweest.227 

 In februari 1964 vergaderde het uitvoerend comité van de Wereldraad, onder 

voorzitterschap van Franklin Fry, op uitnodiging van Nikodim te Odessa in de Oekraïne. Op 

de voorafgaande zondag werden de afgevaardigden in Moskou ontvangen door patriarch 

Alexi. Visser ’t Hooft mocht de prediking verzorgen tijdens een dienst in de Petrus- en 

Pauluskerk, waarbij hij de Russische kerk prees om de vasthoudendheid aan het geloof onder 

alle omstandigheden. Dat de oosterse orthodoxie nu via de Wereldraad voor het eerst in 

contact kwam met de jonge kerken in Azië en Afrika, was volgens hem een verrijkende 

uitdaging voor alle betrokkenen. Zo ontstonden nieuwe kansen voor de verzoening tussen 

volken en rassen. Het ging over hulp aan vluchtelingen in diverse Afrikaanse landen en over 

godsdienstvrijheid wereldwijd en over de ophanden zijnde opvolging van Visser ’t Hooft. 

 Waar het niet over ging, althans niet in het openbaar, was het appèl dat door een anonieme 

groep Russisch-orthodoxe gelovigen aan het uitvoerend comité van de Wereldraad was 
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gericht en waarin aandacht voor de vervolgingen in Rusland werd gevraagd.228 De leiding van 

de Wereldraad negeerde deze oproep. Na hun besprekingen werden de leden van het 

uitvoerend comité ontvangen door de lokale voorzitter van de Sovjet-districtsregeringsraad, 

Pjotr Ivanhuk. Dat er geen typemachines beschikbaar waren gesteld werd door Visser ’t Hooft 

subtiel opgelost, door langs zijn neus weg te melden dat het in het Westen een vreemde 

indruk zou maken dat een land dat zulke indrukwekkende prestaties verrichtte in de 

ruimtevaart kampte met een tekort aan typemachines. Heel snel was toen het probleem ineens 

opgelost. Zo stelde hij zich voor meer dingen te kunnen bereiken.229 Maar het ontging veel 

westerse journalisten niet dat, op hetzelfde moment dat de Wereldraad bij monde van 

Frederick Nolde pleitte voor godsdienstvrijheid wereldwijd, de afgevaardigden van de Sovjet-

Unie in de Verenigde Naties het vooral hadden over de vrijheid atheïst te zijn.230 Maar Frank 

Fry verklaarde na afloop dat de gastvrijheid van de Russen onovertroffen was geweest en een 

tegenbezoek volgde spoedig. Op 24 september 1964 kon Visser ’t Hooft als secretaris-

generaal zijne heiligheid patriarch Alexi van Moskou toespreken, die met veel egards werd 

onthaald in het Oecumenisch Centrum te Genève. Visser ’t Hooft werd door de Russen in 

1964 onderscheiden als drager van de Orde van St. Vladimir van de Orthodoxe Kerk van 

Rusland en werd in 1965 commandeur van de orde van St. Andreas van de oecumenische 

patriarch. Niet iedereen kon daar een hoogtepunt in zien, want ondertussen gingen de 

godsdienstvervolgingen in de Sovjet-Unie door. 

 

7.9 Beleid in debat 

Er is veel debat geweest over het beleid van Visser ’t Hooft en zijn staf ten opzichte van de 

oosters-orthodoxe kerken ten tijde van de Koude Oorlog. Om te beginnen werd in de 

Russisch-orthodoxe Kerk zelf de waarde van de oecumenische contacten heel verschillend 

beoordeeld. Op het grondvlak van de kerk bleef de belangstelling eigenlijk altijd minimaal, 

als er al iets door druppelde van wat er gaande was in de oecumenische beweging. Voor de 

leiding van de Russische kerk was het wel winst betrokken te raken en niet terzijde te blijven 

wanneer andere orthodoxe kerken, zoals de Griekse en de Koptische, werden opgenomen in 

internationale christelijke netwerken. Maar gezien vanuit de ideologie van de communistische 
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partij bleef de Wereldraad in deze jaren een verdachte organisatievorm, behorend bij het 

westerse kapitalistische systeem. Altijd keken de politieke leiders mee over de schouders van 

kerkleiders. Wat de politieke leiders dan zagen was bijvoorbeeld dat er tegelijk met de 

orthodoxe kerken ook veel Afrikaanse kerken lid van de Wereldraad werden. In Afrika 

ontstond in deze tijd een hele reeks nieuwe staten ten gevolge van het dekolonisatieproces. 

Infiltreren bij de Wereldraad en bij andere internationale organisaties, als de International 

Labour Organisation, Unesco en de World Health Organisation, was politiek interessant voor 

het Sovjetregime. Het contact met kerken uit opkomende nieuwe staten werd waar mogelijk 

benut voor propaganda en het vergroting van invloed. De mogelijkheid van dit soort 

manipulaties werd in de Wereldraad van Kerken echter zelden hardop uitgesproken. Maar 

iedereen wist dat de partijtop in Moskou niet geïnteresseerd was in een open, kerkelijk 

geïnspireerde dialoog tussen Oost en West.  

 Ondertussen kwamen er op de agenda van de Wereldraad allerlei zaken aan de orde, ook 

onderwerpen waarvoor de Russisch-orthodoxe afgevaardigden noch de nodige deskundigheid 

hadden, noch de gelegenheid om ze openlijk te bespreken met de eigen kerkelijke achterban. 

Zij kozen bij dit soort thema’s meestal voor een veilige opstelling, namelijk een religieus-

conservatieve benadering. Zo ging het met thema’s als racisme, militarisme, geloof en 

wetenschap, feminisme en seksisme.231 Een onderwerp als bevrijdingstheologie, dat opbloeide 

in Midden-Amerika en door de Wereldraad hoog werd gewaardeerd, was bij voorbaat veel te 

horizontalistisch naar de zin van de meeste orthodoxe Russen en had naar hun idee weinig 

met de inhoud van het echte geloof te maken. Ook van het denkbeeld van vrouwen in het 

ambt, die in deze tijd in de Wereldraad een steeds grotere rol ging spelen, moesten de 

orthodoxen niets hebben. Ze overwogen meerdere keren hun lidmaatschap op te zeggen. De 

Sovjet-politieke autoriteiten zagen de Wereldraad vooral als een kritische westerse 

vredesorganisatie, die men verwachtte gemakkelijk te kunnen instrumentaliseren in dienst van 

de eigen doelstellingen.232 

 In het Westen kon lang niet iedereen delen in het enthousiasme van Visser ’t Hooft voor 

het oosters-orthodoxe lidmaatschap van de Wereldraad. Sommigen uitten hun zorgen over de 

vraag of de Russische gedelegeerden niet zouden trachten politieke invloed uit te oefenen, 

bijvoorbeeld in het uitvoerend comité. Visser ’t Hooft verdedigde zijn beleid in 1964 door 

erop te wijzen dat er slechts elf van de 110 leden van het centraal comité vertegenwoordigers 
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waren van kerken in communistische landen en dat geen van de leden in het presidium of 

leidinggevenden uit communistische landen kwam.233 De invloed van de Russische 

afgevaardigden in de Wereldraad moest volgens hem niet worden overschat. Ook al 

vertegenwoordigden zij de grootste kerk, met andere orthodoxen samen vormden zij nog 

steeds een minderheid te midden van de vele protestanten. Van mogelijk opzettelijke 

marxistische penetratie in de Wereldraad of echte manipulatie kon geen sprake zijn. Visser ’t 

Hooft was zich ervan bewust dat het Kremlin eigen motieven had om de aansluiting van de 

Russisch-orthodoxe Kerk goed te keuren. Maar hij beriep zich op de Amerikaanse 

ambassadeur in Moskou, George Kennan, auteur van het beroemde ‘long telegram’ van 1946 

dat aanleiding had gegeven tot de politiek van ‘containment’. Kennan had gezegd dat wat het 

Kremlin als voordeel zag, niet noodzakelijk door anderen als een nadeel behoefde te worden 

gezien. Visser ’t Hooft vond dat de Wereldraad niet anders deed dan de consequenties trekken 

uit de beleidsbeslissingen van Amsterdam 1948 door principieel niet toe te geven aan het 

primaat van de politieke scheidslijnen op het wereldtoneel. Sommigen, zoals de Franse 

protestanten, juichten de toetreding van de Russische kerk openlijk toe. Maar anderen, 

bijvoorbeeld Zoltan Beky van de Hongaarse protestantse kerk in Amerika, waarschuwde in 

1961 al dat de Wereldraad de verborgen agenda van de Sovjets onderschatte. Zijn kerk 

onthield zich in New Delhi van stemmen.234  

 Na verloop van jaren was Visser ’t Hooft zelf toch ook wel een beetje teleurgesteld. De 

Russische Kerk bleek traditionalistischer dan hij had gedacht en het echte geloofsgesprek 

kwam slechts moeizaam op gang.235 Maar hij bleef altijd geloven dat het goed zou komen. De 

Wereldraad had onder zijn leiding met succes een middenweg bewandeld en was trouw 

gebleven aan de opdracht van Christus. De Russisch-orthodoxe Kerk kon het in zijn ogen zelf 

niet helpen in een isolement terechtgekomen te zijn en had tijd nodig het oecumenisch spel te 

leren spelen. 

 

Helaas zit een heel aantal van de orthodoxe kerken met een enorme rem. En die rem is 

natuurlijk dat ze eenvoudig zo sterk afhankelijk zijn van de communistische regimes 

waaronder ze leven en dat daarom op allerlei gebieden het verschrikkelijk moeilijk is om 
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erachter te komen wat ze werkelijk menen, want ze kunnen allerlei dingen niet zeggen, om 

niet in moeilijkheden te komen.236 

 

Visser ’t Hooft bleef er vast van overtuigd dat juist de Oosters-orthodoxe kerken het Westen 

veel te bieden hadden. 

 

Wij zijn op ’t ogenblik in het Westen in een periode waarin we zekere diepere elementen 

van het geloof een beetje kwijt raken. Wij zijn erg […] horizontaal geworden, erg werelds. 

Zo’n orthodoxe kerk waar de echte godsdienst in de letterlijke zin van het woord met alles 

wat eraan vast zit, de liturgie en het gebed en de hele geestelijke houding ten opzichte van 

de godsdienst die de centrale rol speelt, hebben we eigenlijk erg nodig, opdat onze 

geestelijke bronnen in het Westen niet uitdrogen.237 

 

Voor hem was dit een antidotum tegen het nieuwe paganisme, het westerse heidendom dat 

met de secularisatie was opgekomen. 

 Visser ’t Hooft heeft altijd beweerd geen blad voor de mond te hebben genomen als het 

ging om het helder benoemen tegenover de Russische politieke leiders en hun ambtenaren van 

het gebrek aan geestelijke vrijheid in de Sovjet-Unie, zijn kritiek op het beleid geen kerken te 

mogen bouwen, het verbod op godsdienstonderwijs en kerkelijke publicaties. Een Russische 

bisschop die eens meegeluisterd had terwijl Visser ’t Hooft een hele lijst klachten opsomde, 

zou naderhand gefluisterd hebben: ‘très bien’.238 Een van de concrete voorbeelden van zijn 

onafhankelijke koers die hij, terugblikkend, kon noemen was dat uitspraken over kernproeven 

in 1961 tegen zowel het Franse beleid als tegen dat van de Sovjet-Unie gericht waren 

geweest. Steeds was de Wereldraad volgens Visser ’t Hooft principieel opgekomen voor 

godsdienstvrijheid waar dan ook ter wereld, ook in communistische landen. Als de 

Wereldraad wel eens een standpunt innam dat dicht bij dat van communistische regeringen 

lag, bijvoorbeeld als het ging om de strijd tegen racisme, dan was dat volgens Visser ’t Hooft 

toeval. Want de Wereldraad liet zich steeds leiden door christelijke inzichten, ontwikkeld in 

de oecumenische gemeenschap. Kritiek op de Russische kerkleiders vond hij ongenuanceerd 
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en onterecht. Zij moesten niet de schuld krijgen van de onderdrukking door de staat, maar 

geholpen worden waar mogelijk. Waarom keek men niet net zo kritisch naar China, waar 

oneindig veel minder godsdienstvrijheid was dan in Rusland?239 Verschillende analisten 

hebben dat anders gezien en gesteld dat er wel degelijk Russische invloed was op een aantal 

statements van de Wereldraad en hebben op het voordeel voor de communistische partij van 

het orthodoxe lidmaatschap gewezen.240 Anderen zien dat ook wel, maar onderscheiden 

daarnaast de waarde van de persoonlijke contacten, de afbraak van vooroordelen en het 

leerproces over en weer.241  

 Visser ’t Hooft had in zoverre gelijk, dat er nooit vanuit de Russisch-orthodoxe Kerk een 

groot maatschappelijk debat van politieke betekenis in de Wereldraad is geagendeerd en dat er 

van politieke beïnvloeding in deze zin geen sprake was. Maar omgekeerd zijn thema’s die de 

autoriteiten in de Sovjet-Unie zouden kunnen ergeren, wel regelmatig opzettelijk ‘klein’ 

gehouden. Met zijn eigen stille diplomatie was Visser ’t Hooft tamelijk weerloos tegen deze 

vorm van verlamming. Een groot openbaar debat over godsdienstvrijheid in marxistisch-

socialistisch bestuurde landen was al helemaal niet aan de orde met de Russen aan tafel in 

Genève. Maatschappijkritiek was wat de meeste oosters-orthodoxe afgevaardigden betreft 

prima, maar dan ook en vooral kritiek op het westerse systeem. Wat betreft het 

communistische Oosten was vooral begrip voor en bevestiging van de legitimatie van de 

samenwerking van kerk en staat gewenst. In de sfeer van de jaren zestig sloten zij daarmee 

aan bij de westerse zelfkritiek en een onrustig geweten bij velen over de periode van het 

kolonialisme. Omwille van de lieve vrede gaf de Wereldraad een lage prioriteit aan de 

problematiek van de systematische onvrijheid in de Oostbloklanden. In de jaren vijftig kreeg 

het thema godsdienstvrijheid relatief veel aandacht van de Wereldraad. Eind 1961 werd in 

New Delhi een verklaring over dit onderwerp afgegeven. Visser ’t Hooft was op dat moment 

vol goede moed dat het lidmaatschap van de Russische kerk de Wereldraad in staat zou 

stellen juist beter op te komen voor christenen in de Sovjet-Unie. Achteraf kan men moeilijk 

volhouden dat dit het geval is geweest. Er was in de gremia van de Wereldraad na het 

toetreden van de oosters-orthodoxe kerken een tijdlang weinig aandacht voor dissidenten en 

hun geschriften, de zogenaamde samizdat-literatuur. Hij was te optimistisch. Ondertussen 
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ontstond er bij de Wereldraad daarentegen een situatie die misschien het beste gekenschetst 

kan worden als zelfcensuur: de valkuil van de stille diplomatie van Visser ’t Hooft. 

 Bij het afscheid van Visser ’t Hooft als secretaris-generaal van de Wereldraad in 1966 

waren twee van de 22 leden van het uitvoerend comité vertegenwoordigers van kerken in 

communistische landen. Van de 99 leden van het centraal comité waren dat er acht. Maar 

volgens Visser ’t Hooft waren daar geen communisten bij.242 Maar het speciale secretariaat 

van de Wereldraad voor godsdienstvrijheid werd in 1968 tijdens de assemblee in Uppsala 

opgeheven en toevertrouwd aan de Commission of the Churches on International Affairs. 

Daar had het een lagere status had en er was altijd een oosters-orthodoxe afgevaardigde lid. 

De aandacht van de Wereldraad verschoof in de jaren na zijn aftreden steeds verder naar de 

‘derdewereldlanden’. Dit was voor de afgevaardigden van de Russisch-orthodoxe Kerk een 

relatief veilig thema, want vanwege het kolonialisme en de gevolgen daarvan bood het een 

goed uitgangsput voor kritiek op het Westen. Het Wereldraad-programma ter bestrijding van 

racisme vroeg veel aandacht. Over sociale en politieke problemen in het Westen vonden 

voortdurend heftige debatten plaats. Heel wat moeilijker bleef lange tijd een open bespreking 

van problemen in de landen met staatssocialisme in Oosten-Europa. Een uitzondering was de 

Russische inval in Afghanistan in 1979, maar daar kregen de Russisch-orthodoxe 

afgevaardigden thuis dan ook grote problemen mee.243 

 Persoonlijk heeft Visser ’t Hooft het toetreden van de oosters-orthodoxe kerken tot de 

Wereldraad als een van de hoogtepunten van zijn loopbaan beschouwd. In de memoires liet 

hij de schaduwzijden weg. Hij idealiseerde de Russische Kerk, die wat hem betreft per 

definitie bij de Wereldraad thuishoorde. Toevallige historische omstandigheden veranderden 

daar niets aan. Eenstemmigheid, bijvoorbeeld over een verklaring van de Wereldraad naar 

aanleiding van de Praagse lente in 1968, was niet haalbaar geweest. Steeds moest rekening 

gehouden worden met de oosters-orthodoxe lidkerken. Zijn pleidooi was dat de Tsjechen heel 

goed begrepen dat er veel meer bereikt kon worden met ‘een persoonlijk gesprek’ dan met een 

openbaar statement.244 

  In 1969 was Visser ’t Hooft na tien jaar terug in Rusland, toen hij deel uitmaakte van een 

grotere oecumenische delegatie. Hij vond het op dat moment een verademing in een land te 
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zijn waar orde was. Dat was in Frankrijk wel anders. In Parijs leek de straat te regeren. Ook 

viel het hem op dat de Russische welvaart er sinds zijn eerste bezoek opvallend op was 

vooruitgegaan en had hij de indruk dat de familiewaarden in Rusland werden hooggehouden. 

Op het vliegveld van Moskou werd hij, tot zijn verbazing, afgehaald door de tweede man van 

de Sovjet-regeringscommissie Religieuze Zaken, Pyotr Makartsev, een van de begeleiders uit 

1959, die hij toen goed had leren kennen.245 Vanuit hotel ‘Russia’ had hij een prachtig uitzicht 

op het Kremlin, waar hij in de reusachtige zaal, die ook voor partijbijeenkomsten werd 

gebruikt, een opvoering bewoonde van de opera Don Carlos. Op een bepaald moment werd 

het hele podium gedomineerd door een groot crucifix, terwijl de heldin haar gebed zong. 

Visser ’t Hooft werd overvallen door het gevoel dat de Russische wereld de religieuze traditie 

nooit zou kunnen kwijtraken.246 Het fundament onder zijn politiek ten opzichte van de 

Russisch-orthodoxe Kerk was zijn oer-vertrouwen in het Russisch Godsgeloof. 

 Samen met Nikodim, nu lid van het centraal comité van de Wereldraad, was hij een avond 

te gast in de datcha van Makartsev ergens in de bossen bij Moskou, waar het gezelschap flink 

aan de wodka ging en er kon worden gesproken zonder een blad voor de mond te nemen. 

Visser ’t Hooft in een brief naar huis: ‘Het geeft mij … een kans om hem te zeggen welke 

kanten van de situatie ons hier niet bevallen.’247 Kennelijk wist Makartsev daar prima mee om 

te gaan, want de sfeer bleef goed.248 Hoogtepunt van het bezoek was een officiële ontvangst 

van het hele internationale oecumenische gezelschap door de nu 92-jarige en zieke Alexi I, 

die nu al 24 jaar patriarch van Moskou was, maar zich weinig meer met de leiding van de 

kerk bemoeide. Aan Visser ’t Hooft was de eer de kerkvorst toe te spreken. Alexi knikte 

instemmend, terwijl Visser ’t Hooft in het Frans sprak over het belang van de rol van de 

patriarch bij het binnenbrengen van de Russische kerk in de internationale oecumenische 

beweging. 

 Visser ’t Hooft genoot en verliet Moskou met het gevoel dat er voor volk en kerk van 

Rusland een goede toekomst in het verschiet lag. Tegelijk was hij van huis uit jeugdwerker en 

hij besefte dat er nog heel wat zou moeten veranderen voordat deze aartsconservatieve en naar 

binnen gekeerde kerk de jeugd zou kunnen aanspreken. In zijn memoires uit 1971 blikte 

Visser ’t Hooft tevreden terug op het hele proces van toenadering tussen de Wereldraad en de 
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Russisch-orthodoxe Kerk. Opnieuw toonde hij een diep vertrouwen in de heilzame kracht van 

deze kerk, zowel met betrekking tot de Russische samenleving als de wereldvrede. In de 

liturgie vierde deze kerk immers het mysterie van de inwoning Gods. Dat was 

onverwoestbaar. Op grond daarvan achtte hij zijn diplomatieke beleid, dat inhield dat kerk en 

staat in Rusland niet keihard en openlijk moesten worden bekritiseerd, volstrekt 

gelegitimeerd. 

 De visie van Visser ’t Hooft heeft standgehouden. De latere leiding van de Wereldraad 

keek positief terug op zijn werkwijze ten aanzien van de oosters-orthodoxe kerken ten tijde 

van de Koude Oorlog. Men leerde veel van elkaar. Protestantse studenten kregen in Bossey, 

waar de Grieks-orthodoxe N.A. Nissiotis directeur werd, onderricht over de geschiedenis van 

de orthodoxe kerken en bestudeerden de orthodoxe liturgie. Tijdschriften als Irenikon van de 

benedictijner monniken van Chevetogne en Istina van de dominicanen in Parijs vonden hun 

weg in het oecumenisch netwerk en tijdens studieconferenties werden karikaturen afgebroken. 

Het vertrouwen beschadigende vormen van proselitisme, westerse bekeringsdrift, altijd een 

angst onder orthodoxen, werden vanuit de oecumenische organen actief tegengegaan. John 

Arnold, president van de Conferentie van Europese Kerken in de jaren 1990, stelde vast dat 

het streven van Visser ’t Hooft juist en absoluut noodzakelijk was geweest wilde men van de 

Wereldraad werkelijk een representatief gremium voor de hele wereld maken. Maar Arnold 

ontkende de moeilijkheden niet. Hoe onafhankelijk de Wereldraad zich in jaren veertig en 

vijftig onder leiding van Visser ’t Hooft ook had willen opstellen, net als de Verenigde Naties 

was de Wereldraad ontstaan in de ruimte die was gecreëerd door de overwinning van de 

geallieerden en verbonden met het idealisme dat daarmee gepaard ging. Nu verschoven de 

prioriteiten en dat kwam de vertegenwoordigers van de Russisch-orthodoxe kerk goed uit. 

Nikodim was zowel een man die de Sovjetmacht diende, als een gelovige christen, een 

vaardig debater die ook wist hoe hij de Raad moest verlammen als hij scherpe uitspraken in 

het nadeel van zijn vaderland wilde voorkomen.249 Er werd voor ‘de derde weg’ wel degelijk 

een prijs betaald, paradoxaal genoeg juist ten koste van een volstrekt onafhankelijke koers.250 

 De inbreng die deze kerken in de Wereldraad hadden, werd zeer gewaardeerd door een 

opvolger van Visser ’t Hooft, Konrad Raiser, die secretaris-generaal was van 1993 tot 

2002.251 Niet alleen hadden de orthodoxen de ecclesiologische vragen helpen aanscherpen en 

                                                           

249 Arnold, ‘Kommunistische Diktatur, Dissidenten und die Ökumenische Bewegung’, 2007, 159-169, inz. 161. 
250 Vgl. 7.5. 
251 Raiser, ‘Orthodox Theology and the Future of the Ecumenical Dialogue’, 2003. 
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de basis van de Wereldraad met de trinitarische doxologie verrijkt, zij hadden ook een dieper 

verstaan van de kerkvaders bij de kerken van de Wereldraad op gang gebracht en de notie 

‘conciliariteit’ vruchtbaar gemaakt voor de oecumene, wat wil zeggen dat de kerk de wijsheid 

van Gods Geest in raden en overleg op het spoor komt. Ook dat deze raden ten diepste 

wortelden in de eucharistische gemeenschap, anders gezegd de eenheidsbeleving van de 

gelovigen als volk van God rond de viering van de Maaltijd van de Heer, was een inzicht 

waarbij de orthodoxen waren voorgegaan. Dat deze gemeenschap nog niet zichtbaar kon zijn 

in gezamenlijke vieringen van christenen uit alle kerken, belette de orthodoxen niet om een 

grote bijdrage te hebben in het oecumenisch gesprek dat in de jaren zeventig en tachtig werd 

gevoerd over doop, eucharistie en avondmaal. In 1982 resulteerde dat in het belangrijke Faith 

and Order-paper 111, Baptism, Eucharist and Ministry, waarin, bijvoorbeeld, de 

doopbediening in andere kerken dan de eigen kerk werd erkend.252 Ook met betrekking tot 

zending en diaconie waren belangrijke bijdragen aan te wijzen, onder andere in toenemende 

bewustwording van het verband tussen de liturgie en de dienstbare gestalte van de kerk in de 

wereld. Terwijl de orthodoxe afgevaardigden hun deelname in de Wereldraad vooral zagen als 

het afleggen van getuigenis over wat zij beschouwden als de ware apostolische traditie, en dus 

geenszins een verwatering van de orthodoxe claim de ware kerk te zijn, werden zij door hun 

presentie in de Wereldraad toch ook uitgedaagd mee te denken over actuele vraagstukken. De 

gezamenlijke grote vraag bleef, zo stelde Konrad Raiser in 2003 vast, wat het ten diepste 

betekende om kerk te zijn. 

 

7.10 De omstreden bruggenbouwer 

Visser ’t Hooft was ervan overtuigd een hoge opdracht te hebben. Hij voelde zich geroepen de 

impasse van de Koude Oorlog te doorbreken vanuit de kern van de oecumenische 

kerkgedachte. Hij wist zich daarbij bevoorrecht met een netwerk van contacten in West en 

Oost, zij het dat zijn mogelijkheden in de kerken die onder het patriarchaat van Moskou 

vielen, beperkt waren. Hij was vastbesloten de uitkomsten van de assemblees in Amsterdam 

en Evanston in te zetten als een aan hem verleend mandaat om de oosters-orthodoxe kerken, 

zodra de mogelijkheid zich voordeed, te betrekken bij de Wereldraad van Kerken en zo voor 

te dragen als lid. Een diep vertrouwen in de eigen kracht van de kerk dreef hem in dit verband 

de rol van een onvermoeibare bruggenbouwer op zich te nemen. Onafhankelijk van 
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historische omstandigheden zou het lidmaatschap van de oosters-orthodoxe kerken in zijn 

ogen een intrinsiek verrijkende waarde van de Wereldraad vertegenwoordigen. Verschillende 

keren gooiden crisismomenten van de Koude Oorlog roet in het eten. Door ferm vast te 

houden aan een eigen koers van de Wereldraad tussen Oost en West trachtte Visser ’t Hooft 

niet alleen de Russische kerkleiding, maar indirect de Sovjetautoriteiten, te overtuigen dat er 

met mensen van de Wereldraad te praten viel. Josef Hromádka en Martin Niemöller waren 

daarbij twee van zijn belangrijkste pioniers. 

 De theologische inzichten met betrekking to orthodoxie die hij al in 1933 en in 1937 in 

publicaties had vastgelegd, kwam hem in dit proces telkens opnieuw goed van pas. Hij 

slaagde erin zichzelf te presenteren als een expert op dit gebied. De fundamentele 

eenheidsbeleving van de Russische kerk, waarin een centrale plaats werd ingenomen door de 

mystieke, niet politiek of ethiek, koppelde hij aan het eenheidsstreven van de Wereldraad, en 

zo kon hij vertrouwen winnen in zowel Oost als West en een katalysatorfunctie vervullen. 

Zijn visie op de Russisch-orthodoxe Kerk oversteeg het Oost-West antagonisme van de 

Koude Oorlog. Hij overtuigde velen, maar zeker niet iedereen. 

 Zelfbewust beriep hij zich op de onafhankelijke koers van de Wereldraad die in 1948 in 

Amsterdam was vastgelegd, en voerde hij een consistent beleid tussen Oost en West. Met zijn 

verdediging van Josef Hromádka, die de Tsjechische communisten niet wilde veroordelen, 

toonde hij dat het hem ernst was. Het lukte hem te voorkomen dat de Wereldraad een westers 

stempel ging dragen. Door in Berlijn, toen het daar begin jaren vijftig spannend werd, 

verschillende keren te spreken bij kerkelijke massabijeenkomsten, maakte Visser ’t Hooft 

grote indruk en raakte hij, niet alleen in Duitsland, zeer bekend. Met zijn opvatting dat de 

kerken in staat waren de impasse van de Koude Oorlog te doorbreken gaf hij velen moed en 

creëerde hij draagvlak voor toenadering met kerken aan de andere kant van het IJzeren 

Gordijn.  

 Een cruciale bijeenkomst van het centraal comité van de Wereldraad vond plaats in 1950 in 

Toronto. Daar werd vastgesteld dat lidkerken van de Wereldraad door lid te zijn hun eigen 

identiteit niet automatisch relativeerden. Dat was van groot belang voor de kerken die de 

overtuiging waren toegedaan de ware kerk te zijn, zoals de Russisch-orthodoxe Kerk. Door de 

ecclesiologische claims van de Wereldraad zelf bescheiden te houden wist Visser ’t Hooft de 

drempel voor toetreding laag te houden. De prijs die daarvoor betaald werd was wel een 

bepaalde vaagheid, want als de Wereldraad geen ‘superkerk’ nastreefde, wat dan wel? Dit 

probleem werd meer bezworen dan opgelost en zou bij de toenaderingen met de Rooms-
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Katholieke Kerk nadrukkelijk een rol spelen en voor verwarring zorgen. In het dossier van de 

oosterse orthodoxie bleek nadrukkelijk hoezeer Visser ’t Hooft de gave had mensen aan zich 

te binden met wie hij zijn doelen kon bereiken. Hij won het vertrouwen, niet alleen van een 

aantal orthodoxe kerkvorsten, maar ook van het grootste deel van het centraal comité, van de 

naaste medewerkers en van de gedelegeerden van het merendeel van de lidkerken. 

 In 1961 werd een doorbraak bereikt. De Russisch-orthodoxe Kerk werd lid, samen met 

verschillende andere oosters-orthodoxe kerken. Voor Visser ’t Hooft persoonlijk vormde deze 

gebeurtenis de bekroning van een lange periode van diepte-investeringen. Er kwamen echter 

bezwaren die vooral te maken hadden met verdenkingen dat de Russische afgevaardigden, 

stafleden en medewerkers de Wereldraad zouden kunnen misbruiken als een politiek podium. 

Naar die bezwaren heeft Visser ’t Hooft wel willen luisteren, maar hij heeft zich niet laten 

overtuigen. Hij was zich terdege bewust van het feit dat de afgevaardigden van de oosters-

orthodoxe kerken meestal niet echt vrij waren om in het openbaar te zeggen wat ze ergens van 

vonden, en hij wilde daar geduld mee hebben. Maar hij had het vertrouwen dat het goed zou 

komen vanwege het karakter van de kerk zelf, waarvan hij juist in de Russisch-orthodoxe 

Kerk de kern zag oplichten: het mysterie van de inwoning Gods onder de mensen. 

 Critici van het beleid van Visser ’t Hooft zijn er zeker geweest. Reeds in 1948 had de 

weigering van de leiding van de Wereldraad zich onomwonden voor het vrije Westen uit te 

spreken, verdachtmakingen opgeroepen. De vriendschappelijke betrekkingen met de 

Russisch-orthodoxe Kerk, terwijl geloofsvervolgingen in de Sovjet-Unie aan de gang waren, 

brachten de diplomatie van Visser ’t Hooft bij velen in diskrediet. Als een vroeg voorbeeld 

geldt de kritiek van de Nederlander J.A. Hebly, die wenste dat de Wereldraad zich zou 

beperken tot zuivere geloofscontacten met de oosters-orthodoxe kerken. Hij vertrouwde de 

intenties van kerkelijke afgevaardigden niet wanneer zij rekenschap verschuldigd waren aan 

de KGB. Bovendien vond Hebly het een slechte zaak dat de Wereldraad, doordat de Russen 

daarin meededen, nauwelijks in het openbaar kon opkomen voor om het geloof vervolgden in 

de Sovjet-Unie en de satellietstaten.  

 Binnen de Wereldraad hebben zijn opvolgers de lijn van Visser ’t Hooft voortgezet. 

Konrad Raiser, die secretaris-generaal van de Wereldraad was van 1993 tot in 2003, vond, 

terugblikkend, dat Visser ’t Hooft er goed aan had gedaan op deze wijze de oosters-orthodoxe 

kerken te betrekken in de Wereldraad van Kerken en zo de oecumenische uitdaging ten tijde 

van de Koude Oorlog te behartigen. Inderdaad heeft het lidmaatschap van de oosters-
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orthodoxe kerken de veelkleurigheid van de Wereldraad aanzienlijk verrijkt. Maar daar werd 

wel de prijs waar Hebly van sprak voor betaald. 
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HOOFDSTUK 8 

Rooms-katholieke contacten: ‘Nostra res agitur’, 1948-1969 

 

 

8.1 Inleiding 

Lange tijd was de oecumeneopvatting van de Rooms-Katholieke Kerk dat er wel christenen 

buiten de kerk waren, maar dat zij als ‘afgescheiden broeders’ moesten worden beschouwd. 

De pausen Pius XI en Pius XII zagen de Rooms-Katholieke Kerk exclusief als dé complete 

kerk, die zichzelf in apostolische continuïteit ten opzichte van Christus kon zien. Toch zag 

Visser ’t Hooft na de oprichting van de Wereldraad in 1948 steeds meer belangstelling van 

rooms-katholieke zijde voor de protestantse benadering van de oecumene op gang komen. 

Paus Johannes XXIII, in 1958 verkozen, stond formeel en dogmatisch niet anders tegenover 

de Wereldraad dan zijn voorgangers. Maar doordat hij het Tweede Vaticaans Concilie 

samenriep, ontstond ineens toch een nieuwe situatie met veelbelovende perspectieven. 

 Visser ’t Hooft probeerde reeds in de jaren dertig met rooms-katholieken in contact te 

komen, wat toen slechts sporadisch lukte. Bij de oprichting van de Wereldraad in 1948 had hij 

graag rooms-katholieke waarnemers verwelkomd. Hij ergerde zich aan de houding van 

miskenning vanwege de rooms-katholieke kerkleiding, die het aan belangstellende rooms-

katholieken verbood de oprichtingsassemblee bij te wonen. (8.2) Toen er rond 1950 meer 

ruimte werd gegeven voor inhoudelijk contact met protestanten, speelde Visser ’t Hooft daar 

direct op in. (8.3) De rooms-katholieke opvatting van oecumene was terugkeer naar Rome. Er 

was in wezen één kerk, de Kerk van Rome. De opvatting van een ongebroken traditie van 

apostolische successie speelde daarbij een belangrijke rol. Deze werd verondersteld begonnen 

te zijn bij Christus zelf in zijn opdracht aan Petrus, die later de eerste bisschop van Rome 

werd. Hoe ging Visser ’t Hooft om met deze visie en wat was, als het ging om de toenadering 

met de Rooms-Katholieke Kerk, zijn doel? Gaandeweg kwam Visser ’t Hooft steeds vaker 

J.G.M. Willebrands als gesprekspartner in de oecumene tegen. Hoe verhield de agenda van 

Visser ’t Hooft zich tot die van Willebrands? (8.4) Dat moeizaam opgebouwd vertrouwen ook 

geschonden kon worden, bleek in 1959 op Rhodos. Toen er buiten Visser ’t Hooft om contact 

was tussen Willebrands en de oosters-orthodoxen ontstond er een crisis in de contacten tussen 

de Wereldraad en het Vaticaan. (8.5) Maar een onverwachte stroomversnelling in de 

contacten was het resultaat toen paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie 

aankondigde. Hoe hebben Visser ’t Hooft en Willebrands, die secretaris werd van het rooms-
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katholieke Secretariaat ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, elkaar in deze tijd 

geholpen? (8.6) Visser ’t Hooft zag het concilie als een grote kans en heeft met zijn staf de 

agenda van het Tweede Vaticaans Concilie op een aantal oecumenisch belangrijke 

onderwerpen actief beïnvloed. Tegelijkertijd probeerde hij aan de kant van de Wereldraad 

juist in deze tijd te werken aan oecumenische consensus betreffende ecclesiologie, dat wil 

zeggen de behartiging van vraagstukken betreffende de kerkleer. Maar dat was een moeizaam 

proces. (8.7) Na afloop van het concilie kon Visser ’t Hooft wijzen op enige concrete 

resultaten in de samenwerking. Tegelijk bleef hij wat de toekomst betreft wel hoopvol, maar 

ook voorzichtig. (8.8) Waar de uitgangsposities, zo verschillend waren, kon teleurstelling niet 

uitblijven. Er kwam een samenwerkingsverband. Maar de Rooms-Katholieke Kerk werd, ook 

na wat langer contact, geen lid van de Wereldraad. Protestantse en orthodoxe kerken keerden 

niet terug tot ‘de moederkerk’. (8.9) 

   

8.2 Een bron van ergernis: rooms-katholieke miskenning 

De protestantse oecumenische beweging die zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw 

ontwikkelde, werd in 1928 door Pius XI streng veroordeeld met de encycliek Mortalium 

animos. Een gelijkwaardige ontmoeting was volgens de paus uitgesloten, omdat de 

oecumenische beweging zich baseerde op een onjuiste ‘vertakkingstheorie’ die geen recht 

deed aan de unieke positie van de Rooms-Katholieke Kerk. De verschillende varianten van 

het christelijk geloof konden vanuit Rome onmogelijk als gelijkwaardig en parallel worden 

beschouwd. Het werd aan rooms-katholieken verboden in deze beweging deel te nemen. De 

enige ware oecumene was de terugkeer van andersgelovigen tot de ene ware kerk van 

Christus, dat wil zeggen de Rooms-Katholieke Kerk. Deze scherpe aanval riep bij 

oecumenisch ingestelde protestanten verontwaardiging op, maar ook het gevoel dat Rome 

zich kennelijk bedreigd voelde.  

 In de World Christian Student Federation werd in de jaren dertig zo nu en dan zachtjes 

gesproken over een inhoudelijke dialoog, maar het duurde tot in de oorlogsjaren dat 

katholiek-protestantse contacten hier en daar op gang kwamen. Visser ’t Hooft bezocht Rome 

in 1932 voor het eerst. Zijn ervaring was dat de rooms-katholieke wereld niet zo ‘massief en 

monolithisch’ was als protestanten vaak dachten. In zijn studie uit 1937, geschreven voor de 

Oxford Conference, ging Visser ’t Hooft in op de bezwaren van de vertakkingstheorie, die in 
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Mortalium animos was verworpen, en relativeerde hij die theorie.1 Het oecumenisch model 

dat de paus verwierp, zo stelde hij, was maar één van de vele manieren om naar de 

oecumenische beweging te kijken. Hij was vastbesloten om actief te zoeken naar een 

gezamenlijke agenda, waarin identiteiten over en weer zouden kunnen worden gerespecteerd. 

In vooruitstrevende protestantse kringen nam men de rooms-katholieke positie de 

enige ware kerk te zijn niet zo zwaar op en kwam zelfs wel eens de mogelijkheid van 

intercommunie aan de orde. Samen met de secretaris van Faith and Order, Leonard Hodgson 

in Oxford, deed Visser ’t Hooft vergeefse pogingen om deze kwestie hoog op de agenda te 

krijgen van Faith and Order tijdens de bijeenkomst van het continueringscomité van die 

beweging te Clarens in 1938.2 Maar een internationale Commission on Ways of Worship 

onder leiding van de Nederlandse hoogleraar Gerardus van der Leeuw, die de opdracht kreeg 

dit onderwerp te gaan bestuderen, kon vanwege de oorlog niet samenkomen. In 1944 

constateerde Visser ’t Hooft dat in veel Europese landen de scherpe tegenstelling tussen 

rooms-katholieken en protestanten tijdens de oorlogsjaren was verzacht. Mensen die in 

religieus gescheiden werelden waren opgegroeid, hadden elkaar door de oorlog leren kennen 

en geholpen. Wat dit voor de toekomst zou kunnen betekenen was onduidelijk. Maar het was 

de moeite waard de kansen te exploreren. Als eerste opdracht zag Visser ’t Hooft het afbreken 

van karikaturen over en weer en daarna het internationaal verbreden van de bestaande 

protestants-roomse initiatieven, die in Groot-Brittannië en Nederland tijdens de oorlog tot 

sociale actie hadden geleid.3 Volgens hem wezen de meeste protestanten het katholicisme als 

zodanig niet af, maar wel het neothomisme waarvan de katholieke theologie zich bediende. 

Hij hoopte dat de anglicanen in dit verband een brugfunctie zouden kunnen vervullen. Hij 

wachtte op een opening. 

 Maar eerst moest een tegenvaller worden geïncasseerd. De negatieve houding van de 

Rooms-Katholieke Kerk tijdens de voorbereidingen op de oprichtingsvergadering van de 

Wereldraad was voor Visser ’t Hooft een bron van ergernis. Begin 1948 nodigde hij tien 

belangstellende rooms-katholieken op persoonlijke titel uit, onder wie Yves Congar van het 

dominicaanse centrum Istina in Parijs. De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal J. de Jong, liet 

echter weten dat het aan hem was om te bepalen welke rooms-katholieken mochten worden 

uitgenodigd. Maar de bisschop werd ingehaald door een monitum, een waarschuwing van de 

                                                           

1 Visser ’t Hooft en Oldham, The Church and its Function in Society (1937), 93. 
2 Correspondentie Visser ’t Hooft-Hodgson, 1939-1940. WCC general correspondence 656. 
3 Visser ’t Hooft aan L. Hodgson, 15 maart 1944. WCC general correspondence 656. 
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paus op 5 juni 1948, waaruit bleek dat niemand zonder speciale autorisatie van het Vaticaan 

mocht deelnemen aan bijeenkomsten georganiseerd door de protestantse oecumenische 

beweging. Vervolgens kwamen er onverwacht veel aanvragen voor zo’n autorisatie binnen. 

Echter op 18 juni werd duidelijk dat niemand er een zou ontvangen.4 Het dichtst bij kwam ten 

slotte de jezuïet père Charles Boyer. Hij bevond zich in Amsterdam in een hotel tijdens de 

assemblee. Op zijn verzoek ontving hij van Visser ’t Hooft niet alleen alle documentatie, maar 

ook actuele verslaggeving van wat er gaande was in de assemblee. De Rooms-Katholieke 

Kerk bleef afwijzend en Visser ’t Hooft ervoer deze opstelling als een miskenning van de 

goede bedoelingen van de overwegend protestantse oecumenische beweging. Maar dit was 

duidelijk en bemoedigend: er was onder individuele rooms-katholieken wel degelijk 

belangstelling voor de Wereldraad.  

 

8.3 Ecclesiologische verkenningen en het gevaar van de superkerk 

Een van de rooms-katholieken waar Visser ’t Hooft in dit verband veel mee te maken kreeg 

was J.G.M. Willebrands (1909-2006). Deze priester en hoogleraar aan het Philosophicum in 

Warmond was reeds in 1948 enthousiast over de oprichting van de Wereldraad van Kerken. 

Willebrands promoveerde in 1937 op John Henry kardinaal Newman, de negentiende-eeuwse 

theoloog die zich vanuit het anglicanisme tot het rooms-katholicisme bekeerde en ten slotte 

kardinaal werd. Deze studie motiveerde Willebrands om de klassieke rooms-katholieke 

apologie achter zich te laten en een meer communicatieve positie tegenover de protestantse 

oecumenische beweging te ontwikkelen. Hij nam met interesse kennis van documenten 

afkomstige uit de Wereldraad, maar vond ook dat men, om echt te weten wat er zich daar 

afspeelde, persoonlijke ontmoetingen moest hebben.5 In 1948 werd Willebrands voorzitter 

van de in 1902 opgerichte Apologetische Vereniging Petrus Canisius. Onder zijn leiding werd 

deze vereniging omgesmeed tot de Sint Willibrord Vereniging. De doelstelling was oecumene 

te bevorderen en de Nederlandse bisschoppen in dat verband te adviseren. Heel geleidelijk 

was er iets aan het veranderen. In 1949 kwam het Vaticaan met de instructie De motione 

oecumenica, waarin voorzichtig positief werd gereageerd op de oprichting van de Wereldraad 

                                                           

4 Visser ’t Hooft, ‘The Roman Catholic Church and the First Assembly of the World Council of Churches’, 

1949, 197-201. 
5 Eerste ontwerp ‘Projet d’un Conseil Oecuménique Catholique’, ongedateerd, waarschijnlijk 1951, Archief 

Istina, Parijs. 
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van Kerken. Willebrands en zijn vriend de Utrechtse priester Frans Thijssen lazen er een 

bemoediging in om te investeren in contacten met protestanten.  

 Van de andere kant maakten zijn contacten met de rooms-katholieken Visser ’t Hooft 

bewuster van het belang van de vraag naar de katholieke identiteit van de kerk. In september 

1949 werd hij door het oecumenisch studiecentrum Istina in Parijs uitgenodigd voor een 

studiebijeenkomst over ecclesiologie. Istina was in 1927 opgericht door dominicanen naar 

aanleiding van de vlucht naar Parijs van vele orthodoxe émigrés na de Russische Revolutie. 

Begin jaren vijftig stond het instituut onder leiding van de dominicaan père Christophe-Jean 

Dumont. Een van de medewerkers was de progressieve rooms-katholieke theoloog père Yves-

Marie Congar. Hij was een representant van de rooms-katholieke stroming Théologie 

Nouvelle, die een herwaardering van de Bijbel aanbeval. Het werd een belangrijk inhoudelijk 

en voor Visser ’t Hooft waardevol gesprek. Niet lang daarna nam de Rooms-Katholieke Kerk 

met de pauselijke instructie Ecclesia catholica van 1 maart 1950 afstand van de scherpe 

encycliek Mortalium animos uit 1928. Nog steeds werd vastgehouden dat de ware eenheid 

slechts in de (Rooms-Katholieke) Kerk werd gevonden, maar er werd nu ook openlijk 

waardering uitgesproken voor het werk van de heilige Geest in het oecumenisch 

eenheidstreven buiten de kerk. Voor gelijkwaardige rooms-protestantse ontmoetingen bleef 

echter officiële toestemming nodig. Visser ’t Hooft sprak namens de Wereldraad zijn vreugde 

uit over het feit dat gezamenlijk gebed en het gezamenlijk opkomen voor sociale 

gerechtigheid nu tot de mogelijkheden behoorden.6 De naar zijn gevoel kostbare 

‘huiswerkvragen’ inzake ecclesiologie, die hij in Parijs meekreeg, bracht hij in het centraal 

comité ter tafel toen dat in juli 1950 in Toronto bijeenkwam.7 Het voorwerk verrichte hij 

samen met de secretaris van Faith and Order, de anglicaan Oliver S. Tomkins. Het comité 

nam nu stelling tegen het idee als zou de Wereldraad een superkerk nastreven. De Wereldraad 

ambieerde geen enkele bevoegdheid die zou ingrijpen op de kerkorde van een lidkerk. Kerken 

die lid werden erkenden daarmee ook niet dat alle andere lidkerken compleet kerk waren. Zo 

hadden de rooms-katholieke vragen invloed op het beleid van de Wereldraad, die hoopte de 

drempel tot toetreding laag te houden. 

 Iedere nieuwe ontwikkeling in de Rooms-Katholieke Kerk werd door de secretaris-

generaal scherp in de gaten gehouden. In september 1950 was er een grote conferentie van 

priesters en religieuzen van verschillende ordes in Grottaferrata bij Rome, met als onderwerp 

                                                           

6 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 322. 
7 Zie ook 7.6. 
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kerkelijke eenheid in Oost en West. De herwaardering van de Bijbel was hier een belangrijk 

thema. Een tegenvaller vond Visser ’t Hooft de behoudende encycliek Humani generis van 12 

augustus 1950, waarin de Théologie Nouvelle kritisch werd benaderd en het kerkelijk gezag 

werd benadrukt. Ook het dogma Maria ten Hemelopneming, op 1 november 1950 ex cathedra 

door paus Pius XII afgekondigd, creëerde nieuwe struikelblokken in de oecumene. Sommige 

protestanten kozen de aanval en verweten het Vaticaan doctrinaire onjuistheden, slechte 

timing en gebrek aan oecumenische oriëntatie. Anderen bleven hopen op het snel aanhalen 

van de banden.8 Ondertussen moesten rooms-katholieke theologen die openstonden voor een 

dialoog met protestanten, oppassen niet in de problemen te komen met hun eigen kerk.9 

Visser ’t Hooft hield zijn kruit droog. Achter de schermen waren de contacten met de rooms-

katholieken over bijbelstudie en de patristiek groeiende. Visser ’t Hooft voelde zich 

persoonlijk geraakt en geïnspireerd door een bezoek aan de oude en zieke benedictijn abbé 

Paul Irénée Couturier in Lyon, een rooms-katholieke voorvechter van de oecumene onder de 

Russisch-orthodoxe émigrés. Hij had hem in 1939 leren kennen, toen Couturier zich inzette 

voor verbreiding van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in Frankrijk, als 

‘het onzichtbare klooster’. 

 In november 1951 werd in Présinge bij Genève, in de aanloop naar de Faith and Order 

Conferentie van Lund, die was gepland voor 1952, een officieuze ontmoeting georganiseerd 

tussen acht rooms-katholieke theologen en orthodoxe en protestantse leden van de 

Wereldraadcommissie voor Faith and Order. Speciale toestemming van het Heilig Officie was 

gevraagd en verkregen, onder voorwaarde dat de bijeenkomst niet in het studiecentrum 

Bossey van de Wereldraad zou plaatsvinden. De deelnemers, onder wie Visser ’t Hooft, 

kwamen zogenaamd ‘als particulieren en uit persoonlijke belangstelling’. De Toronto-

verklaring van de Wereldraad kwam uitgebreid aan de orde in Présinge. Verschillende rooms-

katholieken konden maar moeilijk begrijpen wat men bij de Wereldraad bedoelde wanneer 

men sprak van het verlangen naar zichtbaarheid van de ene kerk. Er ontstond verwarring over 

de definiëring van nota ecclesiae, voor de rooms-katholieken de vier klassieke 

wezenskenmerken van de kerk: eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostolische successie. 

Maar ook de benadering van het probleem van de kerk via de calvinistische route werd 

afgetast, via de vestigia ecclesiae, sporen van de kerk die een kerk ook in vervallen staat nog 

zou kunnen vertonen. Yves Congar had tijdens de bijeenkomst in Parijs in 1949 al betoogd 

                                                           

8 Vgl. Van der Linde, Rome en de Una Sancta (1947). 
9 Vischer noemt: Y. Congar, H. de Lubac, K. Rahner, J. Courtney Murray, M.D. Chenu en P. Yves Féres. 
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dat in alle christelijke kerken ‘sporen’ werden gevonden. Maar die stelling riep veel discussie 

op. Waren vestigia nu ‘ruïneresten’ of ‘sporen’ van vitaliteit? Volgens de Zweedse lutheraan 

Ehrenström was er geen enkele kerk die kon claimen de volheid van de kerk van Christus te 

bezitten. Dit was volgens hem te wijten aan de in iedere kerkorganisatie aanwezige zonde. 

Ondanks die zonde hadden deze sporen in alle kerken een volwaardige plaats, heen wijzend 

naar de ware kerkgedachte. De meeste aanwezige rooms-katholieken wezen deze redenering 

af. Het meest waardevol waren de persoonlijke gesprekken in de wandelgangen. De rooms-

katholieken moesten wel wennen aan de felle stijl van debatteren eigen aan Visser ’t Hooft, die 

soms wel erg ‘hard van zich afbeet’. Priester Frans Thijssen hield aan deze bijeenkomst het 

gevoel over met een gewiekste gesprekspartner van doen te hebben: ‘Visser ’t Hooft lijkt me 

een zeer behendig leider tegenover wie men op zijn hoede moet zijn.’10  

 

8.4 Visser ’t Hooft en Willebrands: twee agenda’s 

Het doel van Visser ’t Hooft was de Rooms-Katholieke Kerk lid te maken van de Wereldraad. 

Er waren begin jaren vijftig weinig mensen die dat voor mogelijk hielden. Bewust koos 

Visser ’t Hooft voor de weg van de persoonlijke contacten en de stille diplomatie. 

Langzamerhand begon het Vaticaan voordelen in de oecumenische beweging te zien. 

Willebrands herkende in de encycliek Sempiternus rex van Pius XII uit 1951, uitgebracht ter 

gelegenheid van 1500 jaar Concilie van Chalcedon, een diep verlangen naar hereniging met 

van de rooms-katholieke moederkerk losgeraakte traditiestromen. Hij voelde zich persoonlijk 

aangesproken en ging zich inzetten voor de oprichting van een Katholieke Oecumenische 

Raad. De bekering van ‘afgescheiden broeders’ tot de moederkerk was daarbij een centrale 

doelstelling die niet verborgen werd gehouden. 

 

De niet-katholieken streven de eenheid der Kerk na als een doel, dat nog gevonden en tot 

stand gebracht moet worden, de katholieken streven de eenheid van allen, die in Christus 

geloven na, door de terugkeer van de afgescheiden broeders tot de Katholieke Kerk. Beide 

groepen streven naar hun respectievelijk doel als een zaak des geloofs.11 

 

De doelen van de agenda van Willebrands en die van Visser ’t Hooft lagen ver uit elkaar, 

maar dat deed geen afbreuk aan hun beider wil elkaar te ontmoeten. In 1952 werden 

                                                           

10 F. Thijssen, ‘Rencontre de Présinge’, ongedateerd, Archief Istina. 
11 Katholieke Oecumenische Raad, zonder plaats, ongedateerd, Archief Istina. 
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Willebrands en Thijssen door de Nederlandse bisschoppen aangewezen als de Nederlandse 

gedelegeerden voor het oecumenisch werk en zo ontmoette Visser ’t Hooft Willebrands voor 

het eerst.12 Kort daarop werd in Fribourg in Zwitserland de Katholieke Conferentie voor 

Oecumenische Vragen opgericht (Conférence Catholique pour les Questions Écumeniques, 

CCQE). Willebrands werd de eerste secretaris en bracht januari 1954 met Thijssen samen een 

bezoek aan Visser ’t Hooft in Genève. Voor het eerst was er een duidelijk herkenbaar rooms-

katholieke organisatie die, hoewel niet officieel spreekbuis van de Rooms-Katholieke Kerk, 

toch representatief kon worden geacht voor oecumenisch georiënteerde rooms-katholieken. 

Dat de mannen om wie het ging zelf niet echt representatief waren voor hun kerk, begreep 

Visser ’t Hooft wel, maar heeft hij in de eerste helft van de jaren zestig toch te weinig beseft. 

Zelf miste hij van huis uit de kennis van een echte hiërarchische kerk en behield hij altijd een 

diep gefundeerd wantrouwen tegen kerkelijke macht die zich ook zonder zich kritisch te laten 

bevragen staande hield.13 Maar Willebrands was enthousiast en vertelde Visser ’t Hooft dat de 

rooms-katholieken nog steeds serieus studie maakten van de vestigia ecclesiae en van de 

lijnen die in de Torontoverklaring van de Wereldraad waren uitgezet. Ook het thema 

‘Christus, de hoop van de wereld’ van de komende Wereldraadassemblee in Evanston in 1954 

stond hoog op de rooms-katholieke agenda. Yves Congar schreef daarover zelfs een paper, dat 

Visser ’t Hooft graag verspreidde. Maar hij was teleurgesteld toen, net als in 1948 de bisschop 

van Utrecht, in 1954 de bisschop van Chicago rooms-katholieken in een pastorale brief 

verbood Evanston te bezoeken, zelfs als ‘kerkelijk journalist’. Op basis van speciale 

instructies had een aantal rooms-katholieke waarnemers in 1952 de Faith and Order-

conferentie in Lund bijgewoond, dus een precedent was er. Visser ’t Hooft: ‘Het is 

verbazingwekkend dat deze brief niet naar de instructie van het Vaticaan verwijst en een 

ernstig tekort aan begrip toont voor onze eigenlijke doelstellingen.’14 

 Tussen Visser ’t Hooft en Willebrands ontstond intussen een bijzondere persoonlijke band. 

In zijn memoires beschrijft de secretaris-generaal Willebrands als ‘een man, die diep 

overtuigd was van de betekenis en de noodzaak van onze gemeenschappelijk oecumenische 

                                                           

12 B. Kroon, interview met Visser ’t Hooft, in: IKOR-televisie, 5 december 1966. Archief Beeld en Geluid. 
13Interviews met H. Berkhof, A.H. van den Heuvel en H.M. de Lange, Brood en Spelen, IKON-radio, 6 juli 

1985. Archief Beeld en Geluid.  
14 Visser ’t Hooft, ‘The General Secretary’s Statement to the Evanston Assembly’, 1954. Citaat, 82. ‘It is 

surprising to find that this letter makes no reference to the Vatican instruction and shows a serious lack of 

understanding of our true purposes.’ 
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taak en met een waardevolle combinatie van visie en realisme.’15 Dat was bijzonder in een tijd 

waarin het restauratieve denken in de Rooms-Katholieke Kerk de overhand had. In Nederland 

kwam de bisschoppenconferentie op 1 mei 1954 met het mandement ‘De katholiek in het 

openbare leven van deze tijd’. Dat was een herderlijk schrijven waarin scheiding tussen 

godsdienst en het openbare leven werd verworpen en rooms-katholieken het lidmaatschap van 

de Partij van de Arbeid werd ontraden. Maar Visser ’t Hooft was gespitst op iedere nieuwe 

opening van rooms-katholieke zijde. Toen in 1955 de Belgische priester Gustave Thils zijn 

boek Histoire doctrinaire du mouvement oecuménique publiceerde, werd dit in Genève 

intensief bestudeerd. 

 Visser ’t Hooft vroeg zich af of er in het denken van Erasmus misschien waardevolle 

gemeenschappelijke grond te vinden was voor het gesprek met de rooms-katholieken, maar 

dat viel hem tegen. Op 6 juni 1955 hield hij een lezing bij de opening van het John Knox 

House in de wijk Grand-Saconnex bij Genève. Dat was een hostel, bedoeld voor studenten en 

andere in de oecumene geïnteresseerden en grotendeels gefinancierd door de Presbyterian 

Church in Denver.16 Visser ’t Hooft stelde vast dat Erasmus, in de vroege zestiende eeuw, 

slechts een minimaal aantal elementen onmisbaar had geacht voor de kerk. In alle andere, 

niet-essentiële elementen van het geloof deed men er volgens Erasmus goed aan elkaar vrij te 

laten. Maar een hierop gebaseerde eenheid noemt Visser ’t Hooft de eenheid van de kleinste 

gemene deler. Erasmus reduceerde de kerk in de ogen van Visser ’t Hooft ongeveer tot het 

Vaderschap van God en de broederschap van mensen. Voor Visser ’t Hooft was dat niet 

genoeg en hij verwierp het denken van Erasmus als belangrijke bijdrage voor de oecumene 

van de twintigste eeuw. Erasmus dacht naar zijn mening niet kerkelijk genoeg en had ook te 

weinig aandacht voor het persoonlijk geloof. Er mocht van zowel het rooms-katholicisme als 

het calvinisme meer fundamentele stevigheid worden verwacht dan men bij Erasmus kon 

vinden. Dit probleem kwam terug tijdens de conferentie van de CCQE in Boulogne-sur-Seine 

bij Parijs, die plaatsvond van 1 tot 4 augustus 1955. Daar werd de verhouding besproken van 

het corpus Christi, het lichaam van Christus, tot het corpus christianum, het christendom in 

brede zin van het woord. De resultaten werden besproken in Genève. Een andere studiethema 

werd in deze tijd de waarde van de traditie als openbaringsbron naast de Bijbel. Visser ’t 

Hooft nam afstand van de rooms-katholieke dominicaan John de la Croix Kaelin, die stelde 

                                                           

15 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 323: ‘a man with deep convictions about our common ecumenical task and 

with a fine combination of vision and realism’. 
16 Visser ’t Hooft, ‘Our Ecumenical Task in the Light of History’, 1955. 



374 

 

dat de kerk de schat van de Schrift als een ‘wonderful additional gift’ kon beschouwen.17 

Weliswaar beschouwde De la Croix Kaelin de Bijbel als onmisbare bron van geloof, maar hij 

was van mening dat de kerk niet onder het gezag van de Bijbel stond. Het was de kerk die 

leiding gaf aan het uitleggen van de oude teksten. Voor Visser ’t Hooft was het 

onaanvaardbaar op dergelijke wijze te spreken over de Bijbel par surcroît, dat wil zeggen wat 

hem betreft als ‘extra’. Andere thema’s waren: de heerschappij van Christus, zonde, en 

kerkelijk institutionalisme. Willebrands pakte de thema’s op die Visser ’t Hooft hem 

aanreikte, en werd in 1956 ontheven uit zijn rectorsfunctie bij het Philosophicum in 

Warmond, toen hij een benoeming kreeg als directeur van het Nederlands Oecumenisch 

Instituut.18 Bij de Wereldraad ging nu de Duitse lutherse predikant Hans-Heinrich Harms een 

meer regelmatige uitwisseling van informatie met CCQE behartigen. Zo ontstond buiten de 

publiciteit een intensieve protestants-katholieke samenwerking, volgens Visser ’t Hooft ‘wel 

onzichtbaar doch zeer reëel’.19 In de herfst van 1958 was Willebrands de eerste rooms-

katholiek die in het oecumenisch studiecentrum Bossey een reeks colleges mocht geven. Er 

werd een plan gemaakt om in 1960 in Assisi een gemeenschappelijke studiebijeenkomst te 

houden. Daar zou dan deze tot nu toe ‘geheime’ rooms-katholiek-protestantse dialoog voor 

het eerst duidelijk zichtbaar worden voor de buitenwereld.  

 Maar het bleef op eieren lopen. Visser ’t Hooft was blij dat de Wereldraad steeds duidelijk 

afstand had genomen van het ideaal van de ‘superkerk’ in een monopolypositie: één 

samenleving, met als ideologie het corpus christianum, waarin één kerk centraal stond, ook 

als instituut. In een dergelijke constellatie legitimeerden staat en kerk elkaar, maar dat was in 

de twintigste eeuw een onmogelijkheid geworden.20 Tijdens de conferentie van de Engelse 

Free Churches in Folkestone in 1958, sprak hij in dit licht kritische woorden over grote 

hiërarchisch bestuurde kerken. Hij noemde daarbij de Rooms-Katholieke Kerk als historisch 

voorbeeld van een machtskerk die de eenvoud van het evangelie en de aandacht van Christus 

voor de gaven van mensen niet had verstaan. Zo wilde hij laten zien dat alle kerken van de 

Wereldraad hun eigen historische redenen hadden om zich te verzetten tegen de herleving van 

een overheersend groot en machtig centraal kerkelijk wereldlichaam. Maar terwijl hij de 

                                                           

17 Visser ’t Hooft, ‘The Bible in an Ecumenical Setting’, 1956, 45-51. 
18 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 26 oktober 1956, WCC 994.1.13/3. Vgl. Centre for the Study of Vatican II, 

Katholieke Universiteit Leuven, CSVII, Archief Willebrands. Declerck, Inventaire des archives personnelles du 

cardinal J. Willebrands (2013). 
19 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 14 november 1955. WCC 994.1.13/3. 
20 Visser ’t Hooft, ‘The Super-Church and the Ecumenical Movement’, 1958. 
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Engelse kleine kerken gerust stelde, richtte hij in Rome schade aan. Yves Congar en C.-J. 

Dumont waren geschokt. Willebrands deed zijn uiterste best de negatieve uitwerking van deze 

rede te verzachten, maar voelde zich geroepen Visser ’t Hooft te laten weten hoe zijn woorden 

in rooms-katholieke oren klonken.21 Deze schrok en betreurde deze uitwerking. De 

tegenstrijdigheden in de twee agenda’s betekenden echter niet dat hij en zijn partner in de 

oecumene, Willebrands, elkaar loslieten. 

  

8.5 Rhodos 1959: oecumenische spelregels geschonden 

In oktober 1958 werd de bisschop van Venetië, Angelo Roncalli, verkozen tot paus. Hij nam 

de naam Johannes XXIII aan. Qua dogmatische opvattingen oogde de nieuwe kerkvorst bij 

zijn intronisatie niet uitzonderlijk vernieuwend. Wel was hij een goedlachse man met een 

toeschietelijk temperament en kende en waardeerde hij de Nouvelle Théologie. Maar voor 

Johannes XXIII betekende oecumene, net als voor zijn voorgangers, terugkeer naar de 

Rooms-Katholieke Kerk. Beleefd vroeg Visser ’t Hooft aan Willebrands of de kerkleiding in 

Rome in stukken van de Wereldraad liever aangeduid wilde worden als Vaticaan of als 

Heilige Stoel, aangezien het bordje bij de Unesco in Genève onlangs in ‘Sainte Siège’ was 

veranderd. Inderdaad was dit laatste volgens Willebrands de officiële benaming. De 

antiklerikale en communistische pers in Italië sprak vaak van il Vaticano.22 

 Toen de nieuwe paus op 25 januari 1959 plotseling aankondigde een oecumenisch concilie 

voor de universele kerk bijeen te roepen, was het voor weinig mensen direct duidelijk wat hij 

bedoelde.23 Deed Johannes XXIII werkelijk een oproep aan alle kerken om in Rome samen te 

komen? Binnen enkele dagen bleek dat het ging om de bisschoppen van de Rooms-

Katholieke Kerk. Het woord aggiornamento, ‘bij de tijd brengen’, had aanvankelijk slechts 

betrekking op een herziening van het canoniek recht van 1917. Veel was onduidelijk. Eind 

februari 1959 bespraken Visser ’t Hooft en Willebrands in Genève wat de Wereldraad zou 

mogen verwachten van het concilie. Toen Visser ’t Hooft vroeg hoe oecumenisch dit concilie 

zou zijn, in samenstelling en in geest, wist Willebrands het niet. 

 In deze zelfde tijd was Visser ’t Hooft bezig met de besprekingen over toetreding van de 

oosters-orthodoxe kerken tot de Wereldraad en in augustus 1959 werd de jaarlijkse 

vergadering van het centraal comité daarom op het Griekse eiland Rhodos gehouden. Hier 

                                                           

21 Vgl. Henn, ‘Willebrands and the Relations between Rome and the WCC’, 2012, inz. 216. 
22 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 8 januari 1959. WCC 994.1.13/3. 
23 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 15 februari 1959. WCC 994.1.13/3. 



376 

 

zouden nadere afspraken met de orthodoxen worden gemaakt. Het leek Visser ’t Hooft een 

goed idee om ook enkele rooms-katholieken uit te nodigen. Pater C.-J. Dumont van Istina en 

Willebrands woonden de vergaderingen bij, formeel als journalistes accrédités maar feitelijk 

als rooms-katholieke waarnemers, en de sfeer was goed. Toen verscheen in de media tijdens 

de conferentie het bericht dat Dumont en Willebrands op Rhodos ook met een groep 

orthodoxe prelaten apart hadden gesproken, zonder medeweten van de mensen van de 

Wereldraad. De suggestie die werd gewekt was die van een bilateraal oecumenisch gesprek. 

Een woedende Visser ’t Hooft riep uit: ‘Ik dacht dat ik de twee verstandigste katholieken had 

uitgenodigd, maar ik heb de twee stomste gekregen!’24 Hij werd nog veel bozer toen Radio 

Vaticaanstad op 3 september 1959 meldde dat de Rooms-Katholieke Kerk op Rhodos de 

orthodoxie had uitgenodigd voor een conferentie in Rome, een bericht dat door persbureau 

Reuter werd overgenomen. In het centraal comité werd nu de beschuldiging geuit dat de 

Rooms-Katholieke Kerk opzettelijk bezig was de orthodoxe kerken los te weken uit het 

oecumenisch proces met Genève.25 Willebrands schrok en zei dat het allemaal een 

ongelukkige samenloop van omstandigheden was geweest, maar verzuimde een verklaring 

met die inhoud naar buiten te brengen via de media.  

 Visser ’t Hooft en Harms vonden dat de spelregels van oecumenische relaties waren 

geschonden en de secretaris-generaal sprak van oecumenisch amateurisme aan rooms-

katholieke zijde. Als Willebrands niet gauw openlijk afstand nam van de beweringen door 

Radio Vaticaanstad, stond de relatie van de Wereldraad met de rooms-katholieke 

‘oecumenisten’ op het spel. Visser ’t Hooft schreef aan Willebrands in het Engels: 

 

Ik wil geen ogenblik iets afdoen aan het recht en de plicht van de Rooms-Katholieke Kerk 

om haar functie op het vlak van de oecumene te vervullen overeenkomstig haar eigen over-

tuigingen. Ik vraag slechts of de Rooms-Katholieke Kerk, wanneer zij oecumenisch actief 

wordt, dit zou willen doen op een wijze die geen verslechtering en verwarring, doch 

verbetering en verheldering van oecumenische relaties brengt.26 

                                                           

24 Vgl. Salemink, ‘Willebrands’ Diaries and Agendas 1958-1965’, 2012, inz. 82-89. Citaat 85. 
25 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 9 september 1959, kopie Engelstalige brief naar aanleiding van de 

berichtgeving door Radio Vaticaanstad 3 september, kopie aan diverse leden centraal comité. 
26 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 9 september 1959. WCC 994.1.13/3. ‘I do not for a moment deny the right and 

duty of the Roman Catholic Church to fulfill its function in the ecumenical realm according to its convictions. I 

only ask that when the Roman Catholic Church becomes ecumenically active it should do so in a way which does 

not worsen and confuse, but improve and clarify ecumenical relationships.’ 
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Willebrands gaf de schuld aan de pers, die volgens hem het verhaal van de rooms-katholieke 

besprekingen met de orthodoxen had verzonnen.27 Nooit was er door een verantwoordelijke 

kardinaal een persbericht geautoriseerd en de protestantse pers had meegedaan in het 

verspreiden van de onwaarheden. Dat was in het geheel niet wat Visser ’t Hooft wilde horen. 

Op 3 oktober 1959 schreef hij boos aan Willebrands: 

 

Uw brief stelt me teleur. Dat u mij weer verzekert, dat U alleen een autorisatie had om onze 

zitting bij te wonen, helpt ons niet verder. Ik neem dat gaarne aan. Ook dat u mij weer zegt, 

dat de uitzending van radio Vaticaan niet officieel, of officieus was, is geheel onvoldoende.28  

 

Wat Visser ’t Hooft betreft ging het om de oecumenische geloofwaardigheid van de persoon 

van Willebrands. Hij eiste van Willebrands niets minder dan een openbare rectificatie. 

Persoonlijk was hij wel overtuigd van diens goede bedoelingen, maar streng wees hij hem op 

het gevaar in zijn eigen kerk gemakkelijk verkeerd te worden begrepen. 

 De oecumenische studiebijeenkomst die in het voorjaar van 1960 in Assisi zou 

plaatsvinden, en die een bekroning had moeten zijn, werd nu door de leiding van de 

Wereldraad afgelast. Staflid Hans Harms sprak van ‘het betalen van een prijs’, waartoe de 

rooms-katholieken nu bereid zouden moeten zijn. Dat vond Willebrands een uitdrukking uit 

de wereldse machtspolitiek en ongepast waar het ging over religieuze relaties. De twee 

rooms-katholieken waren op Rhodos verrast geweest door een onschuldige oosters-orthodoxe 

uitnodiging. Toen de pers het verkeerd ging uitleggen, had er meteen de volgende dag een 

gemeenschappelijke verklaring moeten uitgaan om de misverstanden weg te nemen. Het was 

echter Visser ’t Hooft zelf geweest, die de rooms-katholieken direct na de eerste 

berichtgeving dringend had verzocht niet met de pers te spreken, op straffe van het eiland te 

worden weggestuurd. Daardoor hadden Dumont en Willebrands niet kunnen voorkomen dat 

Radio Vaticaanstad op 3 september met de gewraakte uitzending kwam, waarin het 

misverstand was versterkt. Het ging dus wat Willebrands betreft niet om het betalen van een 

prijs, maar om herstel van vertrouwen en, indien nodig, om het zuivere verlangen gemaakte 

                                                           

27 Willebrands aan Visser ’t Hooft, (in het Frans) vanuit Rome, ongedateerd, maar zeker na 15 september 1959. 

WCC 994.1.13/3. 
28 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 3 oktober 1959. WCC 994.1.13/3. 
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fouten te vergeven. Hij hoopte van harte op een nieuw begin.29 In verschillende publicaties 

gaf hij ten slotte zijn verslag van de gebeurtenissen op Rhodos, waar Visser ’t Hooft mee kon 

instemmen.30 Tussen de dominicaan Dumont, auteur van het boek Approaches to Christian 

Unity en Visser ’t Hooft is het niet meer goed gekomen.31 Willebrands en Visser ’t Hooft 

hebben in persoonlijke gesprekken in het voorjaar van 1960 de lucht geklaard en de 

vriendschappelijke toon teruggevonden.32 In het Vaticaan trok men zich het incident wel aan. 

Spoedig zou er een betere rooms-katholieke coördinatie op het dossier oecumene komen. 

 

8.6 Twee Nederlanders in strategische posities 

Ter voorbereiding op het Tweede Vaticaans Concilie werd op 5 juni 1960 door Johannes 

XXIII het Secretariaat ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen opgericht. Het 

kwam onder leiding te staan van een commissie, met de Duitse jezuïet Augustinus kardinaal 

Augustin Bea aan het hoofd en Willebrands als secretaris. Deze schreef opgetogen aan Visser 

’t Hooft: ‘Ik hoop in deze functie nog meer te kunnen doen voor het ideaal dat ik als een 

goddelijke opdracht in mijn leven heb ontvangen.’33 Het Vaticaan nodigde nu de Wereldraad 

uit om waarnemers te sturen, die zittingen van het concilie mochten bijwonen. Daardoor was 

er in het voortraject van het concilie al regelmatig aanleiding om thema’s aan de orde te 

stellen die in de oecumenische beweging belangrijk werden gevonden, zoals de oecumenische 

beweging zelf, kerkelijk gemengd gehuwden, religieuze vrijheid en het Joodse volk. In 

augustus 1960 werd Willebrands door Visser ’t Hooft uitgenodigd als waarnemer aanwezig te 

zijn tijdens de bijeenkomst van Faith and Order, nu een afdeling van de Wereldraad, en het 

uitvoerend comité in St. Andrews in Schotland. Hier hoorde hij dat men in de leiding van de 

Wereldraad bezorgd was dat eventueel formaliseren van de betrekkingen met de Rooms-

Katholieke Kerk in officieel afgesproken verbanden zou kunnen leiden tot verlies aan 

inhoud.34 Ook kwam in St. Andrews de vraag aan de orde of de Wereldraad wel kon optreden 

als volwaardige gesprekspartner van de Rooms-Katholieke Kerk, of dat dit bij toekomstige 

ontmoetingen beter aan de vele kerken zelf zou kunnen worden overgelaten?35 Visser ’t Hooft 

                                                           

29 Willebrands aan H.-H. Harms, 3 november 1959. WCC general correspondence 4201.2.2. 
30 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 328 en 339. Willebrands, ‘Naspel van Rhodos: Het gesprek van Orthodoxen 

en Katholieken’, 1959. Idem, ‘Vers l‘Unité chrétienne’, 1960.  
31 Dumont, Approaches to Christian Unity (1959). 
32 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 30 juni 1960. WCC 994.1.13/3. 
33 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 4 juli 1960. WCC 994.1.13/3. 
34 Vgl. Vischer, ‘The Ecumenical Movement and the Roman Catholic Church’, 1970, inz. 327. 
35 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 4 juli 1960. WCC 994.1.13/3. 
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pleitte voor kanalisering via de Wereldraad, anders dreigden beslist vertragingen, 

onevenwichtigheid en onpraktische verstoppingen. Het nadeel dat de Wereldraad geen kerk 

was, zag hij als een voordeel, omdat de pretentie een volwaardige kerk te zijn voor de 

Wereldraad niet speelde en dus ook niet tegenover het Vaticaan hoefde te worden verdedigd. 

Willebrands was het met hem eens. 

 Aan de vooravond van het concilie, in september 1960, hadden Bea en Willebrands en 

enkele andere rooms-katholieke vertegenwoordigers, buiten de publiciteit, in Milaan namens 

het nieuwe Secretariaat voor de Eenheid een eerste ontmoeting met leden van het centraal 

comité van de Wereldraad.36 De oudtestamenticus Bea en de sterk bijbels georiënteerde 

Visser ’t Hooft hadden meteen goed contact. Een dergelijke kans bracht de strategisch 

denkende diplomaat in Visser ’t Hooft naar boven. Hij was er trots op dat Willebrands en hij, 

als twee Nederlanders samen, nu de ontmoetingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de 

Wereldraad van Kerken op een hoger niveau hadden getild. 

 

Het is toch een merkwaardige leiding, dat twee Nederlanders in zo bijzonder ‘strategische’ 

posities zijn in het werk voor de eenheid. En er is reden tot grote dankbaarheid, dat wij 

elkander goed verstaan en, naar ik meen, in dit opzicht ook echte Nederlanders proberen te 

zijn, dat we in ons werken voor de goede zaak nuchter willen blijven. Zo verwacht ik, dat 

onze samenwerking niet zonder vrucht zal blijven.37  

 

Als om een nieuw Rhodos-incident bij voorbaat in de kiem te smoren, benadrukte Bea in 

Milaan dat er nu in het Vaticaan ook een apart secretariaat kwam voor contacten met de 

orthodoxie. Bea zou zich als hoofd van het Secretariaat ter Bevordering van de Eenheid van 

de Christenen helemaal niet met de orthodoxie bezighouden. Een beetje ondeugend voegde 

Visser ’t Hooft er in zijn interne evaluatie tussen haakjes aan toe: 

 

Mijn indruk van de situatie is dat er, aangezien Bea en Willebrands wel weten hoe men 

interkerkelijke relaties onderhoudt, en de mensen van de Oosterse Congregatie om het 

                                                           

36 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 13 juli 1960. WCC 994.1.13/3. 
37 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 15 juli 1960, WCC 994.1.13/3. Vgl. Visser ’t Hooft, Leren leven met de 

oecumene (1968), 105: ‘Ik heb wel eens gezegd, dat niemand ooit de geschiedenis zal kunnen schrijven van de 

betrekkingen tussen de rooms-katholieke kerk en de oecumenische beweging zonder eerst Nederlands te leren.’ 

Vgl. Schelkens, ‘Pioneers at the Crossroads’, 2016. 
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voorzichtig te zeggen onervaren en onhandig zijn, wellicht meer activiteit langs het 

katholiek-protestantse front zal zijn dan langs het katholiek-orthodoxe front.38 

 

Niet kerken, maar individuele waarnemers zouden voor het Vaticaans Concilie worden 

uitgenodigd. 

 Visser ’t Hooft was wel bang voor teleurstellingen. Journalisten gingen in deze tijd 

regelmatig met de oecumene op de loop. In Taizé hadden kort daarvoor acht Franse rooms-

katholieke bisschoppen zestig protestantse predikanten ontmoet. Volgens Visser ’t Hooft was 

door journalisten ten onrechte de suggestie gewekt dat dit in Frankrijk het eerste inhoudelijke 

rooms-protestantse gesprek sinds vier eeuwen was. Dergelijke door de pers veroorzaakte 

onrust kon veel schade berokkenen en moest, vond Visser ’t Hooft, waar mogelijk voorkomen 

worden. Toen de aartsbisschop van Canterbury, Geoffrey Fisher, in het najaar van 1960 een 

bezoek aan de paus bracht, informeerde Willebrands Visser ’t Hooft daar zorgvuldig over.39 

Hij waarschuwde dat in de berichtgeving duidelijk gemaakt moest worden dat, hoewel de 

contacten in goede sfeer verliepen, er geen consensus groeide over substantiële vragen.40 

 Op 12 november 1960 besprak Visser ’t Hooft het komende concilie met de aartsbisschop 

van Freiburg im Breisgau, Hermann Schäufele. De acht oecumenische aandachtspunten die 

hij aan Schäufele voorlegde, deelde hij in een memorandum met Willebrands. Zo probeerde 

hij de agenda van het concilie te beïnvloeden. Visser ’t Hooft begon het gesprek met een 

verzoek aan de Rooms-Katholieke Kerk om het volgende jaar waarnemers bij de assemblee in 

New Delhi toe te staan. Ten tweede stelde hij godsdienstvrijheid aan de orde. Visser ’t Hooft 

stelde vast dat er nog steeds landen waren waar kleine protestantse minderheden als 

tweederangs burgers werden behandeld, zoals in Spanje en Colombia. Ten derde vroeg hij 

aandacht voor het feit dat er buiten Europa bijna geen theologische gesprekken plaatsvonden 

tussen rooms-katholieken en leden van andere confessies. Schäufele en Visser ’t Hooft 

bespraken ten vierde de mogelijkheden wellicht in de toekomst van tijd tot tijd als Rooms-

Katholieke Kerk en Wereldraad van Kerken gezamenlijk naar buiten toe op te treden. Visser 

’t Hooft hoopte ten vijfde dat Rome zich zou kunnen opwerpen als medeorganisator van de 

                                                           

38 Visser ’t Hooft aan F.C. Fry en E.A. Payne, personal, 3 oktober 1960, WCC 994.1.13/3. ‘My impression is that 

since Bea and Willebrands know how to deal with inter-church relations and the people of the Eastern 

Congregation are, to say the least, inexperienced and clumsy – the situation is that there will probably be more 

activity on the R.C.-Protestant front than on the R.C.-Orthodox front.’ 
39 Willebrands aan Visser ’t Hooft. 31 oktober 1960. WCC 994.1.13/3. 
40 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 3 november 1960. WCC 994.1.13/3. 
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Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, waar Couturier zoveel voor had gedaan. 

Ten zesde werd er gesproken over een missionaire strategie met betrekking tot de islam, en 

ten zevende over een mogelijk gezamenlijk handelen in de toekomst als het erom ging de 

christelijke boodschap in de media te brengen. Het achtste en laatste punt was de status van de 

niet rooms-katholieke waarnemers tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De bisschop 

verwachtte dat leden van andere kerken echt zouden kunnen meepraten, maar hij 

waarschuwde dat de verwachtingen in het veel verkochte boek over het concilie van de 

Zwitserse theoloog Hans Küng zeker niet zouden worden waargemaakt.41 Visser ’t Hooft was 

echter al tevreden: ‘Aan het einde van het onderhoud sprak hij over het grote verlangen van 

de paus om een nieuwe sfeer te scheppen tussen de R.K. kerk en andere kerken, en zei: “We 

moeten de paus helpen.”’42 

 Half januari 1961 kon Willebrands Visser ’t Hooft vertellen dat Johannes XXIII bij zijn 

bezoek aan het Secretariaat voor de Eenheid had gezegd dat de eenheid van de christenen 

voor hem een hoge prioriteit had. Voor Willebrands zelf was het duidelijk dat het verlangen 

naar deze eenheid in feite de belangrijkste reden van de paus was om het concilie bijeen te 

roepen.43 Het Secretariaat voor de Eenheid kon in dat verband een hoofdrol spelen. Er was 

ruimte voor initiatieven met betrekking tot uiteenlopende onderdelen van de agenda die 

raakten aan eenheid, zoals de rol van bisschoppen en de status van niet rooms-katholieken. 

Waarnemers zouden niet slechts welkom zijn bij de openbare en plenaire bijeenkomsten, maar 

ook in de werkgroepen waarvan de bedoeling was dat er echte discussie zou plaatsvinden. 

Wat betreft de gasten werd vooral gedacht aan hoogleraren of ambtsdragers van andere 

kerken, maar niet aan bisschoppen, omdat dit protocollair te ingewikkeld zou zijn. Voor 

protestanten zou dit waarschijnlijk niet al te veel problemen opleveren. Het was wel een 

domper dat het Heilig Officie niet toestond dat rooms-katholieke waarnemers de 

Wereldraadassemblee in New Delhi in 1961 zouden bijwonen. Daartegen protesteerden Bea 

en Willebrands met succes.44 Toen gaf de paus zelf toestemming, onder voorwaarde dat er 

geen leden van het Secretariaat voor de Eenheid zouden gaan. Visser ’t Hooft vond het 

                                                           

41 Küng, Konzil und Wiedervereinigung (1960). 
42 Memorandum Visser ’t Hooft, 14 november 1960. WCC 994.1.13/3. ‘At the end of the interview he spoke of 

the great desire of the Pope to create a new atmosphere between de R.C. Church and other churches and said: 

“We must help the Pope.”’ 
43 Notes conversation Visser ’t Hooft and Mgr. Willebrands, 18 januari 1961. WCC 994.1.13/3. 
44 Visser ’t Hooft, Persoonlijk en confidentieel memorandum betreffende gesprek met Willebrands in Genève, 5 

augustus 1961. WCC 994.1.13/3.  
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buitengewoon jammer dat Willebrands, een van de over de Wereldraad best geïnformeerde 

rooms-katholieken, dus zelf niet een van de waarnemers in India kon zijn.45 De oorzaak moest 

volgens Willebrands worden gezocht in curieleden, die zich door het secretariaat van Bea 

gepasseerd voelden. Willebrands en Visser ’t Hooft bespraken deze kwestie in vertrouwen in 

Genève.46 

 Willebrands bewonderde wat Visser ’t Hooft voor elkaar kreeg met de Russisch-orthodoxe 

toetreding tot de Wereldraad.47 Aanvankelijk besloten de Russen, net als de Grieks-

orthodoxen, geen waarnemers naar het Tweede Vaticaans Concilie te sturen. Maar na 

bemiddeling door Visser ’t Hooft deden zij dit ten slotte toch.48 Na wat strubbelingen kon 

aartspriester Vitaly Borovoy samen met Vladimir Katliarov als waarnemer worden 

afgevaardigd. Van Borovoy, die na de Russisch-orthodoxe toetreding tot de Wereldraad in 

1961 lid werd van het centraal comité, begreep Willebrands dat hij het Moskouse Patriarchaat 

beter rechtstreeks kon benaderen en niet via Constantinopel. Wellicht viel er meer te bereiken 

dan men dacht wanneer gevoeligheden werden gerespecteerd, zoals dat in de Wereldraad 

onder leiding van Visser ’t Hooft gebeurde, en zou het nu ook spoedig tot een normalisering 

van de situatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Rusland komen. De bevrijding van de 

rooms-katholieke metropoliet Joseph Slipyi uit de Sovjet-Unie werd door het Vaticaan in 

1963 als een doorbraak van vastgelopen verhoudingen gevierd. Het concilie heeft zich 

onthouden van uitspraken over het communisme, net zoals de Wereldraad dat gewend was. 

Ongetwijfeld heeft Willebrands de kunst van de stille diplomatie van Visser ’t Hooft 

afgekeken. 

 

8.7 Vaticanum II: ‘Nostra res agitur’ 

Tot vlak vóór het begin van het Tweede Vaticaans Concilie wist Visser ’t Hooft nog steeds 

niet wat de agenda en hoe de methode van werken van het concilie zou zijn. Willebrands kon 

hem niet veel wijzer maken. Een van de concrete, veel voorkomende en schrijnende kwesties 

die Visser ’t Hooft graag op het concilie besproken wilde hebben, was die van religieus 

gemengde huwelijken. De Wereldraad produceerde een notitie over deze problematiek, die 

                                                           

45 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 31 juli 1961. WCC 994.1.13/3. 
46 Handgeschreven aantekeningen Visser ’t Hooft over het bezoek van Willebrands aan Genève, personal and 

confidential, 5 augustus 1961. WCC 994.1.13/3. 
47 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 28 april 1961. WCC 994.1.13/3. 
48 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 12 juli 1962 en Visser ’t Hooft aan Willebrands, 20 september 1962. WCC 

994.1.13/3. 
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Visser ’t Hooft Willebrands deed toekomen.49 Deze was zelf onzeker of het Secretariaat voor 

de Eenheid erin slagen zou het punt van gemengde huwelijken te agenderen. In de notitie 

werd gepleit voor algemene en onvoorwaardelijke erkenning van de geldigheid van op 

religieuze wijze voltrokken huwelijken tussen twee christenen, ook wanneer zij dus van twee 

verschillende kerken lid waren. Gesteld werd dat de specifieke rooms-katholieke 

voorwaarden, waaraan rooms-katholieken zich wat betreft het huwelijk te houden hadden, op 

zichzelf nog niet impliceerden dat een religieus gemengd huwelijk per definitie 

minderwaardig was. Dat de Rooms-Katholieke Kerk het huwelijk principieel als een 

sacrament tussen twee gedoopte leden van de Rooms-Katholieke Kerk beschouwde, die dit 

sacrament aan elkaar voltrokken, konden andere kerken aanvaarden. Maar er werd ook 

vastgesteld dat de Rooms-Katholieke Kerk in de praktijk het huwelijk van twee gedoopte niet 

rooms-katholieke christenen de facto wel degelijk erkende. Immers, ook het burgerlijk, niet 

religieus ingezegende, huwelijk werd erkend door de Rooms-Katholieke Kerk, zij het als een 

geldig ‘contract’ tussen twee mensen. Ook al was zo’n huwelijk niet kerkelijk gesloten, dan 

nog maakte het volgens de Rooms-Katholieke Kerk na echtscheiding een religieus huwelijk 

met een ander voor de gescheiden partners onmogelijk zolang de partner van het burgerlijk 

gesloten huwelijk nog leefde. Bijna op de wijze van een syllogisme werd nu de retorische 

vraag gesteld of een huwelijk tussen twee protestanten of een religieus gemengd huwelijk 

voor de Rooms-Katholieke Kerk dan geen echt huwelijk was.  

 Dit pleidooi vanuit de Wereldraad kwam neer op een streven naar maximale reciprociteit. 

Respect van de huwelijkspartners voor elkanders levensovertuiging diende door de kerken 

gestimuleerd te worden, zo vond Visser ’t Hooft. Op dit punt werd een beroep gedaan op de 

mensenrechten als zijnde niet in strijd met de uitgangspunten van het rooms-katholiek 

canoniek recht, waarin immers werd geproclameerd dat niemand verleid mocht worden het 

rooms-katholieke geloof tegen zijn eigen overtuiging in te accepteren. Het kon niet zo zijn dat 

de rooms-katholieke partner vanuit zijn of haar kerk werd aangemoedigd de partner te gaan 

bekeren terwijl het omgekeerde ronduit werd verboden. De rooms-katholieke eis van een 

katholieke opvoeding van de kinderen kwam immers neer op een regelrechte bedreiging in de 

ouderlijke macht van de niet rooms-katholieke partner. Ook kwam de vrijheid van het 

opgroeiende kind in het gedrang. De oecumenische geest van gemengd gehuwde ouders 

                                                           

49 Visser ’t Hooft aan Willebrands, ‘Some considerations on mixed marriages’, 1 augustus 1960. WCC 
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verdiende versterking. Nooit mochten kinderen de inzet worden van een kerkelijk gevoed 

conflict tussen de echtgenoten.  

 Terwijl Willebrands Visser ’t Hooft in eerste instantie moest teleurstellen, kwam er toch 

een rooms-katholieke kritische reflectie op gang en werd er tijdens het concilie wel degelijk 

gesproken over kerkelijk gemengde huwelijken. Visser ’t Hooft begreep wel dat het concilie 

in dit verband niet zomaar op canoniek recht kon inbreken: ‘Wat betreft gemengde huwelijken 

is de moeilijkheid dat er weinig kan worden gedaan zonder complete herziening van de 

Codex. Het Concilie kan dat niet doen. Alles wat men zou kunnen doen is meer ruimte geven 

voor plaatselijke beslissingen.’50 Maar hij hoopte dat de bemoeienis van de Wereldraad de 

ogen van de rooms-katholieke kerkleiding zou openen voor een groot pastoraal probleem.  

 Kerst 1961 liet Johannes XXIII met de apostolische constitutie Humanae salutis weten dat 

het concilie in het najaar van 1962 zou aanvangen en dat waarnemers uit de van Rome 

gescheiden kerken welkom waren. Veel meer werd op dat moment nog niet duidelijk.51 In 

januari 1962 bespraken Visser ’t Hooft en Willebrands in Genève wat mogelijk de concrete 

status van de waarnemers tijdens het concilie zou zijn en welke mogelijkheden tot participatie 

zij zouden hebben. Zouden waarnemers werkelijk worden toegelaten tot niet-openbare 

zittingen? Ze zouden geen spreekrecht krijgen in de vergaderingen, maar in de wandelgangen 

zouden zij vrijuit mogen spreken. In aparte voorlichtingsbijeenkomsten zouden spontane 

vragen kunnen worden toegestaan. Willebrands verwachtte dat er maximaal vijfentwintig 

protestantse waarnemers zouden worden uitgenodigd, maar geen kerkleiders. Ook zou de 

Wereldraad zelf worden gevraagd een waarnemer te sturen. Visser ’t Hooft mocht een lijst 

opstellen, maar het Secretariaat voor de Eenheid kon bezwaar maken.  

 Vraagstukken die de Wereldraad uiteindelijk, via het Secretariaat voor de Eenheid, 

concreet op de agenda van het concilie kreeg waren, behalve gemengde huwelijken: 

godsdienstvrijheid voor kleine minderheden en het gezamenlijk optrekken in de Week van 

Gebed voor de Eenheid. Op 3 april 1962 kreeg Willebrands in Genève op uitnodiging van de 

Wereldraad de gelegenheid aan de secretarissen van de confessionele wereldorganisaties uit te 

leggen wat de bedoeling was van het waarnemerschap. Alleen de Baptist World Alliance gaf 

geen gehoor aan de uitnodiging om een waarnemer te zenden. Met het oog op de organisatie 

                                                           

50 Visser ’t Hooft, Conversation with Mgr. Willebrands (Confidential), 19 March 1963. WCC 994.1.13/3. ‘With 

regard to mixed marriages the difficulty is that little can be done without a full revision of the Codex. The 
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van het concilie vroeg Willebrands aan Visser ’t Hooft om het programboekje met de fiches 

waarmee tijdens de assemblee in New Delhi de plenaire discussies werden georganiseerd.52 

Ook zo maakten de rooms-katholieken praktisch gebruik van een Wereldraadmethode. 

 Tijdens de bijeenkomst van het centraal comité van de Wereldraad in Parijs in augustus 

1962 sprak Visser ’t Hooft wel zijn bezorgdheid uit over de ruimte voor echte dialoog met de 

rooms-katholieken, maar wees hij ook op de unieke kans voor de oecumene: ‘Nostra res 

agitur’, het is onze zaak die men hier behandelt.53 Met andere woorden: Wij moeten daarbij 

zijn. Dit gaat ons ter harte. Wij kunnen daar niet ontbreken.54 Op 31 augustus 1962 werden 

Visser ’t Hooft en Willebrands in Parijs samen over het concilie geïnterviewd door Aad van 

Dulst voor het Hilversum 2-programma ‘Wijd als de wereld’. Van Dulst: ‘Monseigneur 

Willebrands. Is het niet mede door deze ontwikkeling: de vrij massale intrede van de oosters-

orthodoxe kerken in de Wereldraad, dat daardoor ook de aandacht van het Vaticaan meer 

centraal op de Wereldraad is gericht?’ Willebrands moest hem gelijk geven. In zijn wat 

wijdlopige antwoord, is het ambivalente karakter van zijn streven duidelijk zichtbaar: 

 

Nu de orthodoxe wereld in de overgrote meerderheid van haar leden en ledenkerken in de 

Wereldraad aanwezig is, is de Wereldraad ongetwijfeld een centrum van oecumenische 

activiteit, dat alle andere min of meer samenvat en een bepaalde oriëntatierichting bepalen 

kan, en dat voor ons zeker het belangrijkste centrum van dit werk is. Wat wij zien als met 

ons zoekende om de eenheid van alle christenen in de kerk van Christus op te bouwen, 

ofschoon wij daarover ecclesiologisch verschillen met andere kerken, dus ook met de 

ledenkerken van de Wereldraad, verschillen wij niet in dezelfde mate omtrent het ideaal en 

omtrent de overgave die gesteld is aan ieder van ons en aan ons als gemeenschap, om in 

deze richting te werken.55 

                                                           

52 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 17 maart 1962. WCC 994.1.13/3. 
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Het was een euforische tijd. In deze fase heeft niet alleen Willebrands maar ook Visser ’t 

Hooft het paradoxale van het ideaal niet willen zien. Beiden hebben de discrepanties tussen 

hun agenda’s willen toevertrouwen aan God. Ook geloofden zij dat, door elkaars vertrouwen 

te winnen, scherpe tegenstellingen als vanzelf zouden verdwijnen. Aan de vooravond van het 

concilie deelden de leden van het Secretariaat voor de Eenheid en de leiding van de 

Wereldraad in elkaars zorgen over secularisatie en de grote vraagstukken van de tijd, en 

trokken zij gezamenlijk op. Iedereen was vol van goede wil. De kerken mochten zich 

verheugen in toenemende aandacht van de media. Visser ’t Hooft was zich daarvan bewust en 

ging daar zorgvuldig mee om. Hij hechtte in dit opzicht aan een zorgvuldige coördinatie met 

zijn rooms-katholieke gesprekspartner. Toen hij enkele maanden voor het concilie 

medewerking verleende aan een Nederlandse uitzending van de Katholieke Radio Omroep 

over het concilie en aan een Italiaans radioprogramma, stelde hij Willebrands daarover van 

tevoren in kennis. Hij meldde dat hij vrijuit zou spreken over delicate kwesties als gemengde 

huwelijken en godsdienstvrijheid. Willebrands reageerde dat dit geen probleem was, maar hij 

waarschuwde wel dat het niet moest gaan lijken alsof de Wereldraad eisen aan het concilie 

ging stellen: ‘Als gevolg daarvan zou het gevaar kunnen ontstaan dat u een reactie oproept 

tegen degenen die het verste met uw standpunten willen meegaan.’56 Toch was er in de zomer 

van 1962 nog een incident. Volgens een persbericht in de Osservatore Romano zou Visser ’t 

Hooft zich in het openbaar kritisch over het Vaticaan hebben uitgelaten. Willebrands 

reageerde onverstoorbaar: ‘Wij zijn ‘van mening (…) dat het oecumenisme in de eerste plaats 

op het vlak van de pastoraal ligt en dat het zich als beweging dogmatisch niet laat definiëren, 

ofschoon natuurlijk enkele theologische princiepen zijn aan te geven, welke ook in ons 

pastorale schema niet ontbreken.’57 Hij voelde zich in deze benadering gesteund door 

niemand minder dan de paus.58 

 Op 12 oktober 1962 opende Johannes XXIII in de Sint Pieter te Rome het Tweede 

Vaticaans Concilie in aanwezigheid van 2540 bisschoppen uit de hele wereld. De jonge 

gereformeerde stafmedewerker Lukas Vischer (1926-2008) uit Bern, die naast afgevaardigden 

van verschillende lidkerken als waarnemer namens de Wereldraad zelf aanwezig was, 

                                                           

56 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 4 juli 1962. WCC 994.1.13/3. 
57 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 19 juli 1962. WCC 994.1.13/3. 
58 Visser ’t Hooft, Memorandum, 11 augustus 1962. WCC 994.1.13/3. 



387 

 

beschouwde de toespraak van de paus als ‘een keerpunt’.59 Men had de beleving dat er een 

deur werd geopend naar andere kerken. Door aan het concilie de ruimte te geven om de 

erfenis van het geloof waar nodig opnieuw te formuleren, bestond de kans dat er inclusieve 

taal zou worden gesproken. Hoewel de waarnemers de opdracht hadden zich gereserveerd op 

te stellen, hadden ze steeds informele gesprekken met leden van het Secretariaat. Vischer had 

de ervaring dat ook de vrijheid van de waarnemers groter werd naarmate het concilie 

vorderde. Willebrands meldde na een maand aan Visser ’t Hooft heel tevreden te zijn over de 

bijdrage van de waarnemers en dankte hem voor zijn investering in het voorbereidingstraject 

waardoor dit mogelijk was.60 

 In januari 1963 was Visser ’t Hooft zelf in Rome te gast bij het Secretariaat voor de 

Eenheid, waar hij door Bea en Willebrands werd ontvangen. Ook Bea was enthousiast over de 

waarnemers en sprak van een nieuw tijdperk in de verhoudingen.61 Opnieuw was Visser ’t 

Hooft zeer onder de indruk van Bea. Hij leek persoonlijk grote invloed op het concilie te 

hebben en stelde zich open op. Wat betreft oecumene kon het Secretariaat ter Bevordering van 

de Eenheid tijdens het concilie een steeds grotere rol gaan spelen. In het eindresultaat van de 

speciale commissie over de oecumene had men een grote stem. Het Secretariaat voor de 

Eenheid, opgezet als tijdelijk lichaam, werd nu gereorganiseerd. Visser ’t Hooft was blij te 

horen dat het na afloop van het concilie zeker een permanente plek in de organisatie van de 

Rooms-Katholieke Kerk zou krijgen. Maar Bea moest oppassen. Als een curiekardinaal de 

leiding zou krijgen, zou het secretariaat de relatieve zelfstandigheid die het had weer kunnen 

verliezen. Het moest daarom, zo vertelde hij Visser ’t Hooft, geen congregatie worden. Bij 

deze ontmoeting deed Visser ’t Hooft het voorstel na afloop van het concilie een permanente 

groep op te richten van rooms-katholieke en niet-roomse theologen die gezamenlijk rapporten 

zouden kunnen publiceren over theologische vraagstukken. 

 Kardinaal Bea mocht dan in de ogen van Visser ’t Hooft een buitengewoon wijs man zijn, 

de zogenaamde ‘agapè-bijeenkomsten’, in Italië en de Verenigde Staten door de Universiteit 

Pro Deo georganiseerd voor studenten van alle religies, waaraan Bea meewerkte, vielen bij de 

top van de Wereldraad in volkomen verkeerde aarde. Visser ’t Hooft vond dat hij moest 

protesteren tegen het gebruik van het woord ‘agapè’ in dit verband. De onbaatzuchtige en 

gevende liefde betrof een christelijk grondwoord uit het Nieuwe Testament, maar de 
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bijeenkomsten van Bea waren bestemd voor iedereen. Daar zag Visser ’t Hooft een gevaarlijk 

syncretisme in en hij waarschuwde de rooms-katholieken om niet alles buiten hun kerk te 

relativeren en op één hoop te gooien. Het zou de oprechte bedoelingen van het Secretariaat 

voor de Eenheid in een verkeerd daglicht kunnen plaatsen. Visser ’t Hooft: 

 

Wij zouden grote moeilijkheden krijgen, wanneer de indruk ontstaat, dat we eigenlijk een 

zogenaamd ‘breder’ oecumenisme zoeken, waarbij het gaat om alle godsdiensten. Vooral in 

Amerika met zijn syncretistische stromingen is dit uiterst gevaarlijk. Wij hopen daarom zeer, 

dat er door Uw secretariaat een uiterst duidelijk onderscheid gemaakt zal worden tussen de 

Christocentrische eenheid en deze meer algemene religieuze bijeenkomsten.62 

 

Willebrands verdedigde Bea door erop te wijzen dat de agapè-bijeenkomsten al heel lang 

bestonden en dat Bea er slechts op persoonlijke titel een toespraak over het belang van 

godsdienstvrijheid had gehouden, die veel belangstelling had gekregen. Volgens Willebrands 

moest Visser ’t Hooft zich geen zorgen maken. Rooms-katholieken konden heus wel 

onderscheid maken tussen christelijke eenheid en de verhouding tot andere godsdiensten.63 In 

deze reactie liet Willebrands een belangrijk accentverschil horen in vergelijking met Visser ’t 

Hooft, wat betreft de houding tegenover andere tradities. Omdat de Rooms-Katholieke Kerk 

zichzelf als de complete ware kerk beschouwde, verdiende iedereen daarbuiten aandacht. 

Buiten een kerkdienst kon Bea met aanhangers van verschillende religies even ontspannen 

omgaan. Visser ’t Hooft kon dat niet en vond deze benadering naïef. 

 De eerder genoemde Faith and Order-conferentie in Montreal in 1963 werd door Visser ’t 

Hooft inhoudelijk vooral vanwege de gelijktijdigheid gezien als protestantse ‘tegenhanger’ 

van Vaticanum II.64 Het kerkbegrip stond hoog op de agenda. In feite elektrificeerde het 

concilie het oecumenische debat over de ecclesiologie dat in de Wereldraad werd behartigd. 

Alles kreeg een nieuwe relevantie door wat er in Rome gebeurde. Er vond een heroriëntering 

plaats waarbij een herwaardering van het kerkbegrip gepaard ging met een debat over de 

exegetische waarde van de traditie. Man was er zich sterker van bewust dan tevoren dat de 

vraag hoe de Bijbel werd gelezen mede afhankelijk was van de traditie waarin men stond en 

dat daarbij geen norm absoluut kon worden verklaard. De rooms-katholieke kardinaal Paul-
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Émile Léger van Montreal was uitgenodigd als gast en werd door Visser ’t Hooft verwelkomd 

om de deelnemers toe te spreken, een oecumenisch doorbraakje. De bekende Amerikaanse 

rooms-katholieke exegeet Raymond E. Brown was een van de inleiders. Dat de protestanten 

hun huiver voor traditie als openbaringsbron van Gods heil naast de Bijbel leken te 

overwinnen, had invloed op de voortzetting van het gesprek in het Vaticaans Concilie en 

leidde uiteindelijk tot het werkdocument De divina revelatione. Maar Visser ’t Hooft was 

teleurgesteld over het resultaat: veel discussie, maar geen consensus en ook geen inhoudelijke 

toenadering van betekenis tot Rome. 

 

8.8 Blijven trachten elkaar te overtuigen 

Kort na Pinksteren 1963 stierf plotseling Johannes XXIII. Visser ’t Hooft herdacht hem als de 

paus van de nieuwe dialoog: ‘Ik ben er zeker van dat men zich paus Johannes XXIII zal 

herinneren als de paus die deze nieuwe dialoog heeft mogelijk gemaakt.’65 Hij werd in juni 

van dat jaar opgevolgd door Giovanni Battista Montini als Paulus VI, die na de zomer de 

tweede sessie van het concilie opende. De eigen rooms-katholieke ecclesiologie kwam nu 

steeds meer centraal te staan. Andere kerken en religies werden daar als het ware omheen 

gedacht op meer of minder grote afstand van het centrum, zodat oecumenische reflectie in 

stukjes werd gebroken. Visser ’t Hooft was bezorgd. Nadat de encycliek Ecclesiam suam in 

augustus 1964 onder hoge verwachtingen in de pers werd ontvangen, gaf Visser ’t Hooft in 

een reactie te kennen dat het accent in de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en andere 

kerken de komende tijd zou moeten liggen op geleidelijk opbouwen. Niemand moest volgens 

hem nu een grote stap voorwaarts verwachten naar eenheid tussen de Rooms-Katholieke Kerk 

en andere kerken.66 

 Paulus VI was voorzichtig. Toen Martin Niemöller in de herfst van 1963 op audiëntie ging, 

vergeleek de paus de oecumenische ontwikkelingen met de omtrek van een gotisch kerkraam 

en zei: ‘Er is iets aan het groeien in de niet-roomse kerken en er is iets aan het groeien in de 

R.K. Kerk. We moeten hopen dat er net als in een gotisch venster bovenaan een 

ontmoetingspunt zal zijn.’67 Dat Willebrands er nog steeds in geloofde bleek toen de nieuwe 
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paus in januari 1964 een bedevaart maakte naar de heilige plaatsen in Israël. Willebrands 

mocht hem begeleiden. Vanuit Jeruzalem schreef hij Visser ’t Hooft een brief waarin hij zijn 

grote vertrouwen in hem persoonlijk uitsprak. 

 

Met weinigen echter heb ik mij zo verbonden gevoeld als met U, wegens de openheid en 

het vertrouwen welke deze verbondenheid eigen waren niet alleen in ogenblikken waarin 

vreugde in de H. Geest wegens een gunstige ontwikkeling overheerste, maar ook in 

omstandigheden, waarin de moeilijkheden eigen aan het oecumenisch werk of veroorzaakt 

door de geest van leugen en verdeeldheid, zich met alle kracht deden gevoelen.68 

 

Er was tijdens de jaren van het concilie tussen Visser ’t Hooft en Willebrands een 

persoonlijke vriendschap ontstaan die tegen een stootje kon, en dat was ook wel nodig. Begin 

1964 ontstond een nieuw persincident, toen Amerikaanse kranten meldden dat men in Rome 

bezig was een ‘pan-christelijk bureau’ op te richten. Middels het nieuwe lichaam zouden alle 

kerken de paus als primus inter pares moeten erkennen en aanvaarden als spreker der 

christenheid in beslissende ethische wereldvraagstukken. Een geïrriteerde Visser ’t Hooft 

schreef aan Willebrands: ‘Nu weet ik niet, wat hier allemaal achter zit. Maar het ziet ernaar 

uit, of er een groep is, die plannen aan het maken is om de door Concilie en Jerusalem-reis 

geschapen situatie zo te gebruiken, dat Rome het centrum van oecumenisch initiatief wordt.’69 

De secretaris-generaal waarschuwde dat een dergelijk initiatief contraproductief zou werken. 

Door het leiderschap van de paus op een dergelijke wijze te etaleren, zou Rome een 

‘showdown’ bewerken en alles doen instorten wat in de afgelopen jaren was opgebouwd. Aan 

Willebrands richtte hij het verzoek dat het Secretariaat voor de Eenheid deze mensen zou 

waarschuwen dat ze meer kapotmaakten dan dat ze opbouwden. 

 Juist in deze tijd was Willebrands bezig met de eindredactie van de belangrijke 

conciliestukken De oecumenismo en De libertate religiosa. Dit gebeurde volgens hem in een 

oecumenische, maar realistische sfeer zonder vaag optimisme: ‘Wij hebben bij ons werk ook 

de bemerkingen van de waarnemers en het schrijven van de Wereldraad bestudeerd, en 

daarmee ernstig rekening gehouden.’70 Van de oprichting van een zogenaamd ‘pan-christelijk 

bureau’ in Rome was volgens Willebrands geen sprake. Hij zelf kon de verschillende geluiden 
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in ieder geval niet herleiden tot een gemeenschappelijke bron, beleid of groep. Wat 

journalisten mogelijk verkeerd hadden begrepen was dat het Secretariaat voor de Eenheid, 

zoals eerder gepland, nu zou worden omgevormd tot een permanent orgaan, naast een 

dergelijk secretariaat voor niet-christelijke religies. Mogelijk waren bepaalde ideeën 

ongelukkig verwoord. Dat er in Rome mensen waren die een verschuiving van het 

zwaartepunt van de oecumenische beweging in de richting van Rome graag zagen 

plaatsvinden, kon Willebrands niet ontkennen. Hij begreep het als Visser ’t Hooft daarover 

ontstemd was, maar zag geen mogelijkheid deze stemmen het zwijgen op te leggen. Mensen 

met illusies zouden er altijd rond blijven lopen. Visser ’t Hooft moest, vond hij, trouwens niet 

onderschatten dat er soms gedachten bij konden zijn ‘die voor ons nuttig of belangrijk zijn.’ 

Telkens weer waren er zo in 1964 interpretaties in de media waarin het Tweede Vaticaans 

Concilie werd gepresenteerd als opmaat tot een op handen zijnde aardverschuiving in de 

oecumene. Visser ’t Hooft ergerde zich en temperde herhaaldelijk de verwachtingen. 

Verschuivingen van Genève richting Rome waren wat hem betreft niet aan de orde. Voor de 

Duitse radio sprak hij over de Wereldraad als een dienstbaar instrument voor de eenheid 

tussen de kerken wereldwijd, niet een kerkelijk machtscentrum in Genève. De Wereldraad 

was wat hem betreft een kostbare ‘verbindingslijn’, die pas in de huidige vorm zou 

verdwijnen op het moment dat de eenheid van de kerk werkelijkheid werd.71 

 Maar op de verhoudingen met de Rooms-Katholieke Kerk begonnen dit soort overspannen 

berichten op den duur toch negatief uit te werken. Tijdens een nieuwe ontmoeting op 15 april 

1964 in Milaan over het ontwerp conciliedecreet over de oecumene werd de lucht geklaard. 

Visser ’t Hooft en Vischer bereikten hier overeenstemming met onder andere Bea en 

Willebrands over de oprichting van de Joint Working Group (JWG). In dit permanente 

samenwerkingsverband van Wereldraad en Vaticaan zouden theologische vraagstukken en 

praktische samenwerking nader kunnen worden bestudeerd en uitgewerkt. In de zomer van 

1964 werden de lidkerken van de Wereldraad hierover geraadpleegd. Lukas Vischer was nog 

steeds de officiële vertegenwoordiger van de Wereldraad bij het concilie. Hij schreef die 

zomer een ‘Working paper on the basis of cooperation with the Roman Catholic Church’. Het 

was een wervend document. De Rooms-Katholieke Kerk werd in het stuk gewaardeerd als 

een volwaardige partner in het zoeken naar de eenheid waarnaar de Wereldraad streefde. Dat 

de Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldraad geen gelijkwaardige grootheden waren, werd 
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niet ontkend. Juist daarom was de samenwerking uniek. Het grote vraagstuk zou zijn tot op 

welke hoogte de Rooms-Katholieke Kerk zou kunnen deelnemen in de activiteiten van de 

Wereldraad. In het Working paper van Vischer werd ‘gelijkheid in dialoog’ (equality in 

dialogue) tussen de kerken genoemd als onmisbaar uitgangspunt. 

 In de zitting van 21 november 1964 werd het decreet van het Tweede Vaticaanse Concilie 

over de oecumene onder de naam Unitatis redintegratio met overweldigende meerderheid 

aangenomen. Het meest opvallend aan het stuk was een vernieuwde ecclesiologische 

benadering. De focus lag nu bij de fundamentele eenheid van christenen als het volk van God 

en bij pastorale aandacht voor ‘van de kerk gescheiden broeders’. Wel werd gewaarschuwd 

tegen ‘irenisme’, waarmee werd bedoeld het zoeken van vrede louter omwille van de vrede, 

zonder aandacht voor de waarheid, en dus geen aandacht voor de verschillende barrières die 

de zich tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de anderen bevonden. In 1965 stelde Visser ’t 

Hooft in een toespraak die hij hield in de Verenigde Staten, vast dat de Rooms-Katholieke 

Kerk bleef geloven dat de enige ware religie in de Rooms-Katholieke Kerk te vinden was, 

terwijl tegelijkertijd de verklaring van het concilie over godsdienstvrijheid was aanvaard. Hij 

vond dit een paradoxaal vormgegeven overtuiging, moeilijk te begrijpen in het licht van de 

oecumenische betrokkenheid van de Rooms-Katholieke Kerk die in het oecumenedecreet van 

het concilie werd beleden. Eén feit zou volgens de secretaris-generaal blijven: ‘Wij kúnnen 

eenvoudig niet anders dan trachten elkander te overtuigen.’72 

 Terwijl Visser ’t Hooft naar buiten toe steeds voorzichtig bleef, verwachtte hij persoonlijk 

toch veel van de voortgaande theologische gesprekken. Het schandaal van de verdeeldheid 

van de kerken ondermijnde de geloofwaardigheid van het getuigenis in evangelisatie en 

zending. Dat kon iedereen begrijpen. Het kwam het erop aan te laten zien dat de 

oecumenische beweging principieel geen restauratiebeweging was, maar vernieuwing 

betekende. Door de grote sociale kwesties aan de orde te stellen moesten de kerken niet 

aarzelen ook gezamenlijk politieke verantwoordelijkheid te nemen. Het Secretariaat voor de 

Eenheid zou nu weldra permanente vormen van contact met de Wereldraad kunnen aangaan 

in de vorm van de Joint Working Group. 

 Er was een andere tijd aangebroken. Met het Tweede Vaticaans Concilie nam de Rooms-

Katholieke Kerk in de ogen van Visser ’t Hooft voorgoed afscheid van het corpus 

christianum. De verdedigers van de opvatting dat de kerk de taak had een collectieve 
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christelijke cultuur te verdedigen die in de jaren vijftig nog sterk waren vertegenwoordigd, 

waren een minderheid geworden. Hij zag hier positieve gevolgen op het terrein van 

godsdienstvrijheid. De kerk liet de hang naar wereldlijke macht los.  

 

[De Rooms-Katholieke Kerk] accepteert integendeel de nieuwe wereld die de protestantse 

en de orthodoxe kerken tot op zekere hoogte principieel, hoewel geenszins in voldoende 

mate, reeds hebben aangenomen. In dit kader moeten alle Europese kerken duidelijk en 

ondubbelzinnig van alle privileges afstand doen. Maar wanneer wij dan verklaren van alle 

voorrechten af te zien, dan hebben wij daartegenover het recht, volledig vrijheid van 

handelen en getuigen te eisen!73 

 

Het centraal comité nam in 1965 te Enugu in Nigeria het voorstel aan de Joint Working 

Group, met acht leden vanuit de Wereldraad en zes rooms-katholieken, daadwerkelijk op te 

richten. Visser ’t Hooft en Willebrands, die inmiddels bisschop was geworden, zouden samen 

het voorzitterschap delen. In februari 1965 kon Visser ’t Hooft kardinaal Bea welkom heten 

tijdens het eerste officiële bezoek van een rooms-katholieke kardinaal aan het Oecumenisch 

Centrum in Genève dat plaatsvond in euforische stemming.74 Kardinaal Bea sprak plechtig: 

‘zalig zijn de vredestichters’ en Visser ’t Hooft sprak van het belangrijkste moment sinds de 

hervorming. Korte tijd leek er een doorbraak te zijn bereikt. De JWG kwam tweemaal per jaar 

bijeen en werd beschouwd als de kiem van een samenwerking die alleen maar zou groeien. 

Het vertrekpunt werd gevonden in de concluderende documenten van het Tweede Vaticaans 

Concilie, die nu in hun definitieve vorm verschenen. Maar in de praktijk werd de JWG meer 

een studiegroep dan een onderhandelingslichaam, actiegroep, of wegbereider van een rooms-

katholiek lidmaatschap van de Wereldraad.75  

 In de laatste maand vóór de afsluiting van het concilie, in november 1965, had Visser ’t 

Hooft zelf de gelegenheid samen met Willebrands een zitting van het concilie bij te wonen. 

Willebrands loodste hem zonder pasje naar binnen en plotseling verscheen hij tot verrassing 

van de waarnemers op de tribunes en maakte hij een wandeling door de Sint Pieter. Hij was 
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diep onder de indruk en sprak opnieuw de woorden ‘nostra res hic agitur’.76 Helemaal aan het 

eind van het concilie werd door de paus de excommunicatie van de Orthodoxe Kerk van 1054 

opgeheven, een verklaring die Willebrands, als de belangrijkste uitvoerder van het 

conciliedecreet over de oecumene, mocht voorlezen. Aan meer dan 900 jaar banvloek kwam 

een einde. Belangrijke beleidsprioriteiten werden de aanbeveling van oecumenische organen 

op nationaal niveau en de rooms-katholieke erkenning van de doop in andere kerken. Toen op 

8 december 1965, na vier maandenlange sessies, die telkens in het najaar plaatsvonden, de 

afsluiting kwam van het Tweede Vaticaans Concilie, kreeg het Secretariaat voor de Eenheid 

een definitieve status, waarmee het de relaties van het Vaticaan met andere kerken nu 

structureel zou gaan behartigen. In een terugblik op 1965 stelde Visser ’t Hooft vast dat er nu 

een andere rooms-katholieke uitleg was van het wezen van de eigen kerk als volk van God, 

met veel minder nadruk op het instituut. Ook de houding tegenover andere kerken was 

veranderd en dit leek nieuwe mogelijkheden tot een echte dialoog te scheppen. Vernieuwing 

in de ene kerk had uitwerking in andere kerken. Toch haalde Visser ’t Hooft ook een 

medewerker van de Wereldraad aan die had gezegd: ‘De gletschers smelten wel, maar de 

Alpen blijven staan.’77  

 Toch overheerste het optimisme. In 1966 werd de bestaande Week van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen in januari ook voor de Rooms-Katholieke Kerk als een jaarlijks 

terugkerende activiteit ingesteld. De indruk dat er echt een andere tijd was aangebroken werd 

versterkt toen op 18 maart 1966 de pauselijke instructie Matrimonii sacramentum het licht 

zag, waarin de nieuwe visie van de Rooms-Katholieke Kerk op het gemengde huwelijk aan de 

orde kwam. Maar terwijl het huwelijk tussen een rooms-katholiek en een protestant voortaan, 

indien daar toestemming voor was gevraagd, als geldig werd erkend, bleef een huwelijk van 

een rooms-katholiek met een ongedoopte voor het rooms-katholieke kerkrecht ongeldig. 

Visser ’t Hooft had goede hoop op verdere verbeteringen. Tijdens de Wereldraadconferentie 

over kerk en samenleving, in de zomer van 1966 in Genève, sprak hij in zijn openingsrede de 

verwachting uit dat deelnemers in de urgente sociale vragen ‘een gemeenschappelijke taal’ 

zouden kunnen vinden, ‘die kan worden gesproken door de kerken van de Wereldraad én door 

de Rooms-Katholieke Kerk.’78 Willebrands erkende het belang van deze conferentie door te 

                                                           

76 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 335. Interview L. Pagano en G. Sonder met J. Willebrands, Magazine, 
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stellen dat deze op één lijn stond met de pastorale constitutie Gaudium et spes van december 

1965, als twee voorbeelden van de wijze waarop kerken bezig waren ‘het contact met de mens 

en zijn wereld te herstellen’.79  

 Na het vertrek van Visser ’t Hooft vanwege zijn pensionering in 1966 nam het elan echter 

geleidelijk af. Willebrands riep herhaaldelijk op tot geduld. Bij zijn eigen afscheid van de 

Joint Working Group in 1969, toen hij Bea als president van het Secretariaat voor de Eenheid 

opvolgde en zelf als kardinaal tot de curie mocht toetreden, beschreef Willebrands de JWG als 

‘meer een observatorium dan een lichaam met bevoegdheid om richtlijnen te geven.’80 Dat 

zou Visser ’t Hooft zo nooit hebben gezegd. Op 25 september 1966 mochten Bea en Visser ’t 

Hooft samen in de Paulskirche in Frankfurt am Main de Vredesprijs van de Duitse 

boekhandel in ontvangst nemen, voor Visser ’t Hooft aanleiding voor een dankwoord met een 

vlammend betoog over de solidariteit van de christenen met de mensheid.81 De rechtsgeleerde 

en CDU-politicus professor Paul Mikat sprak de laudatio uit, waarin de verhouding van God 

tot de mens werd erkend als de basis voor de solidariteit tussen mensen onderling. Zowel de 

opdracht als de mogelijkheid naar elkaar om te zien als mensen was van God afkomstig. 

Iedere vorm van syncretisme werd in dit verband afgewezen. Dat was helemaal in lijn met het 

denken van Visser ’t Hooft.82 Mikat had goed naar hem geluisterd. 

 

8.9 Pausbezoek 1969: ‘Mon nom est Pierre’ 

Wie de verslaggeving door de protestant Lukas Vischer, de belangrijkste waarnemer voor de 

Wereldraad tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, naast de studie van de rooms-katholiek 

W. Henn legt, leest twee compleet verschillende verhalen.83 De frustratie van Vischer klinkt 

door in iedere zin. W. Henn daarentegen ziet vooral positieve ontwikkelingen en hij is lovend 

over de bijdrage van Willebrands. Visser ’t Hooft had steeds geen overdreven verwachtingen 

willen koesteren, maar hij werd toch teleurgesteld. In mei 1969 concludeerde een speciale 

commissie van de Joint Working Group dat een rooms-katholiek lidmaatschap van de 
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Wereldraad niet aan de orde was.84 Voor de toekomst kon het niet compleet worden 

uitgesloten, maar over een termijn werd geen uitspraak gedaan. Kort daarop, op 10 juni 1969, 

was paus Paulus VI in Genève ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de International 

Labour Organisation. Hij bracht ook een bezoek van één uur aan het Oecumenisch Centrum 

in Genève. Na de ontvangst om 17.00 uur was in het programma enige ruimte ingebouwd 

voor ‘private discussion’ in de kantoren van de nieuwe secretaris-generaal Eugene Carson 

Blake.85 De gepensioneerde Visser ’t Hooft hoopte op een inhoudelijk gesprek, al was het in 

de wandelgangen. Maar hij ontmoette een kerkvorst, die sprak: ‘Mon nom est Pierre, et Pierre 

est l’église’.86 Hij wilde de paus respecteren als de leider van een wereldkerk, maar niet 

erkennen in een exclusieve opvatting van het Petrusambt en dus als de ene universele leider 

van de ware kerk. Juist dit leek de paus te claimen en daarmee joeg hij niet alleen 

protestanten, maar ook orthodoxen tegen zich in het harnas.  

 Hoewel de paus hem een gevangene leek van het protocol en niet te verleiden bleek uit zijn 

rol te stappen, vond Visser ’t Hooft zijn toespraak, die volgens hem wel degelijk enkele door 

de paus zelf geschreven delen bevatte, belangrijk. Tijdens de chaotische gang van zaken bij 

het boottochtje van de paus over het Meer van Genève, na zijn bezoek aan de Wereldraad, 

stond Visser ’t Hooft aan boord plotseling oog in oog met de paus. En terwijl iedereen pret 

had of zich opwond vanwege de hoge golven, bleef Paulus VI bloedserieus en niet tot 

spontane opmerkingen te verleiden. Aan zijn vrienden schreef Visser ’t Hooft dat hij 

medelijden voelde met deze vriendelijke man die in eenzaamheid zo’n zware last moest 

torsen. De verslaggeving van het pausbezoek in de Tribune de Genève bevatte in de ogen van 

Visser ’t Hooft vooral het verslag van uiterlijk vertoon. Hoofdredacteur George Henri Martin, 

die de volgende dag een afspraak had met Visser ’t Hooft om zijn indruk van het bezoek te 

vernemen, kreeg van deze de mantel uitgeveegd. Hij verweet hem zijn krant te hebben 

geleend voor ouderwetse rooms-katholieke propaganda. Voor een moderne kijk op het nieuwe 

katholicisme moest Visser ’t Hooft bij Le Monde zijn of bij Le Figaro. Martin bood zijn 

Visser ’t Hooft zijn excuses aan.87 
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De paus zegde toe dat het vraagstuk van een toekomstig rooms-katholiek lidmaatschap van 

de Wereldraad nader zou worden bestudeerd. Dat is gebeurd in de Joint Working Group. 

Maar naarmate de tijd verstreek werd er steeds minder inhoudelijk vanuit Rome op de 

oecumenische stukken gereageerd. Nadat kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger in 1981 prefect 

van de Congregatie voor de Geloofsleer werd, verwachtte Visser ’t Hooft geen verbetering 

meer en begreep hij dat hij niet meer zou beleven dat er vanuit Rome nog nieuwe stappen 

gezet zouden worden in de richting van een lidmaatschap. Tijdens een verjaardagsfeest van 

Visser ’t Hooft werd later door medewerkers een sketch opgevoerd. Een rokende secretaris-

generaal zat met de rug naar het publiek. De telefoon ging en er klonk een krakerige stem 

door de telefoon die zei: ‘Mon nom est Pierre.’88 De echte Visser ’t Hooft schaterde van het 

lachen. Maar het eigenlijke probleem kon hij niet loslaten en hij heeft zich nog heel vaak 

afgevraagd waar het was misgegaan. Was de oorzaak een gebrek aan spirituele diepte en 

dynamiek, of lag het aan ‘institutioneel immobilisme van de ecclesiologische structuur’, in 

andere woorden organisatorische verstarring van kerkelijke grondvormen, of aan beide? In 

1963 had het Wereldraad-departement Faith and Order toch serieus getracht de rooms-

katholieke vragen rond kerkbegrip op te pakken. Ook was de kwestie van tradities als 

openbaringsbron naast de Bijbel, waaraan de Rooms-Katholieke Kerk zo hechtte, intensief 

bestudeerd. Maar tot verdriet van Visser ’t Hooft was de zo gewenste consensus uitgebleven: 

‘…men kan niet zeggen dat er adequate antwoorden zijn gegeven op het fundamentele 

vraagstuk.’89 Visser ’t Hooft heeft nog vaak teruggedacht aan de rooms-katholieke Paul 

Couturier, voorvechter van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Deze had 

altijd gezegd dat de ware oecumene geen kwestie was van redeneren en theologie, maar van 

‘spiritual emulation’, de weg van het gebed, het werk van de Geest: ‘wederzijdse stimulansen 

tot diepere en betere christelijke gehoorzaamheid en discipelschap,’ dat wilde zeggen ‘zoals 

Christus het wilde en door middelen die hij zich koos.’ Visser ’t Hooft vroeg zich af: ‘Was 

men dat vergeten?’90 In het pausdom zelf was hij teleurgesteld. In augustus 1978 zei hij: 

 

Ik geloof dat het feit dat je [als paus] in het Vaticaan opgesloten zit [problematisch is], ook 

als je af en toe een reis maakt, maar dat helpt nou niet zo erg want dan zit je weer in een zo 
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vast programma, dat je niet in een echt contact met de mensen komt. Een audiëntie bij de 

paus is niet een give and take, een geven en nemen, maar veel meer een luisteren naar wat 

de paus zegt. […] Ik geloof dat de man in het Vaticaan niet zo aanvoelt wat er in de wereld 

voor nieuwe dingen aan de gang zijn. Nu geloof ik persoonlijk dat het jammer is dat de 

paus [Paulus VI, JZ] een strijd gestreden heeft over wat naar mijn gevoel tweederangs 

kwesties zijn.91 

 

Gevraagd wat hij daarmee bedoelde, noemde Visser ’t Hooft de pil en het celibaat. Hij liet 

buiten beschouwing dat het ten diepste natuurlijk over wezenlijker vraagstukken als de 

heiligheid van het leven en het karakter van het ambt was gegaan. Als een zaak van de eerste 

orde stelde hij dat het had moeten gaan over het geloof in de God van de Bijbel en van Jezus 

Christus. Dit geloof moest nadrukkelijk tegenover de nieuwe heidense stromingen worden 

geplaatst. Hij hoopte dat de nieuwe paus Johannes Paulus I voordat hij zijn intrek nam in het 

Vaticaan ‘al heel wat menselijke ervaringen’ zou hebben opgedaan, in tegenstelling tot Paulus 

VI. Deze paus Johannes Paulus I overleed plotseling op 28 september van dat jaar. 

 

8.10 De architect van de haperende dialoog 

Visser ’t Hooft had in 1948 goede hoop dat de Rooms-Katholieke Kerk aan een aantal 

individuele katholieken zou toestaan de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 

Amsterdam bij te wonen. Vlak voor de bijeenkomst bleek echter dat geen enkele rooms-

katholiek toestemming zou krijgen. Toen zorgde hij voor documentatie en verslaggeving voor 

de paar katholieken die toch naar Amsterdam waren gekomen. Het was zijn strategie te stellen 

dat er ‘misverstanden’ waren bij de rooms-katholieke kerkleiding, die in goede gesprekken 

konden worden weggenomen en hij bleef alert op eventuele openingen.  

 Na een gematigd positieve reactie van het Vaticaan op de oprichting van de Wereldraad, 

durfden Nederlandse rooms-katholieke priesters als Jo Willebrands en Frans Thijssen het aan 

om vanuit de Sint Willibrord Vereniging het contact met protestanten te zoeken. Gretig ging 

Visser ’t Hooft daar op in. Tijdens een conferentie in het oecumenisch centrum Istina in Parijs 

begreep hij dat veel bezwaren van rooms-katholieken tegen de oecumenische beweging te 

maken hadden met het kerkbegrip van de protestanten. Visser ’t Hooft vroeg daarop in de 

Wereldraad om een heldere plaatsbepaling met betrekking tot de ecclesiologie en meer studie 
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over dit onderwerp. Door kennis van en respect voor de rooms-katholieke omgang met 

traditie als openbaringsbron naast de Bijbel te ontwikkelen, hoopte hij op toenadering. De 

waarde van de Bijbel als hoogste autoriteit was daarbij voor Visser ’t Hooft onopgeefbaar.  

 Het doel van Visser ’t Hooft was de Rooms-Katholieke Kerk lid te maken van de 

Wereldraad van Kerken. Dat zou naar zijn inzicht niet alleen Rome helpen om zich te 

vernieuwen, maar ook aan de protestantse kerken een dieper besef van de waarde van 

kerkelijke eenheid schenken. Willebrands had een heel ander idee bij de Wereldraad van 

Kerken. Hij maakte er geen geheim van dat zijn agenda was christenen buiten de Rooms-

Katholieke Kerk tot bekering te brengen en terug te leiden tot die ware kerk. Zolang de 

paradox van doelstellingen niet te concreet werd, ging het goed. Visser ’t Hooft noch 

Willebrands heeft bijtijds onderkend dat dit niet goed kon blijven gaan. Beiden wilden ze de 

moeilijkste vragen overlaten aan God. Hierin waren zij het eens. 

 Soms ging het mis door onhandigheid, zoals in 1959 op Rhodos toen Willebrands en de 

priester Dumont zich niet realiseerden dat ze de spelregels van Visser ’t Hooft overtraden 

door apart met de oosters-orthodoxen om de tafel te gaan zitten tijdens een conferentie van de 

Wereldraad met de laatsten. Een gunstig gevolg was dat in Rome werd begrepen dat het 

oecumenedossier coördinatie nodig had, zodat Visser ’t Hooft daar een vast aanspreekpunt 

kreeg in het Secretariaat voor de Eenheid. Toch was Rhodos meer dan een incident. Heel even 

kwam hier al aan het licht hoe verschillend de doelstellingen waren. Willebrands was zich van 

geen kwaad bewust toen hij de geraffineerde strategieën van Visser ’t Hooft doorkruiste. 

 Het paste in het beleid van paus Johannes XXIII zelf een actieve oecumenestrategie te 

ontwikkelen toen hij een wereldwijd Rooms-Catholic concilie bijeenriep. In een groot en 

langdurig concilie wilde hij zijn kerk zelfbewust leren omgaan met de nieuwe uitdagingen 

van de tijd. In 1960 werd het Secretariaat voor de Eenheid opgericht, waarvan Bea president 

werd en Willebrands secretaris. Tijdens de voorbereiding van het Tweede Vaticaans Concilie 

werd de samenwerking tussen Visser ’t Hooft en Willebrands steeds hechter. Via hem, maar 

ook via andere rooms-katholieke kerkleiders probeerde Visser ’t Hooft thema’s die hij 

belangrijk vond op de agenda van het concilie te krijgen. Naar buiten toe bleef hij voorzichtig 

en stelde hij steeds dat er geen sprake kon zijn van echte kerkhereniging. Maar als er in plaats 

van een monoloog een dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de andere kerken op 

gang zou komen, verwachtte hij daar toch veel van. 

 Er kwam tijdens het concilie beweging in enkele belangrijke dossiers: kerkelijk gemengde 

huwelijken, godsdienstvrijheid voor minderheidskerken in rooms-katholieke landen en 
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oecumene. Maar als het eigenlijke grote thema van het Tweede Vaticaans Concilie 

beschouwde Visser ’t Hooft de ecclesiologie. Zonder verandering in het rooms-katholiek 

kerkelijk zelf verstaan zou het onmogelijk blijven de Rooms-Katholieke Kerk bij de tijd te 

brengen. Maar dat gold niet alleen voor deze kerk. Het lukte de Wereldraad van Kerken zelf 

niet, tot verdriet van Visser ’t Hooft, hierover tijdens de Faith and Order conferentie in 

Montreal in 1963 consensus te bereiken. Er was in de periode sinds 1948 zeker winst geboekt, 

maar het was niet genoeg. Het Tweede Vaticaans Concilie resulteerde in nieuwe en soepeler 

regels van de Rooms-Katholieke Kerk voor kerkelijk gemengde huwelijken. Er werden 

afspraken gemaakt met betrekking tot religieuze minderheden in overwegend rooms-

katholieke landen. Op de beraadslagingen van het concilie over de oecumene volgde de 

oprichting van de Joint Working Group met leden van de Wereldraad en van de Rooms-

Katholieke Kerk. Deze werkgroep, waarvan veel werd verwacht, kwam onder de 

gezamenlijke leiding te staan van twee Nederlanders: Visser ’t Hooft en Willebrands.  

 Toch werd de architect van de dialoog Visser ’t Hooft teleurgesteld. Na zijn pensionering 

in 1966 bleek al na een paar jaren dat de Joint Working Group wel veel bestudeerde en dat er 

praktische samenwerking op bepaalde dossiers mogelijk was, maar dat het elan wat betreft de 

vernieuwing in Rome leek uitgewerkt. Het gesprek bleef haperen. Willebrands vroeg steeds 

maar om geduld en kreeg dat vanuit de Wereldraad ook wel, maar toen paus Paulus VI bij zijn 

bezoek aan het Oecumenisch Centrum in Genève zichzelf als de apostel Petrus presenteerde 

en iedere echte dialoog vermeed, concludeerde Visser ’t Hooft dat de dynamische periode was 

afgesloten en dat in de verhoudingen met de Rooms-Katholieke Kerk een nieuwe statische 

tijd was aangebroken. Helemaal onverwacht kan dit inzicht niet gekomen zijn. Visser ’t Hooft 

kende het kerkbegrip van Rome en de agenda van Willebrands. 
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HOOFDSTUK 9 

Achterhaald institutionalisme? De levensavond, 1966-1985 
 

9.1 Inleiding 

Hij had zo graag een mooie erfenis overgedragen, op een stabiel moment. Maar Visser ’t 

Hooft wist dat het werk dat hij moest loslaten kwetsbaar was. Ook al was de conferentie over 

kerk en samenleving in 1966 een hoogtepunt, kerkelijke organisaties stonden in toenemende 

mate onder druk. Het was hem duidelijk dat de secularisatie doorzette en dat de kerkelijke 

opleving van na de oorlog het tij niet had gekeerd. Maar niet alleen kerken, alle instituties in 

de hele westerse samenleving kwamen in deze tijd onder vuur te liggen. Met name jongeren 

begonnen de Wereldraad als verouderd te beschouwen. In de ogen van de radicalen onder hen 

was Visser ’t Hooft niet langer de vernieuwende kerkleider die hij wilde zijn, maar de 

vertegenwoordiger van een obsoleet bureaucratisch apparaat. Na zijn pensionering werd hij 

geconfronteerd met mensen die de Wereldraad beschouwden als een bolwerk van blanke 

hoogopgeleide mannen, gezagsdragers, gericht op het behoud van de status quo. 

 Visser ’t Hooft wist zelf dat hij een bijzondere secretaris-generaal was geweest. Het zou 

moeilijk zijn een opvolger te vinden in wie vergelijkbare kwaliteiten en ervaring gevonden 

konden worden. Dat was ook zo en de overdracht verliep uiterst moeizaam, zodat Visser ’t 

Hooft een jaar langer moest blijven. Het was voor hem ten slotte een wonderlijke ervaring 

gepensioneerd te worden. Hij ontving veel eerbewijzen, maar er viel een schaduw over zijn 

leven door de dood van zijn vrouw Jetty. Hij kon niet stilzitten en werd nog vrijwel dagelijks 

in de kantoren van de Wereldraad gesignaleerd. (9.2) Tijdens de vierde Wereldraad-

assemblee, te Uppsala in 1968, legde hij voor de laatste keer verantwoording af en werd hij 

tot erepresident verkozen. Het was de laatste assemblee waar hij een belangrijke toespraak 

hield, en die deed heel wat stof opwaaien. (9.3) Hij werkte hard aan zijn memoires, waarmee 

hij de kritiek op de oecumenische instituties vanuit de historie wilde beantwoorden. (9.4) In 

de loop van de jaren zeventig nam hij enige afstand van de Wereldraad. Hij maakte reizen en 

stelde zich nu meer reflecterende vragen. (9.5) De assemblee van de Wereldraad in Nairobi in 

1975 was de laatste waarbij Visser ’t Hooft aanwezig was. Hij was kritisch en voelde zich 

alleen staan. (9.6) Hij hield zich in de jaren zeventig bezig met verschillende actuele 

vraagstukken als postmodernisme, milieuproblematiek en westers triomfalisme en zocht 

samen met anderen naar wegen om tot actie over te gaan. Een van de manieren waarop hij dit 

deed was, door deel te nemen in de Groupe Bellerive die hij samen met anderen oprichtte. Hij 
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werkte in deze tijd ook aan een eigen bijdrage voor een nieuwe theologie van de schepping. 

(9.7) In 1980 werd hij tachtig jaar. Was hij nu ‘een toornige oude man’ die alles beter wist? 

(9.8) Waar emancipatie leidde tot de ondermijning van het vaderschap van God, ging naar 

zijn inzicht een kostbaar goed verloren. In zijn laatste grote boek gaf Visser ’t Hooft een 

analyse van de in zijn ogen dreigende teloorgang van authentiek vaderschap in theologie en 

samenleving. (9.9) In zijn laatste jaren was het grote thema waarmee hij zich bezig hield 

opnieuw de verhouding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldraad van Kerken. Hij 

bleef naarstig speuren waar het fout was gegaan en waar er kansen waren op een doorbraak. 

Hij vestigde zijn hoop op de academische theologie en pleitte voor een betere receptie in de 

kerk van de resultaten daarvan. (9.10) Hij besefte dat zijn levenseinde naderde, maar hij was 

daarvoor niet bang. Hij werkte door tot in de laatste weken en hield zich vast aan zijn 

geloofsvertrouwen. (9.11) 

 

9.2 Een afscheid dat geen afscheid was 

De opvolging van Visser ’t Hooft werd een groot probleem. Begin augustus 1964 besloot het 

zestien leden tellende uitvoerend comité, dat in z’n geheel als benoemingscomité was 

aangewezen, om de Scottish Episcopal predikant Patrick C. Rodger (1920-2002), als enige 

kandidaat voor te dragen. Vóórdat het centraal comité, dat in januari 1965 bijeen zou komen 

in Enugu in Nigeria, had kunnen reageren, werd de kandidatuur naar buiten gebracht. Rodger 

was sinds 1961 het hoofd van Faith and Order en stond bekend als een vriendelijk man, maar 

hij had geen krachtige uitstraling.1 De indruk werd gewekt dat het uitvoerend comité vooral 

een minder autoritaire secretaris-generaal zocht, die zich meer zou laten aansturen.2 Geneefse 

medewerkers van de Wereldraad, verschillende lidkerken en een actiegroep maakten bezwaar 

tegen de gevolgde procedure. Visser ’t Hooft hield zich in het openbaar stil, maar was ook 

niet enthousiast. Hij sprak de voorzitter van het centraal comité, Franklin Fry, erop aan en liet 

de medewerkers begaan.3 Het resultaat was dat het centraal comité de kandidatuur van Rodger 

afwees en aan Visser ’t Hooft vroeg een jaar langer aan te blijven.4 Men wilde keuzevrijheid 

en meer tijd om de functie te definiëren. Sommigen pleitten voor een opdelen van de functie.5 

                                                           

1 Vgl. interview met Rodger in: Algemeen Handelsblad, 6 augustus 1964. 
2 Lukas Vischer werd tot zijn verdriet gepasseerd. Zeilstra, interview met A.H. van den Heuvel, 23 april 2013.  
3 Ibidem en Zeilstra, interview met B.C. Sjollema, 4 februari 2015. 
4 Wind, Zending en oecumene in de twintigste eeuw, 2a (1991), 212. 
5 Krüger, ‘The Life and Activities of the World Council of Churches’, 1986, inz. 49. 
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 Ten slotte werd, na veel vijven en zessen, de Amerikaan Eugene Carson Blake (1906-

1985) bijna unaniem verkozen als de nieuwe secretaris-generaal, wat hij van 1966 tot in 1972 

zou zijn. Visser ’t Hooft kreeg in februari 1966 een afscheidsdiner aangeboden. Maar Blake, 

die vrijwel van dezelfde generatie was als zijn voorganger, verzocht hem om na zijn aftreden 

aan te blijven als adviseur. Visser ’t Hooft had er waarschijnlijk wijzer aan gedaan voor deze 

rol beleefd te bedanken. Maar daarvoor wilde hij veel te graag. Hij was ervan overtuigd dat 

hij een groot vacuüm achterliet en vond het heerlijk het dagelijks contact met de Wereldraad 

te continueren. Velen bevestigden de scheidende secretaris-generaal daarin. Jongere 

medewerkers keken enorm tegen hem op. Zij zagen in Visser ’t Hooft een theoloog met een 

buitengewone eruditie, theologisch, politiek en cultureel, die door zijn strategisch denken en 

zijn persoonlijke gezag lange tijd tal van spanningen in de oecumenische beweging wist te 

neutraliseren.6 Sommigen spraken van het einde van een tijdperk.7 Verslaggever Bob Kroon 

vroeg Visser ’t Hooft of hij zich nu geheel ging terugtrekken, waarop deze antwoordde:  

 

Het betekent wel dat ik mij helemaal zal terugtrekken uit de administratieve taken. Maar 

het is me niet mogelijk om mij […] van de grote oecumenische zaken terug te trekken, om 

de eenvoudige reden dat mijn hele leven daarmee verbonden is en dat ik geen andere grote 

interesses in de wereld heb dan dit. Dus op het gebied van spreken, schrijven en raadgeven, 

kan ik nog verder aan de oecumenische beweging meewerken.8 

 

Na zijn afscheid kwamen de spanningen binnen de Wereldraad volop naar boven. Maar het 

was niet alleen achteruitgang. Een van de eerste maatregelen van Blake was een forse 

salarisverhoging voor de medewerkers.9 

 Met zijn pensionering hoopte Visser ’t Hooft te worden verlost van een voortdurend slecht 

geweten over zaken die hij niet gedaan had maar die wel van hem werden gevraagd. Dat gold 

in het bijzonder voor de thuissituatie. Jetty was een bijzondere vrouw. Zij had zich al in 1934 

verzet tegen de toen vaak gebruikte theologische onderbouwing voor de ondergeschikte rol 

van de vrouw, en zij had daarover met Barth gesproken en gecorrespondeerd. Aan zijn nicht 

                                                           

6 Raiser, ‘Le pasteur Willem A. Visser ’t Hooft, pionnier de l’oecuménisme Genève-Rome’, 2003, inz. 32-33. 
7 Rasch, E., in: Berliner Sonntagsblatt, 4 december 1966. WCC 994.1.36/1. Aftreden Visser ’t Hooft, AVRO-

KRO-radio, E. Boshuizen en B. Kroon, 11 februari 1966. 
8 Archief Beeld en Geluid, 7059. B. Kroon vond iedere opvolger minder geschikt dan Visser ’t Hooft, er ging 

volgens hem een ‘door God gegeven architect verloren.’ 
9 Zeilstra, interview met B.C. Sjollema, 4 februari 2015. 
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Clan stuurde Visser ’t Hooft in 1971 een lijst van 26 publicaties van Henriette Visser ’t Hooft-

Boddaert, waarvan de meeste gaan over de positie van de vrouw. Jetty schreef de artikelen 

tussen 1936 en 1962.10 De afwijzing die zij, niet alleen bij Barth, ontmoette, had haar steeds 

meer naar binnen gekeerd. Zij nam een stoïcijnse houding aan en liet de drukte van de wereld 

een beetje aan zich voorbijgaan. Visser ’t Hooft had het gevoel zijn vrouw Jetty lange tijd 

tekort te hebben gedaan, en ook omdat haar gezondheid te wensen overliet, nam hij zich voor 

meer thuis te zijn. Hun verschil in temperamenten had moeilijk groter kunnen zijn. Terwijl 

Wim altijd bezig was en onderweg, kwam Jetty in de jaren zestig bijna de deur niet meer uit. 

In de ochtenden liep zij vaak in haar roodfluwelen kamerjas met een diamanten broche 

dromerig door de huiskamer. Een van haar gevleugelde uitspraken, waarover in de familie 

grapjes werden gemaakt, was: ‘Women were not created to do dishes,’ vrouwen zijn er niet 

voor geschapen de afwas te doen.11 In 1964 waren Wim en Jetty veertig jaar getrouwd. 

Schoondochter Pat kwam wat eerder naar Genève om het feest te helpen voorbereiden. Zij 

trof een passieve schoonmoeder aan, die op de grond lag om haar ademhalingsoefeningen te 

doen en alles om haar heen liet gebeuren.  

 Visser ’t Hooft hield van haar en stelde zich voor na zijn pensionering samen met Jetty 

meer tijd te besteden aan hun rol als grootvader en grootmoeder voor de negen kleinkinderen. 

Maar rond het afscheid in 1966 was er veel publiciteit en van het rustige leven dat hij zich had 

voorgesteld, kwam niet veel terecht. Er waren tal van huldeblijken en veel aandacht van de 

media en er werd voortdurend aan hem getrokken. Hij was er trots op samen met kardinaal 

Bea in september van dat jaar de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel te mogen ontvangen 

in Frankfurt am Main. Met sommige andere huldeblijken was hij een beetje verlegen, zoals de 

bronzen medaille van de Family of Man Award for Excellence die hem een maand later werd 

toegekend vanwege zijn ‘unceasing promotion of freedom of worship’. Hij was eigenlijk blij 

dat hij deze onderscheiding niet zelf in ontvangst kon nemen vanwege een reis door Zuidoost-

Azië. Terwijl de Amerikaanse president Johnson, die er zelf ook niet was, werd geëerd om 

zijn inzet voor de burgerrechten, werd buiten het hotel in New York waar het galadiner 

plaatsvond gedemonstreerd tegen de Vietnamoorlog, onder andere door predikanten. 

                                                           

10 H. Visser ’t Hooft-Boddaert, Eva waar zijt gij? (1934). Moltmann, ‘Henriëtte Visser ’t Hooft’, 1990. Visser ’t 

Hooft aan J.C. Visser ’t Hooft, 5 februari 1971, in het bezit van de auteur. Het waren artikelen, zo schreef Visser 

’t Hooft ‘die haar […] veel tijd en energie kostten’. Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 362. 
11 Zeilstra, interview met P.A. Visser ’t Hooft-Jenkins, 21 otober 2017. 
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 Na het afscheidsfeest van het Oecumenisch Centrum in Genève, werd de werkkamer van 

‘le patron’ ontruimd, om plaats te maken voor opvolger Blake. Maar er werd een andere 

kamer voor Visser ’t Hooft ingeruimd, waar hij vrijwel iedere dag nog vele uren zou 

doorbrengen achter een bureau waarop de dossiermappen en boeken hoog lagen opgestapeld. 

Het afscheid was aanleiding voor een concert en diverse kleinere feestjes en momenten van 

huldiging door niet alleen de leiding van de Wereldraad, maar ook door medewerkers van de 

YMCA, YWCA en de WSCF. De belangrijkste feestavond vond plaats op 29 november 1966. 

Voor Visser ’t Hooft was dit ‘het feest der feesten’, met ‘de beste oecumenische “revue” die 

ik ooit heb gezien.’12 In het Oecumenisch centrum werd een kleine expositie gewijd aan een 

keuze uit zijn omvangrijke correspondentie.13 Ook werd Visser ’t Hooft bericht dat hem in 

1967 het ereburgerschap van Genève zou worden verleend. Zijn ambivalente gevoelens bij 

alle feestelijkheden formuleerde de pensioengerechtigde als volgt: 

 

En dan de meest ingrijpende ervaring van allemaal, namelijk niet ’s morgens om kwart 

over acht naar kantoor te gaan, nadat ik dat 42 jaar gedaan had! En dat rare gemengde 

gevoel van opluchting dat je niet meer degene bent die alles moet aanpakken en overal 

verantwoordelijk voor is, en een besef van verlies.14 

 

Maar de scheidende secretaris-generaal wilde niet somber zijn. Het was allemaal niet voor 

niets geweest. Aan zijn vrienden schreef hij:  

 

Er is in het leven van de kerken iets belangrijks gebeurd en ik heb het buitengewone 

voorrecht gehad lange tijd te zijn gebruikt om te helpen deze belangrijke zaak tot aanzijn te 

brengen. Ik heb herhaaldelijk gezegd: noem mij geen ‘architect’, want dat woord is op een 

of andere manier met mijn plannenmakerij verbonden geraakt. Het was het volgen van een 

weg waarvan de richting niet bij voorbaat bekend was. Het was dat de zaak voor ons 

                                                           

12 Beschreven in een rondzendbrief, Visser ’t Hooft aan ‘Dear Friends’, ongedateerd, maar waarschijnlijk 

december 1966. Familiearchief Visser ’t Hooft: ‘the party of all parties with a wonderful speech of Pierre Maury 

and the best ecumenical “revue” that I have ever seen.’ 
13 De Rotterdammer, 7 december 1966. WCC 994.1.35/3. Zie ook: ‘I am not the architect’, NCRV radio, 30 

november 1966, Archief Beeld en Geluid 6939. 
14 Visser ’t Hooft aan ‘Dear Friends’, ongedateerd, maar waarschijnlijk december 1966. Familiearchief Visser ’t 

Hooft. ‘And then the most incisive experience of all, namely not to go to the office at 8.15 in the morning after 

having done so for 42 years! And that queer mixed feeling of relief that one is no longer the man of all jobs and 

all responsibilities together with a sense of loss.’ 
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werkte, meer dan dat wij ons voor de zaak hebben ingezet. […] Al die jaren ben ik 

onderdeel geweest van een gezelschap van mannen en vrouwen die mij inspireerden, 

stimuleerden, mijn fouten vergaven, kortom die mij meenamen.15 

 

Liever dan als architect zag hij zichzelf als diplomaat, maar dan wel een ethisch toegeruste 

diplomaat. Tijdens het Quaker International Seminar, in juli 1967 in Clarens, hield hij een 

pleidooi voor ethiek in de diplomatie.16 Diplomaten konden, zei hij, hun geweten niet 

thuislaten, maar hadden een bijdrage te leveren aan het internationaal ethos. Het 

gemeenschappelijke doel was met de gouden regel uit het evangelie, ‘Behandel anderen zoals 

je zelf behandeld zou willen worden’ uit Matteüs 7,12: niet slechts ‘co-existence’ maar ‘pro-

existence’. 

 Ondertussen ging zijn vrouw Jetty lichamelijk steeds verder achteruit. In 1962 publiceerde 

zij nog een artikel waarin zij de ‘ik-gij’ relaties zoals de Joodse filosoof Martin Buber die 

beschreef legde naast haar visie op de verhouding man-vrouw.17 Maar zij was vrijwel steeds 

ziekelijk en leek zij ook geestelijk steeds moeilijker bereikbaar in haar melancholie. Een grote 

verzameling medicijnen stond op een dienblad op tafel en vormde een gevaar voor de 

kleinkinderen. Herhaaldelijk werd zij, met moeilijk te definiëren klachten, opgenomen in het 

ziekenhuis. Op 6 januari 1968 overleed zij. De dood van zijn vrouw heeft Visser ’t Hooft erg 

geraakt. Het was de enige keer dat zijn schoondochter Pat hem zag huilen. Hij zei: ‘Ik heb de 

grote klap gehad.’18 Hij voelde zich schuldig dat hij haar zo vaak alleen had gelaten met de 

kinderen. Zij had, zo zei hij later wel, het leven gehad van de vrouw van ‘een 

scheepskapitein’. Hij zag het zelf zo dat, terwijl haar introverte natuur steeds meer de 

overhand kreeg, hij zich juist extrovert ontwikkelde.19 Nu werd het stil in het huis aan de 

Chemin des Voirons. Bij alle drukte door belangstelling van buiten kwamen er binnenshuis 

momenten van eenzaamheid.20  

                                                           

15 Ibidem. ‘Something important has happened in the life of the churches and I have had the extraordinary 

privilege to be used for a long time to help in bringing this important thing into being. I have said several times: 

do not use the word ‘architect’ which has somehow come to be attached to my planning. It has been the 

following of a path the direction of which was not known in advance. It has been the cause that worked for us 

more than that we worked for the cause. […] I have throughout these years been part of a fellowship of men and 

women who have inspired me, encouraged me, forgiven me my faults, in short carried me along.’ 
16 Visser ’t Hooft, ‘The Ethics of Diplomacy as Public Service’, 1967. 
17 Visser ’t Hooft-Boddaert, H, ‘Co-humanity and the Covenant’, 1962.  
18 Interview J.A. Zeilstra met P.A. Visser ’t Hooft, 21 oktober 2017. 
19 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 363. 
20 Interview J.A. Zeilstra met J.C. Visser ’t Hooft, 26 september 2013. 



407 

 

 Iets van die paradox speelde zich ook af met betrekking tot de kerkelijke gemeente waar 

hij zelf bij hoorde. Voor iemand die altijd zo’n groot gewicht aan de kerk gegeven had, was 

het niet gemakkelijk zelf gewoon gemeentelid te zijn. Tijdens de laatste tientallen jaren van 

zijn werkzame leven was hij niet of nauwelijks betrokken bij een plaatselijke kerk.21 De 

gemeente waar hij nu zelf deel van uitmaakte, was de Nederlandse Protestantse gemeente 

rondom het Meer van Genève. In de oprichtingsdienst van deze gemeente in 1955 had Visser 

’t Hooft zelf gepreekt. Zo nu en dan woonde hij op zondag een dienst bij, of in de Temple de 

Chêne-Bougeries, dicht bij zijn huis. Tot in 1980 ging hij af en toe voor in de dienst, 

bijvoorbeeld in november 1973. Zijn preek toen ging over de hoop en hij citeerde de dichter 

Charles Péguy over de onsterfelijkheid van de hoop. De bijbeltekst was Romeinen 15,13: ‘De 

God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn 

in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.’ Hij vond dat Péguy niet ver genoeg ging en 

dat een christen moest blijven hopen, ook als hij wist dat het morgen echt niet beter zou 

gaan.22 Maar voor iemand die altijd iets te brengen had gehad, was het moeilijk iets te 

ontvangen en hij vond het zwaar om alleen maar naar de kerk te gaan om in de kerkbank te 

zitten. 

 Zijn beste vriend en pastor Pierre Maury was al in 1956 gestorven. De bisschop van 

Chichester, George Bell, voorman van Life and Work, en voor Visser ’t Hooft een echte 

bondgenoot in de oecumene, overleed in 1958.23 Steeds meer oude vrienden van Visser ’t 

Hooft stierven in deze tijd, ook Karl Barth en Hendrik Kraemer. Stukje bij beetje gleed een 

wereld weg. Hij was zich ervan bewust dat het verlies van vrienden er in deze levensfase bij 

hoorde en wilde vooral dankbaar omkijken. Maar het deed hem pijn dat nu ook de invloed 

van hun ideeën sterk begon af te nemen. Visser ’t Hooft besefte dat er een omslag plaatsvond. 

Hij wilde trouw blijven aan de inzichten die hij met zijn vrienden had gedeeld, zonder de 

nieuwe tijd de rug toe te keren. Hij las de kranten, studeerde, hield lezingen, gaf interviews en 

schreef artikelen en boeken. Lange tijd gaf hij regelmatig een soort privatissimum college 

geschiedenis van de oecumene aan jonge medewerkers van de Wereldraad, zoals Albert van 

den Heuvel, Konrad Raiser en Boudewijn Sjollema. Aan het onderhoud van het huis en de 

tuin besteedde hij nauwelijks enige aandacht. Dat was niet uit zuinigheid. Het interesseerde 

                                                           

21 Interview J.A. Zeilstra met A. Musacchio-Visser ’t Hooft, 3 februari 2015. 
22 Visser ’t Hooft, ‘Message paroisse Chêne-Bourg’, 1973. ‘Le chrétien sait très bien que demain ça n’ira pas 

mieux. Mais il continue à espérer.’ 
23 Visser ’t Hooft, ‘Appreciation of W.A. Visser ’t Hooft for G.K.A. Bell’, ongedateerd, waarschijnlijk 1958. 
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hem niet. Na verloop van tijd hingen de luiken er verveloos bij en de tuinstoeltjes verroestten. 

Zijn kinderen maakten zich zorgen over de veiligheid, want elektriciteitssnoeren hingen los 

over de haakjes van de schilderijen langs de muren. Wie het huis naderde kon hem zien zitten 

lezen in de serre, waar hij graag oude bekenden ontving. Vele uren besteedde hij thuis en in 

zijn kantoor op de Wereldraad aan zijn memoires. Dit onderzoek bleek een veel grotere klus 

dan hij aanvankelijk dacht en hij bracht hele dagen door in de archieven achter het 

Oecumenisch Centrum aan de Route de Ferney in Grand-Saconnex. 

 Met het klimmen der jaren kreeg Visser ’t Hooft een andere uitstraling. Terwijl hij zichzelf 

in de jaren dertig kon presenteren als een energieke jonge man met visie, werd hij rond 1970 

in de ogen van een nieuwe generatie een monumentale figuur van de oude stempel. Charmant, 

erudiet, zwierig zelfs, met zijn grote hoed en donkere kleding, maar ook ouderwets, quasi 

slordig Leids-deftig sprekend met een licht Frans accent, ‘hoekig’ en een beetje dreigend, met 

zijn benige fysiek.24 ’s Middags rond theetijd had hij in het personeelsrestaurant van de 

Wereldraad zijn vaste tafel. In het begin waren er vaak medewerkers die hem om raad 

kwamen vragen. Na verloop van tijd begon hij, zodoende, steeds meer op een orakel te lijken. 

Bij vergaderingen kon hij zomaar binnenlopen, een kwartier aandachtig luisteren en dan 

melden wat men vergeten was, of naar zijn mening niet goed zag, om dan weer weg te gaan.25 

Niet iedereen heeft daar steeds van genoten. Ondanks zijn geweldige status en het grote 

respect dat medewerkers voor hem hadden, werd de afstand langzamerhand groter. Na 

verloop van tijd begon hij zijn opvolgers voor de voeten te lopen en waren er soms pijnlijke 

momenten. Mensen konden zich verplicht voelen onderling af te spreken wie er deze middag 

tijdens de thee bij Wim zou gaan zitten.26  

 Visser ’t Hooft bleef zich na het afscheid van zijn functie, letterlijk tot aan zijn dood, 

persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de erfenis. Zoals hij in de kracht van zijn leven de 

opkomst van de oecumenische beweging had beleefd, dreigde nu zijn ouderdom te gaan 

samenvallen met het herfsttij. Hij kon en wilde zijn teleurstelling niet verbergen wanneer 

jongeren de waarde niet zagen van wat er in zijn tijd was opgebouwd, en een internationale 

kerkelijke organisatie zagen als overbodig, of erger als de ballast van een status quo die de 

vooruitgang belemmerde. In lezingen, preken en artikelen trad Visser ’t Hooft op als advocaat 

                                                           

24 Leidenaren werd uitgesproken als ‘Leienaren’; wilden ‘wouwen’ en oecumene ‘ecumene’. 
25 Berkhof, ‘Herdenking van Willem Adolf Visser ’t Hooft’, 1986, 219. 
26 Over de moeite van Visser ’t Hooft afstand te nemen van de Wereldraad: Zeilstra, interviews met B.C. 

Sjollema, 2013 en 2015; Oostveen, ‘De bittere spijt van W.A. Visser ’t Hooft’, 1985. Berkhof, In memoriam 

1985. 
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van datgene wat er was bereikt. Zijn doel bij de vele optredens in de media was oude en 

nieuwe inzichten te verbinden. In deze toespraken pleitte hij ervoor de materiële nood van de 

armoede in de wereld te zien als een spiritueel vraagstuk. De technologische ontwikkeling 

moest dienstbaar blijven aan humanitaire waarden. Pluralisme en moderniteit probeerde hij 

positief te waarderen, zoals in de vier radioredes die hij in februari en maart 1967 hield voor 

de BBC Home Service.27 Visser ’t Hooft besefte dat de ontwikkeling in de richting van meer 

religieuze veelvormigheid eigen was aan deze tijd en moest worden geaccepteerd. Zo wees hij 

tijdens de rondetafelconferentie van de International Political Science Association in Istanbul 

van 28 mei tot 2 juni 1967 op de voordelen.28 Kerken die zich bevrijd wisten van opgelegde 

verwachtingspatronen waren flexibeler en zouden beter aan Gods opdracht waarachtig het 

levende lichaam van Christus in de wereld te zijn kunnen voldoen. Wel waarschuwde hij dat 

de sociale cohesie van de samenleving zonder consensus over normen en waarden in gevaar 

zou komen. Omwille van verantwoord burgerschap moesten kerken bijdragen aan dialoog en 

respect. Met Pinksteren 1967 preekte Visser ’t Hooft voor jongeren in Taizé over de waarheid 

van Jezus en de Trooster die hij zendt. De bijbeltekst was Johannes 16,7: ‘Het is beter voor u 

dat ik heenga. Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik 

heenga zal ik Hem tot u zenden.’29 Hier vertelde hij ook van een kerkdienst in Afrika, waar hij 

eens de kortste preek van zijn leven had gehouden omdat iedere keer als hij enkele woorden 

sprak over de christelijke vreugde, iedereen opsprong en begon te dansen. Hij voegde er 

haastig aan toe dat hij niet bedoelde dat zijn toehoorders in Taizé nu moesten opspringen. 

Maar een beetje wilder mocht het er van hem wel aan toegaan, zeker met Pinksteren. Toch 

ergerde hij zich later aan de verklaring van deze jongerenassemblee, waarin de zin stond: 

‘Voor ons is oecumene roeping, geen aanhangsel instituut.’  

 

9.3 Uppsala 1968: het keerpunt 

In de jaren na zijn aftreden was de status van Visser ’t Hooft wereldwijd enorm. In Nederland 

waren velen er trots op dat Visser ’t Hooft een landgenoot was en hij werd vaak gevraagd om 

commentaar te leveren op actuele gebeurtenissen, sinds 1963 in Nederland door het 

televisieprogramma Kenmerk.30 In de eerste helft van 1968 zond de NCRV-radio, ter 

                                                           

27 Visser ’t Hooft, Christians for the Future (1967). 
28 Visser ’t Hooft, ‘The Inevitable Development Toward Pluralism’, 1967. 
29 Visser ’t Hooft, ‘Taizé, Pentecôte 1967’, 1967. 
30 Uitgezonden door IKOR.  
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voorbereiding op de Wereldraad-assemblee in Uppsala, twintig zondagavondlezingen door 

Visser ’t Hooft uit onder de titel Leren leven met de oecumene. De lezingen werden 

gebundeld in een boekje met dezelfde titel.31 

 Maar in de zomer van 1968 werden zijn communicatievaardigheden zwaar beproefd. Het 

thema van de vierde Wereldraad-assemblee, die van 4 tot 19 juli plaatsvond in Uppsala, 

Zweden, was: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.32 In mei 1968, juist in de tijd van de 

voorbereidingen op Uppsala waren er in Parijs massale studentenprotesten. Het gonsde ook in 

andere Europese studentensteden van de kritiek op de gevestigde orde onder radicale 

studenten en arbeiders. Dus het thema was actueler dan men bij de voorbereiding had kunnen 

vermoeden. Visser ’t Hooft zag hierin zowel gevaren als kansen. Hij had deze assemblee 

verantwoording af te leggen over zijn laatste jaren als secretaris-generaal en werd tot ere-

president van de Wereldraad verkozen. Voor het laatst hield hij een van de key note speeches. 

Voor hem zelf werd het een keerpunt. 

 Hij stelde de vraag aan de orde naar de zin van het streven naar kerkelijke eenheid in zo’n 

veelvormige samenleving. Maar hij vond het moeilijk de juiste toon te treffen. Waar moesten 

gelovigen in eerste instantie hun aandacht en energie op richten: de kerk of de samenleving? 

Principieel weigerde Visser ’t Hooft het een tegen het ander uit te spelen. Theologisch hield 

hij vast aan de vruchtbaarheid van de verbinding, die hij als een hoge opdracht van God zelf 

beschouwde. Wat hem betrof was ‘horizontale’ vooruitgang zonder ‘verticale’ oriëntatie 

onmogelijk; het geheim van het christelijk geloof was dat de mens hierin centraal staat juist 

doordat God centraal stond.33 De vernieuwing van Godswege waar Uppsala naar uitzag 

betekende voor hem de eenheid van de kerk als voorbereiding op de eenheid van de 

mensheid, althans hij wilde hier een kans grijpen om een actuele vertaalslag te maken. De 

nood van de wereld vergde urgentie. In een poging de eigentijdsheid van deze boodschap te 

                                                           

31 Visser ’t Hooft, Leren leven met de oecumene (1968). Een groot aantal langere en kortere opnames met Visser 

’t Hooft voor radio en televisie vanaf 1939 is digitaal beschikbaar bij de archieven van Beeld en Geluid te 

Hilversum. Zie ook: N. van Gelder, ‘Alle dingen nieuw’, interview met Visser ’t Hooft, NCRV-televisie, 28 juni 

1968, Archief Beeld en Geluid: ‘Uppsala zal moeilijk zijn. […] Als je in een chemisch laboratorium een heleboel 

chemische stoffen door mekaar gooit, dan is het een beetje moeilijk te weten wat er precies gebeuren gaat. Dat 

zal tot zekere hoogte hier het geval zijn. We leven in een tijd van theologische verwarring. […] Als je 

tegenwoordig een goeie afvaardiging van jeugd hebt, en dat zullen we ook hebben, dan houden ze hun mond niet 

meer, en dat is maar goed ook en ik denk dat ze dan ook de vraag zullen stellen, die ze overal stellen: Hoe staat 

het met jullie prioriteiten? Zetten jullie de werkelijk belangrijkste dingen in de eerste plaats? Of is in de wereld 

van tegenwoordig […] het economische en het technische veel te veel de baas, terwijl het menselijke toch in de 

eerste plaats moet komen. Wat hebben de christenen daarop te zeggen?’ 
32 Openbaring 21,5. 
33 Trouw, 6 juli 1968. 



411 

 

onderstrepen, gebruikte Visser ’t Hooft in zijn rede voor de assemblee het begrip ‘ketterij’ 

voor christenen die ‘hun verantwoordelijkheid jegens de behoeftigen in een ander deel van de 

wereld praktisch loochenen’: 

 

Het moet duidelijk worden dat leden van kerken die praktisch hun verantwoordelijkheid voor 

de behoeftigen waar ook ter wereld verloochenen zich net zo schuldig maken aan ketterij als 

zij die een of ander artikel van het geloof verwerpen. De eenheid der mensheid is niet een 

schoon ideaal in de wolken; het is een vast bestanddeel van Gods eigen openbaring. Zo ooit 

ergens dan is hier de vertikale, door God gegeven, dimensie wezenlijk voor alle handelingen 

op het horizontale intermenselijke vlak.34 

 

Dat bleef hangen. Maar de woorden over een eigentijdse invulling van ‘ketterij’ maakten 

meer indruk dan de wat obligaat klinkende aandacht voor God. Even leek de afgetreden 

secretaris-generaal de radicalen gelijk te geven. Hij ging expliciet in op de onrust aan de 

universiteiten. Met recht eiste de jeugd een groter aandeel in de verantwoordelijkheid voor 

inhoud, methode en organisatie van hun scholing. Hij sprak er zijn waardering voor uit dat 

jongeren heel de structuur van politiek-sociaal handelen wereldwijd aan de kaak stelden. Het 

was volgens Visser ’t Hooft kortzichtig wanneer ervaren politici, zakenmensen en bestuurders 

en ouderen in staat en kerk, uit angst voor wanorde, de door de jongeren verwoorde uitdaging 

afwezen als onrealistisch en gevaarlijk subversief. Als jongeren vragen stelden, moesten 

kerken de oren spitsen. Ook hier gold: nostra res agitur. De oecumenische beweging diende 

jongeren niet alleen aan te spreken, maar ook te waarschuwen. Zij dienden in antwoord 

daarop met alternatieve plannen te komen. Daar ontbrak het aan. Wat waren hun constructieve 

bijdragen op de vraag naar de zin van het leven, voorbij het materialisme van productie en 

consumptie?35 Tijdens de assemblee was er een jongerendelegatie, die ook zonder stemrecht, 

met instemming van Visser ’t Hooft actief meedeed. Maar hij ergerde zich aan de Zweedse 

jeugd en aan het gestencilde blaadje Hot news, dat jongeren tijdens de conferentie dagelijks 

                                                           

34 Visser ’t Hooft, ‘The Mandate of the Ecumenical Movement’, (concepttekst 1968). ‘It must be clear that 

church members who deny in fact their responsibility for the needy in any part of the world are just as guilty of 

heresy as those who deny this or that article of the faith. The unity of mankind is not a fine ideal in the clouds; it is 

part and parcel of God’s own revelation. Here if anywhere the vertical, God-given, dimension is essential for any 

action in the horizontal, inter-human plan.’ Nederlandse tekst: Visser ’t Hooft, ‘De opdracht der oecumenische 

beweging’, in: Uppsala 1968. Rapporten van de zes secties en enkele andere documenten (1968), 12-31. Citaat 

25. 
35 Visser ’t Hooft, concept ‘The Mandate of the Ecumenical Movement’, 1968. 
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verspreidden om de deelnemers te vertellen wat ze dachten: ‘een beetje een grote mond’ en 

‘arrogant’. De kerken zelf zouden meer constructieve jongeren in hun delegaties moeten 

opnemen, vond hij.36 

 Volgens velen had Visser ’t Hooft in Uppsala gepleit voor het ontwikkelen van politiek en 

sociaal engagement. De oude leider leek ‘om’ en er ontstond heel wat discussie over zijn 

waarschuwing tegen die moderne ketterij: woorden zonder daden.37 Terwijl sommigen 

aangenaam verrast waren, wekten de woorden van Visser ’t Hooft bij anderen vooral 

bevreemding. Hoe verhielden deze woorden zich tot zijn levenswerk? Wat was de waarde van 

de Wereldraad van Kerken in de wereld van 1968 waarin zoveel vraagtekens bij het woord 

‘kerk’ werden gezet? Was Visser ’t Hooft niet verkeerd begrepen? 

 Internationaal trok de toespraak veel aandacht en het Nederlandse dagblad Trouw sprak 

van een ‘briljante rede’: 

 

Hij sprak over het mandaat van de oecumenische beweging en zijn rede was een magistrale 

omhelzing van allerlei tendensen in kerk en samenleving, die elkaar lijken tegen te 

spreken, maar toch bijeen horen.38 

 

De predikant A. van Es, die een documentatie uitgave van Uppsala verzorgde, was lyrisch en 

ging in zijn waardering nog verder: 

 

Zonder overdrijving kan men zeggen dat dr. Visser ’t Hooft sprak als Mozes die de weg 

door de woestijn overzag en vooruit schouwde naar het beloofde land.39 

 

De journalist Gerhard Rein was in 1968 meteen diep geraakt en vindt na vijftig jaar nog 

steeds dat Visser ’t Hooft hier de kern raakte: ‘Ik ken geen andere formulering waarmee je als 

christen zo in je identiteit wordt uitgedaagd.’40 

Visser ’t Hooft zelf schrok destijds van de reacties. Hij had getracht verbindende taal te 

spreken, zowel waar het ging over de tegenstellingen wereldwijd als over de generaties. Maar 

                                                           

36 D. de Vree, Uppsala interview met Visser ’t Hooft, KRO-radio, ongedateerd, 1968. Archief Beeld en Geluid. 
37 Oostveen, ‘De bittere spijt van W.A. Visser ’t Hooft’, 1985. 
38 Trouw, 6 juli 1968. 
39 Van Es, ‘Uppsala ’68’, 1968, 6. 
40 Rein, ‘Willem A. Visser ‘t Hooft. The Future of Peace’, 2018, 103. ‘I do not know of any other sentence that 

so challenges one’s own identity as a Christian as this one.’ 
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persoonlijk ergerde hij zich aan de ongedisciplineerde houding van de jeugd en de wijze 

waarop de orde rond de lezingen tijdens de conferentie door ‘rebellerende jongeren’ werd 

verstoord. De jeugd was vaak gebrekkig geïnformeerd, maakte een hoop misbaar en bleek 

weinig respect voor ervaring te hebben. Vaderlijk sprak Visser ’t Hooft hen toe: 

 

Als jullie alleen maar de bestaande structuren wilt afbreken, dan kun je op een gaullistische 

overwinning rekenen. Dan zullen de massa’s te hoop lopen om de status quo te redden.41 

 

Wat hij beslist niet had willen zeggen was dat de verticale benadering nu zou moeten opgaan 

in de horizontale, of dat de ontmoeting met God voortaan louter in het contact met mensen 

zou moeten worden gezocht. Daarover had hij eerder al een botsing gehad met de 

Amerikaanse socioloog Harvey Cox, auteur van het geruchtmakende boek The Secular City 

uit 1965. In de International Review of Missions probeerde Visser ’t Hooft de eenzijdige 

interpretatie van zijn woorden in Uppsala te corrigeren. Horizontaal en verticaal konden 

elkaar niet missen. Alles bij elkaar vond Visser ’t Hooft Uppsala toch wel een domper. 

Lekenconferenties, zoals die over het sociale vraagstuk van 1966 in Genève, hadden 

waarschijnlijk meer toekomst. In maart 1969 deed hij aanbevelingen in deze richting.42 Hij 

bleef ervan overtuigd dat de kerken, gecoördineerd door de Wereldraad, in de internationale 

wereld echt een stoot tot verandering hadden gegeven als het ging om ‘responsible society’. 

Hij vond het belangrijk dat uitgangspunt nu verder door te vertalen betreffende het 

antiracismeprogramma en het armoedevraagstuk.43  

 Het wereldraadprogramma ter bestrijding van racisme ging vaak over het boycotten van 

landen, bedrijven en instellingen die racisme ondersteunden. Visser ’t Hooft was zich ervan 

bewust dat dit programma omstreden was, ook in de lidkerken zelf. Dat werd vooral een 

strijdpunt toen de Wereldraad na de assemblee van Uppsala ook organisaties als de Angolese 

bevrijdingsbeweging Frelimo, het African National Congress en het Patriottisch Front van 

Robert Mugabe en Joshua Nkomo ging steunen, die ook aan gewapend verzet deden. Toch 

had hij er begrip voor dat, nadat het accent lang had gelegen op meer principiële 

geloofskwesties, het onvermijdelijk was dat concrete vormen van solidariteit en stellingnemen 

                                                           

41 Van Capelleveen, in: Nieuwe Leidse Courant, 11 november 1968. 
42 Visser ’t Hooft, ‘Notes concerning ideas on the structure of the WCC’, 1969. 
43 B. de Ronden, interview met Visser ’t Hooft, IKOR-radio, 8 juli 1969. Archief Beeld en Geluid. 
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in de Wereldraad aan de orde kwamen.44 Keer op keer legde hij loyaal uit dat geld van de 

Wereldraad gegeven aan bevrijdingsbewegingen niet terecht kwam bij de gewapende strijd 

zelf, maar bestemd was voor educatie, hulpverlening aan vluchtelingen en medisch werk. 

Andere organisaties als het Rode Kruis deden hetzelfde, maar kregen veel minder kritiek dan 

de Wereldraad.45 Maar Visser ’t Hooft was wel bang voor verkeerde beeldvorming en dat een 

eenzijdig politiek links imago van de Wereldraad tot vervreemding zou leiden en polarisatie. 

Dat is, met name in Duitsland, inderdaad gebeurd.46 

 Een succesje was in deze tijd de aanvraag, na veel vijven en zessen, van het lidmaatschap 

van de Wereldraad door de Gereformeerde Kerken in Nederland, nadat Visser ’t Hooft 

daartoe advies had uitgebracht.47 Hij hield in conferentiecentrum ‘De Blije Werelt’ te 

Lunteren voor de gereformeerden, allen rokende mannen achter hoge stapels synodestukken, 

een interessante rede, waarin hij achteraf lijkt in te stemmen met de visie van Käsemann in 

1963: 

 

Voor mijn gevoel is er geen schijn van kans voor eenheidsplannen die een sterk uniform 

karakter zouden dragen. Ik geloof dat de enige kans is voor eenheidsplannen die een sterk 

pluriform element hebben en ik geloof persoonlijk dat we ook steeds duidelijker beginnen 

te zien dat dat ook eigenlijk veel meer in de lijn is van het Nieuwe Testament, dat zelf een 

merkwaardige pluriformiteit van vormen kent en dus daarom de eenheid die wij zoeken. 

Veel meer ligt op het punt dat wij het met elkaar eens worden over de grondvragen van het 

kerkzijn in de wereld, de grondvragen wat het evangelie in de wereld is, de grondvragen 

die komen tot het wezen van de kerk, dat we dan al het andere wat de vormen en de 

structuren betreft tot de vrije keuze kunnen laten van de verschillende kerken.48  

 

Na 1968 zou Visser ’t Hooft er nooit meer in slagen het bestaansrecht van de oecumenische 

beweging in de vorm die de Wereldraad daaraan gaf, met de overtuigingskracht van de 

                                                           

44 Interview met Visser ’t Hooft, Onderweg, IKON-radio, 12 oktober 1975. Archief Beeld en Geluid. 
45 Interview L. Pagano en G. Sonder met Visser ’t Hooft, Magazine, AVRO-radio, 17 augustus 1980. Archief 

Beeld en Geluid. 
46 Interviews met H. Berkhof, A.H. van den Heuvel en H.M. de Lange, Brood en Spelen, IKON-radio, 6 juli 

1985. Archief Beeld en Geluid. 
47 Kenmerk, IKOR-televisie, 27 januari 1971. Archief Beeld en Geluid. Visser ’t Hooft tot het centraal comité: ‘I 

do not believe that there is one single church in the world that has struggled for a longer period, more 

consistently and solidly with the question as to whether it should become a member of the World Council.’ 
48 Rede Visser ’t Hooft voor de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, in: Kenmerk, IKOR-

televisie, 9 september 1969. Archief Beeld en Geluid. Vgl. 6.9. 
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periode daarvoor te presenteren. Rond 1970 werd telkens opnieuw, voor zijn gevoel 

ontluisterend vaak, de vraag gesteld of het instituut van de Wereldraad van Kerken niet als 

een achterhaald ideaal moest worden beschouwd. Er werd gesproken van ‘the post-

ecumenical era’ en ‘secular ecumenism’. Visser ’t Hooft voelde zich persoonlijk 

aangesproken en stelde zich tot taak de vraag serieus op te pakken. Toen hij werd uitgenodigd 

om in Reading, Pennsylvania, de Gallaghar Lezing 1970 te houden, stelde hij de vraag: ‘Has 

the Day of Ecumenical Structures Passed?’49 Hij besefte wel dat hij niet kon pretenderen de 

meest aangewezen persoon te zijn om deze vraag onbevooroordeeld te beantwoorden. Hij 

koos voor de strategie van het historisch getuigenis, dat wil zeggen de demonstratie vanuit het 

verleden, terwijl hij zei zelf bereid te zijn tot erkenning van de zwakte en fouten van de 

oecumenische structuren waarvoor hij zo had geijverd. Hij had een gave erfenis willen 

overdragen. Maar aan wie? En was die erfenis nog wel in tact? Visser ’t Hooft besefte dat de 

tijd van grote profeten en pioniers van de oecumenische beweging voorgoed voorbij was. Zij 

waren opgevolgd, enerzijds door meer traditionele ’kerkelijke’ types. Hij noemde geen 

namen, maar moet hebben gedacht aan mensen als Franklin Fry en Eugene Blake, die meer 

manager waren dan theoloog. Anderzijds moet hij zich in de steek gelaten hebben gevoeld 

door rebelse critici, zoals de zendingstheoloog Hans Hoekendijk, van wie hij ooit grote 

verwachtingen had gehad. Deze had in 1960 de councils waarin de kerken bijeenkwamen 

ironisch en eigenlijk spottend afgeschreven als ‘alibi for immobility’.50 Alles stond of viel met 

betrokkenheid. De Wereldraad kon wel resoluties aannemen, bijvoorbeeld met betrekking tot 

het Programme to Combat Racism, dat na Uppsala tot ontwikkeling werd gebracht. Maar wat 

was daarvan de waarde als veel kerken zich daar niets van aantrokken? Zonder structuur, zo 

waarschuwde Visser ‘t Hooft, zou de kerk niet in staat zijn tot de dienstbaarheid en de 

uitdaging die door niemand minder dan Christus zelf werd verwacht. Die prijs voor eigentijds 

kerkzijn mocht niemand van de kerk eisen, vond hij. Voor de Duitse beweging Ökumenisch 

Pfingsten die het gezamenlijk vieren van de Maaltijd van de Heer door rooms-katholieken en 

protestanten stimuleerde, bijvoorbeeld tijdens de Kirchentag te Augsburg op Pinksteren 1971 

had hij begrip, maar hij vond het in deze tijd een bedenkelijke ontwikkeling, omdat de 

structuren werden veronachtzaamd door mensen die ‘vreselijk hard naar voren willen hollen’ 

                                                           

49 Visser ’t Hooft, ‘Has the Day of Ecumenical Structures passed?’, 1970. 
50 Hoekendijk, ‘Op weg naar de wereld van morgen’, 1960, in: idem, De kerk binnenste buiten (1964). Citaten 

186-187. 
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terwijl anderen op de rem trapten.51 Een structuurloze oecumene zou naar zijn inzicht 

onvermijdelijk machteloos verlamd raken. Visser ’t Hooft heeft regelmatig gewaarschuwd 

tegen ‘wild oecumenisme’ of, zoals hij zei ‘écuménisme sauvage’, waarbij met name jongeren 

die niet langer wilden wachten, spontaan kerkdiensten met vormen van intercommunie gingen 

organiseren, naar zijn mening een ‘hoogst gevaarlijke ontwikkeling voor de oecumenische 

beweging’.52 Het grondwoord uit het Nieuwe Testament voor ‘gemeenschap’, koinonia, 

betrok hij nu op de gemeenschap tussen de kerken, polycentrisch en universeel tegelijk. Zo 

hoopte hij dat het adagium van de reformatie, Ecclesia semper reformanda, opnieuw 

betekenis zou krijgen in een creatieve spanning tussen de institutionele en de niet-

institutionele oecumene. 

 

9.4 Utrecht 1972: heeft de institutionele oecumene toekomst? 

Visser ’t Hooft genoot ervan als hij zo nu en dan als gastheer mocht optreden bij een 

bijzonder bezoek aan de Wereldraad, zoals in 1970 bij een werkbezoek van prinses Beatrix en 

prins Claus aan verschillende internationale organisaties in Genève. In juli 1960 was de 

prinses ook te gast geweest voor een aan haar studie gerelateerde stage bij de Wereldraad. 

Beatrix had met Visser ’t Hooft gemeen dat zij graag direct het inhoudelijk gesprek zocht.53 

Visser ’t Hooft mocht haar graag en vond het vreselijk toen er in Nederland aanvankelijk veel 

kritiek was op haar keuze om met de Duitse prins Claus te trouwen. Hij kon toen niet 

begrijpen dat niet alle Nederlanders die bij de Wereldraad werkten niet direct spontaan hun 

handtekening wilden zetten onder de steunbetuiging aan het jonge paar die hij had 

opgesteld.54 Hij was in deze tijd druk bezig met zijn memoires. De bedoeling van Visser ’t 

Hooft daarmee was niet zozeer een persoonlijke terugblik te geven als wel een krachtige 

ondersteuning voor Wereldraad en oecumene, een ‘Fundgrube’ van historisch 

gedocumenteerde bewijsplaatsen voor de waarde van de oecumene. Geschreven niet als een 

theologisch boek voor insiders maar als een spannend en toegankelijk verhaal, verluchtigd 

met anekdotes en gerelateerd aan de grote geschiedenis, moesten de memoires, als het kon 

voor een nieuwe generatie, een inspirerende legitimatie bieden van de oecumenische 

                                                           

51 Hier en Nu, NCRV-televisie, 7 juni 1971. Archief Beeld en Geluid. 
52 B. de Ronden en H. Biersteker, interview met Visser ’t Hooft, Vijftig jaar Geloof en Kerkorde, IKON-

televisie, 27 mei 1977. Archief Beeld en Geluid. 
53 WCC general correspondence, 1960 en 1970. Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 365. 
54 Interviews met H. Berkhof, A.H. van den Heuvel en H.M. de Lange, Brood en Spelen, IKON-radio, 6 juli 

1985. Archief Beeld en Geluid. 
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beweging. Een kordate, oplossingsgerichte, aanpak stond centraal. Bij telkens weer een ander 

probleem liep het uit op de conclusie: ‘er moest dus iets gedaan worden’, waarna een actie 

volgde. Zijn redes tijdens conferenties had hij, alsof hij troepen toesprak, op vergelijkbare 

wijze, vaak besloten met een opsomming van ‘marsorders’, bijvoorbeeld bij de grote 

jeugdconferentie van Amsterdam in 1939. 

 In juli 1971 kon hij, samen met C. Michael de Vries en Aat Guittart, het boek in het Engels 

voltooien. De Nederlandse tekst was dankzij De Vries tegelijk klaar en werd zelfs het eerst 

gepubliceerd. De ondertitel van de Nederlandse editie ‘Een leven in de oecumene’ was even 

bescheiden als weinig zeggend. Het leven van Visser ’t Hooft onderscheidde zich van dat van 

vele andere levens van mensen die voor de oecumene hebben geijverd, vanwege het vrijwel 

totale karakter van zijn inzet. In zijn eigen beleving leefde hij voor de oecumene.55 De Duitse, 

Zweedse en Franse vertalingen volgden.56 De memoires werden door bewonderaars lovend 

ontvangen.57 Iemand gebruikte het beeld van de ‘katalysator’, die processen op gang bracht.58 

Maar er was ook kritiek. Netelige kwesties werden omzeild, zoals rol van de oecumenische 

beweging rond de verhouding tussen Israël en de Palestijnen. Was het ook niet te veel het 

verhaal van een ‘old boys club’ geworden? En werd in het boek ook niet duidelijk dat Visser 

’t Hooft zich te veel had laten meenemen in het internationale spel van de macht, teveel een 

diplomaat was geworden?59 Boudewijn Sjollema was teleurgesteld. Was de neergang in de 

oecumenische beweging die nu zichtbaar werd, in het boek wel goed geanalyseerd? Of 

werden de kritische analyses eigenlijk onder het vloerkleed van de mooie verhalen geveegd? 

Op sommige bladzijden vertelde Visser ‘t Hooft het verhaal zoals hij vond dat het had moeten 

zijn.60 

 Te vaak zijn de memoires nadien vrijwel kritiekloos gebruikt als bron en norm. Voor veel 

latere publicaties is weinig bronnenonderzoek verricht en ze steunen zwaar op de interpretatie 

die Visser ’t Hooft van gebeurtenissen geeft.61 De gemaakte keuzes, bijvoorbeeld van de kerk 

als bouwblok voor de oecumene, de organisatievorm van de Wereldraad en het 

                                                           

55 Zie bijv. 9.4. 
56 De Duitse titel van de memoires is Die Welt war meine Gemeinde, naar een citaat van John Wesley, de 

grondlegger van het methodisme. 
57 Zie bijv. Potter, ‘But still it moves’, 1973 ; A.J. Klei, in: Trouw, 13 november 1971 en A.G. Barkey Wolf, in : 

Accent, 25 december 1971. 
58 Courvoisier, ‘Le temps du rassemblement’, 1976. 
59 Zeilstra, interview met B.C. Sjollema, 20 augustus 2013. Sjollema noemt als voorbeeld: Visser ’t Hooft, ‘The 

International Civil Servant and Today’s World’, 1965. 
60 Zeilstra, interview met A.H. van den Heuvel, 23 april 2013. 
61 Bijv. Giampiccoli, Willem A. Visser ‘t Hooft. La primavera dell’ecumenismo (2015). 
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christocentrisme, waren de keuzes van Visser ’t Hooft en een bepaalde groep oecumenische 

leiders onder bepaalde omstandigheden. Christus en de bijbelse openbaring werden door hem 

meestal exclusief gearticuleerd zonder dat hij zich rekenschap gaf van de consequenties 

daarvan voor, bijvoorbeeld, de interreligieuze dialoog. In de memoires werden de gemaakte 

keuzes gepresenteerd als logisch en de beste en bijna van eeuwigheidswaarde. Anekdotes 

kregen vaak een legitimerende functie. Vanuit de memoires was een analyse van de 

ontwikkelingen in de oecumenische beweging die zich in de decennia na hun verschijning 

voordeden niet goed mogelijk. 

 Op 17 en 18 mei 1972 hield Visser ’t Hooft in Utrecht de Berkelbach van der 

Sprenkellezingen met als titel: ‘Heeft de oecumenische beweging toekomst?’62 Iedereen 

begreep dat dit voor de spreker een retorische vraag was en niet alleen voor hem. Inleider 

professor W.C. van Unnik schoof de kritische woorden van iemand die had gezegd ‘Visser ’t 

Hooft past niet meer in deze tijd…’ zonder aarzelen als niet ter zake terzijde. De vraag was 

volgens Visser ’t Hooft niet of het bouwen van oecumenische structuren nog zin had. De 

goede vraag was die van de apostel Paulus in 1 Korintiërs 3,12-13, of er met goud en zilver 

dan wel met hooi of stro gebouwd werd. Maar dat de machinerie van de Wereldraad ook heel 

negatief kon worden beleefd bleek in augustus 1972, opnieuw in Utrecht. 

 In augustus 1972 was Visser ’t Hooft opnieuw in Utrecht toen het honderdkoppige centraal 

comité van de Wereldraad in de jaarbeurs bijeenkwam voor de jaarlijkse vergadering. Een van 

de belangrijkste agendapunten was de voordracht van de methodist Philip A. Potter (1921-

2015), afkomstig uit Jamaica, als opvolger van generaal-secretaris Blake. Potter kwam uit de 

WSCF en zijn kandidatuur had de steun van Visser ’t Hooft. Bij deze gelegenheid gevraagd 

wat eigenlijk het gezag was van de secretaris-generaal, antwoordde Visser ’t Hooft (in 

spreektaal): 

 

Het opvallende van het generaal-secretariaat van de Wereldraad is de geweldige 

veelzijdigheid van de functie. Deze man moet het ene ogenblik werken met theologische 

vragen en daar vrij diep op ingaan, maar een korte tijd daarna moet hij zich opeens 

bezighouden met het budget van grote operaties op het gebied van de hulpverlening bij de 

een of andere ramp… om vluchtelingen. Het ene moment zit hij over kerkelijke vragen te 

praten, het volgende moment zit hij in een diplomatieke situatie waar hij een feeling moet 
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hebben voor de internationale problematiek. En het is bijna zonder overgang op één en 

dezelfde dag dat hij al die dingen door elkaar moet doen. Hij moet spreken. Hij moet 

schrijven. Hij is een pastor voor zijn staf, en een vrij grote staf toch, van enige honderden 

mensen. Hij moet om kunnen gaan met kerkleiders.63 

 

Onder een nieuwe generatie medewerkers van de Wereldraad werd met respect gesproken 

over het tijdperk Visser ’t Hooft, maar ook over zijn ‘benevolent autocracy’. Philip Potter zelf 

was ervan overtuigd dat het roer om moest. Over Visser ’t Hooft zei Potter later op zijn 

elegante toon: 

 

Als een goede Hollander, had hij een talent voor ‘managing’, en ook ‘managing’ in de 

betekenis van hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Hij hield niet van details: 

de hoofdzaken, daar ging het om! Hij had altijd een duidelijk programma. Een beetje bij 

elkaar zitten, wat drinken en afwachten wat mensen te zeggen hadden, dat hoorde niet bij 

zijn levensstijl. Misschien zijn hem daardoor wel wat diepere inzichten ontgaan.64 

 

Toen Potter eind 1977 werd gevraagd wat hij ervan vond dat Visser ’t Hooft nog vrijwel 

dagelijks aanwezig was op het Oecumenisch Centrum, antwoordde hij: ‘We are his family.’ 

Zelf vond Visser ’t Hooft dat hij geen talent had voor luieren en spelletjes beschouwde hij als 

tijdverlies. Op de vraag of hij er niet beter helemaal mee op kon houden, antwoordde hij: 

‘Nee. Want ik weet helemaal niet wat dat betekent. […] Moet ik dan in deze stoel gaan zitten 

en dan naar het plafond [gaan] kijken?’65 

 Bij de opening van de bijeenkomst van het centraal comité op 13 augustus 1972 leidde 

erepresident Visser ’t Hooft in de Domkerk het thema ‘Verplicht tot gemeenschap’ in met een 

preek over de woorden van Jezus uit Johannes 12, 32-33: ‘als Ik van de aarde verhoogd ben, 

zal Ik allen tot mij trekken. Dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou.’ De 

boodschap van Visser ’t Hooft was toen dat wat er in de Wereldraad gestalte kreeg, geen idee-

                                                           

63 N. van Gelder, interview met Visser ’t Hooft, NCRV-televisie, Ander Nieuws, 18 augustus 1972. Archief 

Beeld en Geluid. 
64 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 
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life. Perhaps he lost some real insights because of that.’ 
65 Ibidem. 
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fixe was zolang het kruis van Christus functioneerde als verzamelpunt van allen die verdeeld 

waren. Geen menselijk tijdgebonden enthousiasme of idealisme was het dus, waar het volgens 

de voorganger allemaal om draaide, maar een door God zelf gegeven opdracht.66 Maar het 

krachtige christocentrische getuigenis waarmee de voorganger de toon voor de bijeenkomst 

van het centraal comité had willen zetten, werd in de media overschaduwd door heel ander 

geluid. 

 Er was dat jaar grote commotie ontstaan over het gebrek aan godsdienstvrijheid in de 

Sovjet-Unie. Schrijver en dissident Alexander Solzjenitsyn had een open protestbrief 

geschreven aan de patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk. De Wereldraad beschouwde het 

protest van Solzjenitsyn formeel als een interne Russische aangelegenheid, waar men vanuit 

Genève het beste vooral met stille diplomatie op kon reageren. Bij velen, onder wie Utrechtse 

theologiestudenten, riep deze houding grote verontwaardiging op. Aan de Wereldraad werd 

verweten dat men zich niet kwetsbaar durfde op te stellen en als kil ‘kerkelijk establishment’ 

niet werkelijk met de Russische christenen was begaan. De studenten riepen, in een 

actiegroep verenigd, de Wereldraad op kleur te bekennen en zich openlijk met Solzjenitsyn 

solidair te verklaren. Albert van den Heuvel (1932) bevond zich op de valreep van zijn 

afscheid van het centraal comité als hoofd communicatie om scriba van de Nederlandse 

Hervormde Kerk te worden. In het blad In de Waagschaal brak hij een lans voor de 

voorzichtige lijn ingezet door Visser ’t Hooft en toonde hij begrip voor de leiding van de 

Russische kerk, die onder het Russisch staatscommunisme moest overleven. Solzjenitsyn viel 

de verkeerde mensen aan.67  

 De Utrechtse hoogleraar vroege kerkgeschiedenis Gilles Quispel (1916-2006) daarentegen 

steunde de studenten. Het was zijn overtuiging dat er in de Russische mysticus Solzjenitsyn 

een profeet was opgestaan.68 Aan de Wereldraad verweet de hoogleraar onwil om zich met 

betrekking tot misstanden in de Sovjet-Unie uit te spreken en gebrek aan kennis over wat er 

zich werkelijk aan christenvervolging in dat land afspeelde. De leiding van de Wereldraad 

werd door Quispel hard aangevallen als niet spirituele ‘managers’. Hij deed dit in een 

ingezonden artikel over deze zaak in De Telegraaf op de zaterdag voorafgaand aan de 

bijeenkomst van het centraal comité. Hij beschuldigde de leden van het miskennen van de 

profetie en vergeleek hen met het sanhedrin dat Jezus veroordeelde. 
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Blake en Van den Heuvel zijn managers. Zoals een ander doet in gloeilampen, zo doen zij 

in kerken en gros. Een manager, het is bekend, hoeft niet te kunnen lezen of schrijven. Hij 

kan een man zijn zonder geestelijk gehalte. Maar hij moet kunnen organiseren. En nu is de 

grote daad van de manager Visser ’t Hooft geweest, dat hij de Russisch-orthodoxe kerk bij 

de Wereldraad van Kerken heeft gebracht. Zijn opvolgers staan voor de taak dit grote 

gebied er bij te houden. En als dan een enkeling als Solzjenitsyn opstaat en deze strategie 

doorkruist, moeten zij denken aan de grote belangen die voor hun zaak op het spel staan. 

En de verleiding is dan groot om te zeggen: ‘Jullie weten niets en jullie beseft niet, dat het 

in jullie belang is, als één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat.’69 

 

Deze woorden kwamen professor Quispel op 15 augustus in de wandelgangen van de 

Utrechtse jaarbeurs op een ‘furieuze tirade’ van Visser ’t Hooft te staan, ‘wit van woede’, die 

hem van onheuse beschuldigingen en van schelden in de media betichtte.70 Toen Visser ’t 

Hooft daarna de studentleden van de actiegroep voor ‘ouwe wijven’ uitmaakte omdat ze 

Quispel klakkeloos zouden napraten, schrokken de studenten daar erg van. Zij vroegen de 

hoogleraar, die kennelijk te ver was gegaan, om uit de actiegroep te treden. Dat deed Quispel 

en hij nam zijn aantijging over ‘managers’ bij de Wereldraad terug. Er vonden verschillende 

gesprekken van de leiding van de Wereldraad met de studenten plaats. Maar deze bleven 

vinden dat het er in de Raad niet geestelijk, maar bureaucratisch en diplomatiek aan toeging. 

Op een spandoek hadden ze geschreven: ‘No diplomats but prophets’. Dat was een van de 

leuzen waarmee Quispel zijn Telegraaf-artikel had beëindigd, voor Visser ’t Hooft een 

pijnlijke echo van de stem van Karl Barth. Het beeld dat in de media bleef hangen was dat 

van een stroperige, op diplomatie gerichte bureaucratie, niet in staat op te komen voor een 

profetische stem ten tijde van geloofsvervolging. 

 Buitenstaanders die van de Wereldraad en de leiding daarvan een karikatuur maakten 

konden Visser ’t Hooft razend maken. Zijn erfenis stond op het spel. De Wereldraad had een 

internationale status verworven die men zou moeten koesteren. 

 

Er is geen twijfel aan dat op allerlei gebieden mensen bereid zijn naar de Wereldraad te 

luisteren. Als dus de generaal-secretaris tegelijk een man is die dit op de juiste wijze aan de 
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man brengt, heel dikwijls in persoonlijke gesprekken, soms ook in openbare mededelingen 

[…] waarin hij eigenlijk het meest dan moet samenwerken met zijn mede-leiders, niet in 

z’n eentje te veel moet optreden, wanneer hij dat doet, heeft hij een goede kans dat er naar 

hem geluisterd wordt.71  

 

Hij was al lang niet meer in functie, maar soms lukte het erepresident Visser ’t Hooft ook in 

deze tijd nog om te laten zien hoe hij vond dat het moest. Bijvoorbeeld, toen hij aan het einde 

van datzelfde jaar 1972 een hoofdrol kon spelen in het Oecumenisch Centrum aan de Route 

de Ferney, toen de president van de Bondsrepubliek, Gustav W. Heinemann, een staatsbezoek 

aan Zwitserland bracht en te kennen had gegeven ook de Wereldraad in Genève te willen 

bezoeken. Visser ’t Hooft was eigenlijk van plan de wereldconferentie van de United Bible 

Societies in Addis Abeba bij te wonen, maar Eugene Blake was in het buitenland en Potter 

was nog aan het inwerken, zodat hij werd gevraagd als gastheer van de Bondspresident op te 

treden. Het was vlak na de aanslagen op het Israëlische team tijdens de Olympische Spelen in 

München en de veiligheidsvoorschriften waren streng. Maar Visser ’t Hooft genoot. Hij kende 

zijn gast goed uit de tijd na de oorlog. Heinemann was als actief luthers kerklid in 1945 lid 

geweest van de Duitse delegatie tijdens de verzoeningsbesprekingen in Stuttgart, was 

medeoprichter van de Duitse christendemocratische partij CDU, en had deelgenomen aan drie 

assemblees van de Wereldraad. Het werd een warme en inhoudelijk sterke ontmoeting. Visser 

’t Hooft sprak de hoop uit dat men in de Bondsrepubliek in het gesprek over 

ontwikkelingshulp de stem van de armen zou blijven horen en aan verzoening en vrede in 

Europa zou blijven werken. Hij prees de inzet van Heinemann, die, zo vond Visser ’t Hooft, 

in zijn werk als president trachtte te verwerkelijken wat hij samen met zijn broeders en zusters 

in kerk en oecumene had ontdekt en heette hem welkom als een broeder: ‘Willkommen, lieber 

Bruder Heinemann in dieser ökumenischen Familie, die auch Ihre Familie ist.’72 Het gesprek 

ging verder vooral over het vooral in West-Duitsland omstreden Wereldraadprogramma ter 

bestrijding van racisme, en Heinemann nam de moeite om hierover positief te spreken. 

Boudewijn Sjollema, directeur van dit programma, en de lutherse theoloog Helmut Gollwitzer 

hadden achter de schermen hun uiterste best gedaan om de speech van Heinemann in deze zin 

te beïnvloeden. Op het laatste moment waren de woorden van Heinemann door zijn 
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medewerkers nog in de bedoelde zin gewijzigd.73 ‘Well done!’ zei Visser ’t Hooft na afloop 

tegen Sjollema. Zo zag hij het graag. Kon de Wereldraad die toon maar weer te pakken 

krijgen: diplomatiek achter de schermen, tegelijk inhoudelijk sterk voor het voetlicht. Maar 

deze stijl en de daarmee verbonden kansen lagen meer in het verleden dan in de toekomst. 

 

9.5 Pelgrim te gast bij de elite en in het massatoerisme verloren 

In de eerste helft van de jaren zeventig maakte Visser ’t Hooft een aantal reizen in het 

oostelijke Middellandse Zeegebied. Hij had er veel contacten en werd overal op hoog niveau 

met open armen ontvangen. Op 1 oktober 1972 vertrok hij naar Jeruzalem, waar hij een 

bijeenkomst bijwoonde van de Alliantie van de Orders of St. John, waarvan hij aftredend 

voorzitter was. Hij maakte een dagtocht naar de Sinaï en bedacht daarbij enerzijds dat het de 

geboorteplaats was van het bijbelse geloof, vroeg zich anderzijds af hoe het volk van de 

Exodus daar ooit had kunnen overleven. Van het St. Catherinaklooster herinnerde hij zich 

later vooral de toeristen; de monniken hielden zich schuil en de bibliotheek bleef gesloten. 

Tijdens een kerkdienst in de St. George Kathedraal in Jeruzalem preekte hij over Matteüs 

28,7b ‘Hij gaat u voor naar Galilea,’ en het gevaar dat pelgrims al hun tijd besteden om 

achteruit te kijken, terwijl Jezus de mensen in feite altijd vóórging. In het oecumenisch 

instituut Tantur bij Bethlehem ontmoette hij de rector Jean-Jacques von Allmen uit Neuchâtel, 

met wie hij erover sprak hoe hier oecumene en vredesinitiatieven konden samenkomen. Bij de 

‘Garden Tomb’ ergerde hij zich aan de ‘Custodian’ Jan Willem van der Hoeven zoon van de 

secretaris van koningin Juliana en oprichter van de Internationale Christelijke Ambassade te 

Jeruzalem, die aan de bezoekers op profetische toon verkondigde dat er binnenkort in 

Jeruzalem een nieuw bloedbad zou plaatsvinden waardoor Gods oordeel over allen openbaar 

zou worden. Visser ’t Hooft vond het niets: ‘Hij is een begaafde spreker van het 

schreeuwerstype.’74  

 Op 9 oktober 1972 werd Visser ’t Hooft honorary fellow van de Hebreeuwse Universiteit 

van Jeruzalem. De lof die hem tijdens de lunch werd toegewuifd vanwege zijn inzet voor de 

Joden in de Tweede Wereldoorlog maakte hem verlegen.75 Hij antwoordde dat ook door hem 

niet genoeg was gedaan, maar dat de gezamenlijke inspanning voor de Joden de kerken van 
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Nederland dichter bij elkaar had gebracht. Visser ’t Hooft besefte heel goed dat er Joden 

waren die hem verweten in zijn functie als secretaris-generaal van de Wereldraad na de oorlog 

weinig aandacht voor de staat Israël te hebben gehad. In zijn rondzendbrief aan de familie 

sprak hij zich uit. 

 

Ik kwam ervandaan met het gevoel dat we alles moeten doen om verdere polarisatie in het 

Midden-Oosten te voorkomen. Te veel christenen zijn partijganger aan deze of gene zijde 

geworden. De enige hoop is dat men tot een soort modus vivendi komt. De Arabieren en 

speciaal de Palestijnen moeten het bestaan van Israël accepteren. Maar de Israëli’s moeten 

inzien dat er een echt Palestijnenprobleem ligt dat om een oplossing vraagt. Er zijn 

aanwijzingen dat de jongere Israëli’s beginnen te begrijpen dat ze de Arabieren niet alleen 

economische mogelijkheden moeten bieden maar ook een gevoel van verantwoordelijke 

participatie in het leven in dit land.76 

 

De oecumenische reisorganisatie Cleo specialiseerde zich in moderne vormen van pelgrimage 

en culturele verdieping. Dat sprak Visser ’t Hooft aan en hij meldde zich aan als deelnemer-

expert. Onderweg gaf hij lezingen over, bijvoorbeeld, de oosterse orthodoxie en de Rooms-

Katholieke Kerk in de oecumenische beweging. Ook preekte hij hier en daar. In 1973 maakte 

hij op vergelijkbare wijze een cruise naar het oostelijke Middellandse Zeegebied. Maar hij 

kreeg het er benauwd van om steeds met zeshonderd mensen op een schip te zitten. In het 

zicht van Istanbul herinnerde hij zich hoe hij hier in 1928 met Jetty en broer Hans net zo was 

aangekomen. Hij ergerde zich aan de opstapeling van lelijke kostbaarheden in het Topkapi-

museum, maar was diep onder de indruk van de grootse eenvoud van de Blauwe Moskee.77 

Hij werd ontvangen door de oecumenisch patriarch Demetrios van Constantinopel. Het voelde 

vreemd voor hem in dezelfde kamer te zitten waar zo vaak was geweest als gast van zijn 

vriend patriarch Athenagoras. In het theater van Philippi werd een oecumenische dienst 

gehouden waarbij Visser ’t Hooft preekte met Filippenzen 2 als tekst over de dienende 
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gezindheid van Christus en de eenheid die hij verwacht van zijn volgelingen. De rooms-

katholieke mis en het protestantse avondmaal werden gelijktijdig, maar gescheiden, gevierd, 

zoals Visser ’t Hooft het uitdrukte: ‘Together and yet not fully together – a true reflection of 

the ecumenical situation.’ Na een bezoek aan de Meteorenkloosters was Visser ’t Hooft te 

gast bij aartsbisschop Hieronomos en het Inter-Orthodoxe Centrum in het gerestaureerde 

Penteliklooster. Via de Peloponnesos en Napels arriveerde het Cleo-gezelschap in Rome, 

waar ze bij het Secretariaat voor de Eenheid werden ontvangen door kardinaal Jo 

Willebrands, die als altijd een optimistisch beeld schetste van de oecumenische situatie. 

 In 1974 vertrok Visser ’t Hooft voor een cruise vanuit Venetië, de stad waar hij vijftig jaar 

eerder zijn huwelijksreis met Jetty had beleefd. Ook nu waren er naar zijn zin weer veel te 

veel mensen aan boord.78 De Cleo-groep telde nu zestig deelnemers, vooral protestanten. 

Tijdens deze reis hield Visser ’t Hooft een stuk of acht lezingen, maar ergerde zich steeds 

meer aan de rumoerige sfeer van het massatoerisme. In Athene introduceerde hij zijn oude 

vriend en medewerker van de Wereldraad, professor Nikos Nissiotis, directeur van Bossey. 

Deze hield een toespraak over de moeilijkheid Griek te zijn in de moderne tijd, en voor Visser 

’t Hooft was dit een van de mooiste momenten van de hele reis. Via Rhodos voer het schip 

naar Haifa. In Jeruzalem ontmoette Visser ’t Hooft professor Schlomo Avineri, hoogleraar 

filosofie aan de Hebreeuwse Universiteit. Zij bespraken de deelname van Israëli’s aan 

interreligieuze ontmoetingen georganiseerd door de Wereldraad. Het was een mooie reis, 

maar Visser ’t Hooft stelde achteraf vast dat het pelgrimsdoel van Cleo en de cruises van het 

massatoerisme geen goede combinatie waren. In 1975 beleefde hij zijn laatste ‘croisière 

oecuménique’. Maar eerst nodigde hij in het najaar van 1974 zo’n veertig vrienden, bijna alle 

uit Genève, en zijn kinderen met hun partners uit, om in restaurant Perle du Lac te vieren dat 

Jetty en hij vijftig jaar geleden in Genève waren komen wonen. Hij bezat in deze tijd een 

mooie 12-cilinder Jaguar, die hij van een kennis had overgenomen maar die hij voor 1200 

francs van de hand deed omdat hij geen zin had om veel geld uit te geven aan nieuwe banden, 

tot verdriet van zijn kleinzoons, die spraken van ‘mishandeling’ van de auto door hun 

grootvader. In de familie waren ze het erover eens: ‘Atta rijdt geen auto. Hij wil zo snel 

mogelijk van A naar B.’79 
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9.6 Nairobi 1975: teleurgesteld en geïsoleerd 

Na een periode waarin het leek alsof de secularisatie wereldwijd steeds verder zou doorzetten 

en de meerderheid van de mensheid voortaan zou leven zonder ultiem religieus doel of 

godsdienstig geduide betekenis, kwam er in de tweede helft van de jaren zeventig een tijd met 

een nieuwe belangstelling voor religie, zij het dat het in West-Europa geen kerkelijke revival 

betrof. Dat vond Visser ’t Hooft moeilijk om te duiden. Hij wees erop dat er altijd een 

oecumene buiten de kerken was geweest en dat hij daar zelf uit voortgekomen was. 

 

Ik heb […] nooit het gevoel gehad dat de oecumenische beweging alléén maar kerkelijk 

moest zijn, of dat hij, om zo te zeggen, een monopolie moest zien te krijgen, en zich 

daarom offensief op moest stellen tegen wat er buiten de kerkelijke structuren gebeurt. Hoe 

meer er gebeurt hoe beter. Alleen, laat het niet gebeuren, om zo te zeggen, in een 

vechtpartij met de kerken.80 

 

Hij sprak over de revival van de islam als ‘a flash in the pan’ die eigenlijk niet meetelde. Er 

waren altijd golfslagen geweest, bewegingen waarbij nu eens het christendom, dan weer de 

islam terrein wonnen op de andere godsdienst.81 Visser ’t Hooft zag in nieuwe gestalten een 

oude vijand en bleef zich hardnekkig verzetten tegen syncretisme: ‘You accept it, or you deny 

it, maar je sleutelt er niet aan.’82 Reeds denkers als Goethe, Rousseau en Nietzsche, hadden 

volgens hem de deur van de Europese cultuur wijd opengezet voor het nieuwe heidendom en 

dat kwam nu krachtig op. In de analyse van Visser ’t Hooft waren het de natuurlijke theologie 

en daaraan vanouds verbonden fenomenen die zich nu in nieuwe gedaanten lieten gelden. 

 Het christendom was niet langer in staat een stempel op de samenleving te zetten. Maar 

ook de grote ideologieën namen nu snel in betekenis af. Ook door het christendom beïnvloede 

vormen van idealisme zoals liberalisme en socialisme hadden naar zijn inzicht hun 

aansprekende kracht verloren. Daarvoor in de plaats zag Visser ’t Hooft de relativerende 

kracht van het postmodernisme, gepaard aan onverschilligheid voor het levensbeschouwelijk 

debat. Een grote verbrokkeling, zelfrechtvaardiging, scepticisme en materialisme waren het 

gevolg. Ter voorbereiding op de vijfde assemblee van de Wereldraad in Nairobi gaf Visser ’t 
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Hooft in deze trant een analyse van het heidense element in de moderne cultuur in zijn studie 

getiteld ‘Evangelism in the Neo-pagan situation’.83 Naïeve bewondering voor de natuur en 

verheerlijking van levenskracht kwamen in plaats van bewondering en respect voor de 

Schepper, God. Een meer expliciete theologie van de natuur was daarom volgens hem nodig. 

De confrontatie met het nieuwe heidendom, het ‘neo-paganisme’, was niet alleen een 

beangstigende uitdaging maar, volgens Visser ’t Hooft, ook een prachtige kans. Zoals hij al zo 

vaak had gedaan wilde hij ook nu weer aantonen dat syncretisme, het schijnbaar kritiekloos 

ineenschuiven van godsdiensten, nooit een steekhoudend antwoord zou kunnen zijn op de 

spirituele noden van de mensheid.  

 Een van de concrete thema’s die hij hier in deze tijd aan verbond was dat van de 

huwelijksethiek. Hier zag hij een dramatische teloorgang van christelijke principes met in zijn 

ogen funeste resultaten. Echte aandacht voor dit probleem betekende dan niet een verdediging 

van een puriteinse moraal, maar wel een pal staan voor het huwelijk als een eens-en-voor-

altijd verbintenis, gebaseerd op trouw en een verwerping van een seksuele moraal van louter 

zelfexpressie. Soms werd Visser ’t Hooft gevraagd voor te gaan in een trouwdienst in de 

familiekring, zoals op 29 juli 1972 in Bloemendaal, toen hij het huwelijk mocht inzegenen 

van Jeanne van Hoytema en zijn neef Alexander Visser ’t Hooft.84 De preek ging over 

Filippenzen 2,3-5, waar de apostel Paulus volgens Visser ’t Hooft een indringende 

samenvatting geeft van de houding die mensen tegenover elkaar aan moeten aannemen om 

een echte gemeenschap te kunnen vormen. Hij legde de nadruk op het ootmoedig tegen elkaar 

opzien en beschreef, in navolging van Martin Buber, het huwelijk als de leerschool van de 

‘jij-kunde’, waar duidelijk moest worden of iemand zo met zijn of haar medemens kon leven 

dat de partner niet alleen een verlengstuk van het ‘ik’ was, maar een ‘jij’, een ander ik, die ik 

niet gebruiken of uitbuiten mag, ‘maar met wie ik wel een steeds rijker en dieper wordende 

ontmoeting mag hebben.’ 

 Een ander belangrijk thema in deze tijd was voor Visser ’t Hooft het milieu. Een bijbels 

verantwoorde scheppingsleer werd naar zijn inzicht node gemist.85 Daar wilde hij aan 

bijdragen. Het ging hem bij de schepping niet om enige historisch-causale pretenties met 

betrekking tot het ontstaan van de aarde of de zondeval, maar om bijbels-theologisch 
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gefundeerde scheppingsethiek. In teksten uit onder andere Genesis, de Psalmen en Job 

probeerde hij openbaringsgegevens aan te wijzen die de opdracht aan de mens om voor de 

schepping te zorgen fundeerden. Geheel in de lijn van Karl Barth wees hij erop dat de Bijbel 

de natuur zelf niet als sacraal beschouwt, maar naar het heilige, ten diepste God zelf, verwijst. 

Het was de falende mens die Gods schitterende schepping onder een vloek bracht. Daarom 

leefden mensen in een gebroken schepping. Maar wie op Christus was gericht, werd door God 

tot heling in staat gesteld. 

 Hij bedacht dat er nog maar drie of vier mensen in leven waren die bij zijn eerste 

oecumenische conferentie in Stockholm in 1925 waren geweest. Hij schreef: Ik behoor… 

 

…tot een diersoort die met grote snelheid uitsterft. In die situatie is het dan een troost 

wanneer men merkt, dat men toch niet vergeten wordt en dat er behalve oude vrienden ook 

heel wat nieuwe zijn.86 

 

Met dergelijke overtuigingen leefde hij toe naar de assemblee van Nairobi, de laatste die hij 

zou bijwonen. 

 

Ik ben blij, dat ik nog een beetje gebruikt word en dat ik het contact met de nu actieve 

generatie nog bewaren mag (al is dat niet altijd gemakkelijk). De hoofdzaak is, dat je ook 

in deze wereld, die steeds ondoorzichtelijker wordt en waarvan de toekomst menselijk 

gesproken zo donker is, nog steeds geloven mag, dat God het laatste woord heeft.87 

 

Hier zou duidelijk moeten worden of de Wereldraad verder zou gaan op de ‘horizontale lijn’ 

die in Uppsala zo naar boven was gekomen of dat het zou komen tot een evenwicht ‘tussen de 

centrale geloofsvragen en de praktische vragen van samenwerking en hulp aan alle mensen 

die nood lijden in deze wereld’.88 Maar de assemblee te Nairobi werd voor Visser ’t Hooft 

persoonlijk een teleurstelling. In het Kenyatta Conference Centre voelde hij zich geïsoleerd en 

niet gehoord. Was dit zijn Wereldraad? Het thema was ‘Jesus Christ – frees and unites’, 

waarbij de verbinding werd gelegd tussen het persoonlijke geloof in Jezus Christus en de 
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opdracht in de wereld. Het was de bedoeling een antwoord te vinden op de vragen die in 

Uppsala waren blijven liggen en de verbinding te leggen tussen een strijdbare houding in 

politiek-sociale vraagstukken en spirituele verdieping. Maar Visser ’t Hooft ervoer vooral het 

wegvloeien van oecumenisch engagement. De Amerikaanse presbyteriaanse theoloog en 

activist Robert McAfee Brown betoogde in Nairobi dat christenen die sociale 

verantwoordelijkheid voor anderen op zich namen derhalve bevrijde mensen waren. Deden zij 

dat niet, dan waren zij ketters. Door Visser ’t Hooft nader bevraagd hoe hij wist of de leden 

van de assemblee werkelijk ‘bevrijde mensen’ waren, zou McAfee Brown hebben 

geantwoord: ‘Well, I take that for granted.’89 Een verbijsterde Visser ’t Hooft dacht met spijt 

terug aan Uppsala en wist nu zeker dat wat hij zelf daar had gezegd, door mensen als McAfee 

Brown volkomen verkeerd was begrepen. Een woord van zelfkritiek was omgebogen tot een 

woord van zelfrechtvaardiging. Goede werken waren gekomen in plaats van sola fide, het 

reformatorische adagio ‘door geloof alleen’. Als men in Genève op basis van dit soort denken 

beleid zou gaan ontwikkelen, moest dat volgens Visser ’t Hooft wel contraproductief 

uitpakken. De Wereldraad leek een kerkelijke actiegroep geworden. Meer piëtistisch 

georiënteerde kerken zouden in toenemende mate de oecumenische beweging gaan afwijzen. 

Visser ’t Hooft kon in Nairobi niet anders dan hen gelijk geven en sprak over deze assemblee 

de bittere woorden: ‘Ze zingen vals en niemand die het hoort.’90 Ook zijn beproefde tactiek 

van stille diplomatie kwam tijdens de assemblee onder vuur te liggen. Er was nu ook binnen 

de Wereldraad kritiek dat de Raad het gebrek aan godsdienstvrijheid in de Sovjet-Unie niet 

openlijk wilde aanklagen en daar kwam een hoorzitting over. De Russen ergerden zich, 

onthielden zich van stemming en begonnen te denken aan opstappen. Er werd besloten dat de 

tijd van de zone van stilte over godsdienstvrijheid in Oost-Europa voorbij was en dat de 

secretaris-generaal over zijn inspanningen in dit verband zou moeten terug rapporteren aan de 

volgende assemblee. Niet langer werd het aan de leiding overgelaten achter de schermen de 

belangen met geheime diplomatie te behartigen. Stiekem had Visser ’t Hooft erop gehoopt 

dat, wanneer de Russische Kerk zou ervaren in de oecumenische beweging te worden 

vertrouwd, er dan als vanzelf een profetisch spreken, ook tegen de eigen overheid, zou 

ontwaken. Dit was niet gebeurd.91 
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 Niet door zichzelf te bevrijden kwamen mensen tot elkaar; volgens Visser ’t Hooft werden 

verstrooide mensen verenigd door zich te laten bevrijden door Jezus Christus als de Goede 

Herder. Op 25 augustus 1978 hield hij een lezing bij de zusters van de internationale 

oecumenische communiteit van Grandchamp in Zwitserland, verwant met Taizé, met als titel 

‘Théologie Biblique de Rassemblement’.92 In deze lezing gaf hij zijn eigen visie op de crisis 

van de tijd. Hij had al vaker gesproken over de oecumene als het bijeenbrengen van 

verstrooide schapen, maar nu werkte hij het beeld meer systematisch en bijbels-theologisch 

uit. Met een reeks bijbelteksten over herderschap onderbouwde hij zijn betoog: Jeremia 32,37; 

Ezechiël 34,13; Deuteronomium 30,3 en Jesaja 56,7-8. Het was telkens God zelf die voorzag 

in een messiaanse herder. Jezus liet, zo zag Visser ’t Hooft, in zijn woorden en daden 

werkelijk zien wat dit betekende. Hij zelf trad op als de Goede Herder, die Gods belofte voor 

de hele mensheid ging inlossen. Daar paste in de visie van Visser ’t Hooft geen neutrale 

houding bij. In de Sinaïticus-grondtekst van het evangelie las Visser ’t Hooft een 

veelbetekenend extra woordje bij Lucas 11,23 en Matteüs 12,30. Jezus zegt: ‘Wie niet 

bijeenbrengt met mij, verstrooit mij.’ 

 In een interview door de journalisten Bob de Ronden en Henk Biersteker naar aanleiding 

van het 50-jarig bestaan van Faith and Order in 1977, vatte hij zijn visie op de verhouding 

tussen geloof en praktijk kernachtig samen: 

 

…als je met de sociale vragen bezig bent, dan moet je dat toch ook doen met een goeie 

theologie. Ik zeg, het is een goed ding dat er een zekere spanning blijft en dat ze mekaar de 

hele tijd een beetje uitdagen. Ik zou zeggen, het is goed dat ze elkaar van tijd tot tijd een 

beetje plagen en zeggen: wat zit jij met je kerkelijke eenheid op het moment dat de wereld 

in brand staat! Het is goed als ‘kerkelijke eenheid’ dat hoort, dat ze maar niet al te gezapig 

gaan zitten doen alsof zij eeuwig tijd hebben om aan die eenheid te werken, dat het dus 

werkelijk nodig is.93 

 

In de Wereldraad van na Nairobi leek hem de balans verstoord. Maar een te grote uniformiteit 

was ook niet goed. Toen hij begin jaren dertig voor het eerst in Azië kwam, was daar alleen 

‘een reflex van westers christendom’. Visser ’t Hooft pleitte ervoor dat mensen in Azië en 
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Afrika de ruimte zouden hebben om hun eigen culturele vormen te ontwikkelen, zolang ‘het 

essentiële’ maar niet verloren ging. Tegen syncretisme moest men altijd waakzaam blijven, 

anders ging het mis. Maar wie uit een uniforme tijd kwam hoefde daar, zei hij nu, niet zo 

bang voor te zijn en moest als het, bijvoorbeeld, ging om het al dan niet hebben van 

bisschoppen in een protestantse kerk, vooral letten op de situatie van de kerk waar het om 

ging. 

 

Ik geloof dat je dan ook het Nieuwe Testament voor je hebt. In het Nieuwe Testament 

liggen de vragen van de vormen veel losser. Er zijn zoveel verschillende vormen te vinden 

in het leven van de oude gemeentes, terwijl ze wel een centraal evangelie gemeen 

hebben.94 

 

Hij had de essentie van de visie op de ecclesiologie van Käsemann tot zich genomen en was 

wel wat opgeschoven sinds 1963.95 Maar als het ging om de interreligieuze dialoog bleef hij 

voorzichtig. Hield Visser ’t Hooft niet te veel vast aan het christelijke en stond hij niet te 

weinig open voor het niet-christelijke? 

 

Ik zie niet in dat je dat als een alternatief mag stellen. Ik geloof dat ik iemand die een 

dialoog met andere godsdiensten houdt of met andere geestelijke stromingen, juist heel 

verworteld moet zijn in z’n eigen geloof, anders heeft hij niets te bepraten. Wat heb ik te 

bepraten met een boeddhist of met een mohammedaan als ik niet een goeie christen ben. 

Dan is er überhaupt geen reëel gesprek meer tussen de godsdiensten.96 

 

De meeste medewerkers van de Wereldraad die zich in deze tijd richtten op de contacten met 

andere godsdiensten respecteerden Visser ’t Hooft vanwege zijn staat van dienst, maar 

betreurden dat hij altijd zo snel de gevaren van syncretisme zag, zonder de mogelijkheden, en 

dat hij de onvermijdelijkheid van een zeker syncretisme nooit heeft willen aanvaarden. 

 

 

 

                                                           

94 Ibidem. 
95 Vgl. 6.9. 
96 Ibidem. 



432 

 

9.7 Lid van de Groupe Bellerive 

Sinds de jaren zestig was het populair geworden om Dietrich Bonhoeffer te interpreteren als 

de theoloog van het niet-religieuze christendom. Dat was volgens Visser ’t Hooft een grote 

vergissing. Wie van Bonhoeffer de theoloog van ‘de dood van God’ wilde maken, in de geest 

van Nietzsche, sloeg de plank helemaal mis.97 De late Bonhoeffer had, doordat hij door de 

nazi’s was opgepakt en vermoord, zijn werk niet af kunnen maken. Het kwam er bij de 

interpretatie op aan zijn centrale gedachtengoed als sleutel te hanteren. Visser ’t Hooft was 

ervan overtuigd dat Bonhoeffer nooit was opgehouden christocentrisch te denken. Hij hechtte 

erg aan de Christus zoals deze door de apostel Paulus in Kolossenzen 1 werd voorgesteld als 

de koning die de machten der wereld regeert.98 

 Een samenleving die van het koningschap van Christus niet meer wilde weten, zou vroeger 

of later ten prooi vallen aan triomfalisme en hoogmoed. Visser ’t Hooft verbaasde zich na 

1970 over de naïviteit waarmee hij dit in allerlei aspecten van de samenleving om zich heen 

zag gebeuren, bijvoorbeeld waar het ging over kernenergie en milieuvervuiling. De literatuur 

kende veel beelden van hemelbestormende figuren die de proporties uit het oog verloren en 

daardoor het goede dat ze hadden bedorven. De ijdele mens die God naar de kroon stak werd 

een Faust of een Prometheus. Zonder zelfbeperking en gevoel voor juiste verhoudingen zag 

Visser ’t Hooft de mens noodzakelijk vervallen tot megalomanie. Omwille van de integriteit 

van de kosmische orde moesten, vond hij, grenzen worden gerespecteerd als het ging om het 

toepassen van wetenschappelijke kennis.99 In zijn zelfingenomenheid sleurde de mens de 

natuur mee in zijn val. Om te illustreren wat hij bedoelde wees Visser ’t Hooft in een ander 

artikel op het verschil tussen het respect voor de natuur en de eerbied voor de schepper van 

Franciscus van Assisi en de mateloze verering van levenskracht, door Nietzsche 

gesymboliseerd in de Griekse God Dionysos, de god die triomfeerde in de roes.100  

 Op 11 februari 1977 mocht Visser ’t Hooft in Hamburg de Hansischer Goethe-Preis in 

ontvangst nemen. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan een Europeaan, die zich met 

buitengewone inspanningen heeft ingezet om de volken in humanitaire zin te verbinden. Zijn 
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lezing bij die gelegenheid had een kritische behandeling van het westers triomfalisme tot 

onderwerp.101 Terecht vond hij, werd Europa door minder ontwikkelde landen 

zelfingenomenheid verweten. De technologische hoogstandjes van de westerse beschaving 

hadden niet de bevrediging gebracht die was beloofd. Volgens velen had een oud en verlamd 

Europa nu niets nieuws meer te bieden. Critici hadden de Europese cultuur afgeschreven en 

zochten soelaas bij de levenskracht van primitieve volken of oosterse religies. Visser ’t Hooft 

zag maar één remedie: nederigheid. Tegenover de middeleeuwse machtspaus Innocentius III 

stond de bedelmonnik Franciscus als de prediker van armoede. Dat was de redding van de 

kerk. Dit inzicht dat mensen door God geroepen werden niet om te heersen maar om te 

dienen, moest telkens opnieuw worden ontdekt. In de twintigste eeuw gebeurde dit in de 

oecumenische beweging, die ook verstaan kon worden als een boetebeweging van kerken die 

tot inkeer kwamen. De derde wereld en Europa hadden elkaar nodig. Geld en techniek zouden 

pas dan werkelijk waardevol zijn, wanneer een dienstbaar Europa zijn post-triomfalistische 

missie zou ontdekken. De antiwesterse houding en het anti-Amerikanisme bij 

derdewereldlanden waarover hij zich wel eens zorgen maakte, moest de Europese landen er 

niet van weerhouden een echte dialoog met de voormalige koloniën aan te gaan.102 

 Terwijl Visser ’t Hooft zich tot zijn dood verantwoordelijk bleef voelen voor de 

oecumenische beweging, begon hij in deze jaren toch wat afstand te nemen van de 

Wereldraad van Kerken. Hij zocht naar andere gremia om zijn stem te laten horen over de 

thema’s die hem bezig hielden: de zorg om het milieu en de consequenties van de 

ontwikkeling van kernenergie en nucleaire bewapening. Ontwikkelde mensen met inzicht 

moesten, zoals hij dat ook in de jaren dertig vaak verkondigd had, niet afwachten, maar hun 

levensovertuiging en hun kennis op elkaar betrekken en in actie komen voordat processen uit 

de hand liepen. Samen met verschillende personen in de intellectuele kringen in Genève 

besloot hij ‘een denktank’ en platform voor actie te vormen. In oktober 1977 was Visser ’t 

Hooft een van de oprichters van de Groupe de Bellerive, een twaalftal mannen, ieder expert 

op eigen gebied, onder andere natuurkundigen, artsen, filosofen en theologen.103 Aan deze 

groep, die aanvankelijk een informeel karakter had, werd naderhand ook een stichting 

verbonden, die ging samenwerken met Britse en Scandinavische niet-gouvernementele 
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organisaties, het Wereldnatuurfonds en andere internationale instellingen. Belangrijkste 

gastheer en president werd de godsdienstige leider van de Perzische Nazari-islam en de Hoge 

Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Sadruddin Aga Khan (1933-

2003).104 De groep was genoemd naar zijn kasteel Bellerive in het dorp Collonge-Bellerive, 

op de oostoever van het Meer van Genève. Onder de andere leden waren de filosoof Denis de 

Rougemont, auteur van Penser avec les mains (1936), en het Wereldraad-staflid Lukas 

Vischer. De groep kwam eens in de paar maanden bijeen. 

 De Groupe de Bellerive zag rond de nucleaire problematiek allerlei maatschappelijke 

spanningsvelden samenkomen. Vanwege hun zorg om de nucleaire bewapeningswedloop en 

de proliferatie van kernwapens wilden de leden vraagstukken van wetenschap en samenleving 

bijeenbrengen op een hoog niveau. Bellerive pleitte voor raden van reflectie en evaluatie met 

een openbaar karakter. Volgens de deelnemers viel er rond 1970 een belangrijke 

mentaliteitsverandering te constateren. Niet langer werd sindsdien het bruto nationaal product 

algemeen geaccepteerd als juiste maatstaf voor menselijk welzijn; tegelijkertijd was onder 

jongeren de opkomst van een tegencultuur te constateren; maar ook de aanvaarding van de 

gelijke rechten voor minderheden en vrouwen; de opkomst van een nieuwe zorg voor de 

natuur en natuurlijke hulpbronnen en het besef dat grondstoffen schaarser waren dan gedacht. 

Zij die de macht hadden zouden in toenemende mate, zo verwachtte men, in botsing komen 

met hen die hervormingen eisten. De antikernenergie-beweging werd in Bellerive gezien als 

een exponent van deze ontwikkelingen. Men hield serieuze voordrachten voor elkaar bij de 

leden thuis en bereidde verklaringen voor die openbaar werden gemaakt, bijvoorbeeld in 

oktober 1977, in mei 1979, en in april 1981. Visser ’t Hooft was niet principieel tegen 

vreedzaam gebruik van kernenergie, maar pleitte wel voor intensief nader onderzoek naar de 

gevaren van straling en de problemen met het nucleaire afval.105 Ook werden zes 

internationale colloquia georganiseerd. Visser ’t Hooft ging trouw, maar niet als het te 

natuurkundig-technisch zou worden: ‘Daar snap ik geen klap van.’106 Met Unicef, het United 

Nations Children’s Fund en het World Wildlife Fund werkte Bellerive als ‘denktank’ samen 

voor natuurbehoud en tegen ontbossing en verwoestijning. Ook was er hulp aan 
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klimaatvluchtelingen en waren er inspanningen ter bescherming van bedreigde diersoorten. In 

2006 werden de activiteiten van de Stichting Bellerive geïntegreerd in de Aga Khan 

Foundation in de vorm van het Aga Khan Fund for the Environment dat nog steeds bestaat. 

  

9.8 80 jaar: een toornige oude man? 

Op 20 september 1980 werd Visser ’t Hooft tachtig jaar. Uit de hele wereld kwamen 

felicitaties binnenstromen. Er was een feestbundel voor de jarige compleet met tabula 

gratulatoria en een voorwoord van Philip Potter.107 Maar het was geen leuke tijd. Zijn 

gezondheid ging sterk achteruit. Terwijl hij met kerst 1977 nog had genoten van zijn contact 

met de kinderen van Hans en Emijet, was hij in maart 1978 in het ziekenhuis opgenomen 

geweest vanwege hartproblemen. Dankzij Aat Guittart at hij nu weer wat beter. Zij zorgde er 

samen met anderen voor dat hij iedere dag een vriend te gast had om samen mee te eten: ‘For 

I am supposed to eat more and for that one needs company.’108 Maar niet alleen Visser ’t 

Hooft had het moeilijk, zijn Wereldraad ook. De belangstelling voor de oecumene nam steeds 

verder af, met name onder jongeren. In één decennium zag Visser ’t Hooft zijn geliefde 

studentenbeweging WSCF ineenstorten. De NCSV, ooit een bloeiende studentenvereniging 

met een rijke traditie, veranderde in een open discussieplatform en zou worden opgeheven in 

1985, het jaar van zijn dood. Hij gaf in 1980 verschillende interviews. Journalist Aldert 

Schipper zocht hem in het voorjaar op in het Oecumenisch Centrum aan de Route de Ferney 

en noteerde: 

 

Willem Adolph [sic, JZ] Visser ’t Hooft is van top tot teen een aristocraat, van de zwarte 

gleufhoed, via het bestudeerd slordige spreken tot het slappe handje bij het afscheid. Wie 

met hem praat krijgt echter wel de indruk dat deze man lijdt aan de eenzaamheid die met 

de jaren is toegenomen. ‘Ik denk vaak: kon ik dat nog maar eens vragen aan Hendrik 

Kraemer of die ervaring delen met William Temple. Maar ze zijn er niet meer. Ik ben de 

enige die nog is overgebleven’, zegt Visser ’t Hooft weemoedig vanachter zijn imposante 

eikenhouten bureau in een van de kleine kamertjes in het oecumenisch centrum in 

Genève.109 

                                                           

107 Van der Bent, Voices of Unity. Essays in honour of Willem Adolf Visser ’t Hooft on the Occasion of his 80th 

Birthday (1981). 
108 Visser ’t Hooft aan Dear Family and Friends, 6 maart 1978. HDC-PE, NCSV 725-3. 
109 Schipper, ‘Dr. Visser ’t Hooft een beetje eenzaam naar de tachtig’, interview met Visser ’t Hooft, in: Trouw, 
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Het werd voor beide gesprekspartners geen gemakkelijk gesprek en Visser ’t Hooft zal over 

het resultaat in de krant ook niet erg tevreden zijn geweest. Schipper verontschuldigde zich 

achteraf in een brief. Hij begreep dat hij Visser ’t Hooft tijdens het interview had geërgerd.110 

De aandacht van de lezers werd vooral getrokken door opmerkingen van Visser ’t Hooft over 

de afnemende belangstelling voor Barth, de kwalijke kanten van het marxisme en zijn kritiek 

op ‘christenen voor het socialisme’.  

 In het vraaggesprek zei Visser ’t Hooft absoluut niet bang te zijn voor de dood. Hij hoopte 

op een ontmoeting met oude vrienden en dat hij zijn lieve vrouw zou tegenkomen. Maar een 

duidelijke voorstelling had hij niet. Hij vond eigenlijk dat je als christen op dat punt 

agnosticus moest zijn. Je moest, vond Visser ’t Hooft, niet meer willen weten dan er was 

geopenbaard. Hij besefte hoe men soms naar hem keek. ‘Ik hoop ervoor gespaard te worden, 

dat ik een verdrietig oud mannetje word, dat zit te schelden op het heden in de naam van het 

verleden.’ Over de oecumene bevraagd, sloot Visser ’t Hooft niet uit dat de Wereldraad 

uiteindelijk ‘kapot’ zou gaan. Maar dan zou er volgens hem zeker weer iets anders komen, 

‘want de idee kan niet kapot.’ Aldert Schipper legde de woorden van Visser ’t Hooft, die als 

een profeet sprak, vast: 

 

In het wezen van het christelijk geloof ligt de eenheid van het volk van God besloten. Wij 

hebben in deze eeuw geprobeerd dat een zekere vorm te geven. Het kan zijn dat het op een 

zekere dag kapot moet om een andere vorm te vinden.111 

 

Visser ’t Hooft zag in 1980 wel in dat de oecumene de glans van het nieuwe had verloren. 

Grote theologische onzekerheid ging in deze tijd, in zijn ogen, gepaard aan een openlijke 

weerzin tegen het institutionele. Wat dat laatste betreft kon hij zich voorstellen dat de 

oecumene zijn beste tijd had gehad en plaats zou moeten inruimen voor het spontane ‘basis-

gemeenteachtige oecumenisme’. Hij deed een oproep tot solidariteit in de crisis.112 

 Op 17 augustus, een paar weken voordat hij tachtig jaar zou worden, werd er aan het eind 

van de middag een feest georganiseerd in de tuin van het Oecumenisch Centrum. Zelf hield de 
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jarige een feestrede, waarvan, waarschijnlijk om het een beetje goed te maken, door Aldert 

Schipper zonder kritische noot verslag werd gedaan in Trouw. Visser ’t Hooft stelde dat een 

gezonde oecumene onmogelijk was zonder de kerken. 

 

Een oecumenische beweging, die volledig non institutioneel is kan prachtige gedachten 

over de eenheid voortbrengen, maar kan geen concrete resultaten produceren.113 

 

In dezelfde week werd Visser ’t Hooft voor NRC Handelsblad geïnterviewd door Frits 

Groenendijk. Op diens vraag waar het in de oecumenische beweging nu werkelijk om ging 

verwees Visser ’t Hooft, heel opvallend, eerst naar Simon Vestdijk. Zijn lang geleden, in 1943 

geschreven maar na de oorlog verschenen boek De toekomst der religie bleef Visser ’t Hooft 

bezighouden. Hij meldde Groenendijk dat hij het een arrogant en irritant boek vond. In de 

analyse van Vestdijk werd het bestaan van de oecumenische beweging min of meer als een 

teken aan de wand gezien dat het spoedig met het christendom gedaan zou zijn. De schrijver 

sprak van ‘een reünie van familieleden bij een sterfbed.’114 Volgens Visser ’t Hooft zou dat 

inderdaad zo zijn als de kerken in de Wereldraad alleen maar ‘op een kluitje’ bij elkaar 

zouden blijven zitten. Maar dat was, volgens hem, helemaal niet het geval. Het was juist de 

eenheidsstructuur van de Wereldraad die de kerken in staat stelde zich in de wereld 

strijdvaardig op te stellen. Er bestond echter in zijn optiek een buitenwereld die er belang bij 

had dat de kerken verdeeld bleven, waarmee hij bedoelde: geïsoleerd, en dat terwijl zij zich 

tegen elkaar lieten uitspelen. Deze verdelende krachten leken in 1980 wel weer aan de 

winnende hand. De stemming in de Wereldraad leed eronder, vond hij. ‘Vroeger bestond hier 

echte oecumenische humor, dat was een soort traditie. Bij bepaalde gelegenheden maakte ik 

dan limericks. Maar tegenwoordig is het hier niet erg grappig meer.’115 Het was een andere 

wereld geworden, met een andere Wereldraad. Kerken uit de voormalige koloniën eisten de 

aandacht op voor hun eigen culturele achtergrond en bepaalden in toenemende mate de 

agenda. Visser ’t Hooft begreep wel dat dit niet anders kon, maar betreurde de gevolgen van 

het accentueren van de verschillen. 

                                                           

113 Schipper, ‘Visser ’t Hooft: Vertrouwen in kerken nodig’, in: Trouw, 18 augustus 1980. 
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 Hij meende oprecht dat Potter het zwaarder had dan hij het zelf had gehad. Hijzelf had 

‘met de stroom mee’ kunnen zwemmen. Steeds werden er in zijn tijd grote stappen vooruit 

gezet. Nu er geen spectaculaire resultaten meer konden worden getoond, was er niet alleen 

een tijd van consolidatie gekomen, maar ook, institutioneel gesproken, van malaise en offers, 

wanneer men iets wilde bereiken. Heel veel jongeren hadden er volgens hem geen idee van 

wat het betekende dat de kerk in wezen een universele gemeenschap was.116  

 Op 28 juli 1982 was Visser ’t Hooft te gast in Studio Geneva voor Saarland Rundfunk in 

een radioprogramma getiteld Die zornigen alten Männer in den Kirchen. Hij meldde direct 

maar dat hij zichzelf niet als een toornige oude man beschouwde en dat hij van jongeren een 

kritische houding verwachtte. Maar hij gaf toe dat hij boos werd als hij stemmen hoorde die 

zeiden dat het afgelopen was met de kerk. Dat was onzin. Opvallend was nu zijn pleidooi 

voor creativiteit in kerkdiensten, met aandacht voor kunst. Dat deed hij ook voor de 

Nederlandse radio: 

 

Ik heb wel eens gedacht en daar deze dagen nog eens over zitten piekeren: Is het werkelijk 

nodig dat we elke zondagochtend om tien uur precies hetzelfde doen. Als we nou eens een 

veel grotere flexibiliteit hadden: één keer een goeie preek. Maar ik ben ervan overtuigd dat 

geen enkele dominee 52 goeie preken in een jaar kan produceren. De laatste preek die ik in 

januari gehouden heb, daar heb ik een week of zes over gedaan. Niet zes weken schrijven, 

maar piekeren. Op het laatst schrijf je hem op. En zo kan een dominee een stuk of zes 

goeie preken in een jaar geven. Maar een andere zondag, een bijbelzondag inleidingen over 

verschillende bijbelgedeelten en exegese van grotere stukken met het idee om de mensen te 

helpen om hun Bijbel thuis weer te gebruiken. Dan zou ik persoonlijk erg graag willen 

zien: een kunstzondag waarin je films zou vertonen, natuurlijk mijn geliefde Rembrandt, 

maar evengoed Fra Angelico en evengoed Chagalls Oudtestamentische dingen en 

evengoed Russische iconen, etc. En dan zou ik een andere zondag de lekenzondag noemen 

en op die zondag zouden christenen die in het maatschappelijk leven staan vertellen met 

wat voor problemen ze daar te maken krijgen en hoe ze die trachten op te lossen.117 
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Zo had hij een stuk of acht verschillende invullingen van de zondag in gedachten. Zelf 

woonde hij rond 1980 zo nu en dan experimentele kerkdiensten bij in de Temple de 

Commugny aan de oostkant van het Meer van Genève.118 Echter, terwijl hij pleitte voor het 

bij de tijd brengen van de eredienst, bleef hij van mening dat kerken echt niet alle 

nieuwigheden dienden te aanvaarden. Zo verwachtte hij van kerken dat zij opkwamen tegen 

de in zijn ogen sterk toenemende veronachtzaming van het huwelijk, door Visser ’t Hooft ‘die 

Verleumdung der Ehe’ genoemd. 

 

Er zijn nog andere aspecten aan het kerkelijk leven waarover een oude man toornig kan 

worden. Als ik het goed zie hebben ze als gemeenschappelijke oorzaak dat wij, mannen en 

vrouwen van de kerk, niet dankbaar genoeg zijn voor de gaven die onze Heer ons heeft 

geschonken. Maar pas op, oude toornige mannen: toorn kan ook zomaar een teken van 

ondankbaarheid zijn. Toorn mag het laatste woord niet zijn. Het laatste woord is: benedictus 

benedicat, de gezegende zegent.119 

 

Alles bij elkaar paste hij goed in het format van het radioprogramma. Maar familieleden 

vonden hem in zijn laatste levensjaren milder dan voorheen.120 De waarheid was dat hij niet 

wilde mopperen, maar ook niet kon ontkennen dat hij steeds meer vervreemding voelde ten 

opzichte van de ontwikkelingen om hem heen.  

 De assemblee van de Wereldraad in Vancouver in 1983 had als thema ‘Jesus Christ – The 

Life of the World’. De organisatie van deze bijeenkomst had er bewust meer een ‘happening’ 

dan een vergadering van gemaakt. De oude Visser ’t Hooft kon niet naar Canada reizen, maar 

volgde geboeid wat daar gebeurde. De aandacht voor het aspect van de ontmoeting kon hij op 

zichzelf wel waarderen. Maar de beleving ging, wat hem betreft, ten koste van de inhoud.121 

Met het stijgen van de jaren kreeg hij steeds meer ademhalingsproblemen en was steeds meer 

aan huis gebonden. Maar hij bleef veel lezen en studeren: literatuur, bijvoorbeeld gedichten 
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van de Tachtigers, maar ook theologie en filosofie. In 1983 gaf een krasse Visser ’t Hooft nog 

met plezier college aan studenten in het oecumenisch studiecentrum Bossey.122 Probeerde hij 

begin jaren zeventig in de toenemende pluraliteit van de samenleving nog vooral kansen te 

zien, rond 1980 vroegen vooral de gevaren zijn aandacht. Diverse emancipatiebewegingen 

hadden hun bestaansrecht, zo vond hij. Maar nu dreigden ze door te slaan en de samenhang 

van kerk en maatschappij te ondermijnen. Hij voelde zich geroepen in dit debat nog eenmaal 

zijn stem te laten horen. 

 

9.9 Emancipatie en het vaderschap van God 

In 1982 verscheen zijn laatste grote boek The Fatherhood of God in an Age of Emancipation. 

Moltmann noemde het de enige theologische monografie van Visser ’t Hooft.123 Het was een 

cultuurhistorische studie met een sterk theologische inslag, doorspekt met persoonlijke 

observaties. Opvallend was hierin de hommage aan zijn in 1968 overleden echtgenote Jetty. 

Terecht had zij zich, vond Visser ’t Hooft nu, al in 1934 verzet tegen al te masculiene vormen 

van theologie, met name in het denken van Karl Barth. Hij betreurde nu dat Jetty’s ideeën 

destijds zo weinig aandacht hadden gehad. Ze waren proportioneel gematigd en evenwichtig 

geweest, zo vond hij nu.124 Radicale vormen van het feminisme, zoals bij Mary Daly, met hun 

frontale aanval op het mannelijk godsbeeld, beschouwde hij als doorgeslagen. Op de laatste 

manier ging er in de emancipatiestrijd naar zijn inzicht iets wezenlijks verloren, waar de hele 

samenleving last van had. Een dergelijke verwerping van het bijbelse godsbeeld kon slechts 

leiden tot terugval in een heidens natuurlijk vitalistisch denken over het goddelijke zoals hij 

dat waarnam in, bijvoorbeeld, de antieke Aphrodite- of Artemisverering en in de gnostiek. 

Het openbaringskarakter van de hele Bijbel zette zich volgens hem tegen af tegen een 

goddelijke verering van de natuurlijke vruchtbaarheid. Hoewel de Bijbel ook vrouwelijke 

beelden bood om over Gods liefde te spreken, transcendeerden de bijbelschrijvers ten diepste 

juist alle sekseverschillen. Wie dit inzag, man of vrouw, zou juist in vrijheid opnieuw tot 

‘commitment’ en binding bereid zijn, in huwelijk, kerk en maatschappij. 

 Verschillende vrienden kregen het manuscript vooraf te lezen en leverden commentaar, dat 

ook wel in het boek is verwerkt. Zeven emancipatiebewegingen werden in vogelvlucht 
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behandeld: emancipatie ten opzichte van patriarchale heersers in de oudheid; emancipatie in 

de relatie tussen heren en knechten, bijvoorbeeld in de strijd tegen de slavernij; emancipatie 

als dekolonisatie; emancipatie in de vrouwenbeweging tegen paternalisme, dat wil zeggen 

mannelijke heerszucht en bevoogding; emancipatie in de jeugdbeweging tegen autoritaire en 

tirannieke vaders; de strijd om emancipatie uit kerkelijk paternalisme en ten slotte, de 

emancipatie uit de paternalistische moraal en de opstand tegen het vaderschap van God. 

Terwijl de eerste zes vormen van emancipatie elke op hun eigen merites verdienden te worden 

beoordeeld en een zekere legitimatie hadden, was de opstand tegen het vaderschap van God 

een gevaarlijke vorm van rebellie, die volgens Visser ’t Hooft zou eindigen in chaos en 

nihilisme. Met het woord ‘paternalisme’ wilde hij manipulatie en heerszucht, herkenbaar als 

onderdrukking tegenover de eerste zes bewegingen, onderscheiden van waarachtig 

vaderschap. 

 De conclusie was dat het vaderschap van God uniek was en in de beeldvorming behouden 

moest blijven, maar dan zonder menselijke neiging tot ‘paternalisme’. Wie dat niet kon 

accepteren had zich, zo vond hij, laten misleiden door een onbijbelse karikatuur van God. Er 

werd dus een fictief godsbeeld afgewezen, dat volgens Visser ’t Hooft niet correspondeerde 

met wat er in de Bijbel werd bedoeld. Alle uit zijn eerdere werk bekende thema’s kwamen op 

de een of andere wijze weer langs. Mensen werden, in de geest van de gelijkenis van de 

verloren zoon uit Lucas 15, teruggeleid naar het vaderhuis, waar orde geen knechting 

betekende en vrijheid geen anarchie. ‘My answer to Mary Daly’ noemde Visser ’t Hooft het 

boek.125 De gereformeerde zendingswetenschapper Jo Verkuyl (1908-2001) schreef vol 

bewondering in het Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland: ‘Er is 

moed voor nodig om als man over deze vragen te schrijven. De auteur doet het toch en 

assisteert mannen en vrouwen om op dit terrein over de bergrug tussen twee kloven te lopen, 

de kloof van keihard conservatisme en die van de wilde terugkeer tot de Artemis-cultus.’126 

Maar anderen, zoals de hervormde theologe L.W. van Reijendam-Beek vonden ‘niet veel 

opzienbarends in het boek’. Zij waardeerde dat een zo oud iemand die zo vaak aan de goede 

kant had gestaan in de strijd van bevrijdingsbewegingen, dit overzicht gaf. Maar hij wilde wat 

haar betreft net iets te gemakkelijk vasthouden aan het vaderbeeld van God.127 
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 Het achterwege laten van een dieper gravende psychologie was volgens sommige lezers 

van het boek een ernstige omissie. Was niet juist de relatie tot het vaderlijke in iedere religie 

psychologisch complex? Moest niet ook het Oedipuscomplex worden benoemd? Sommigen 

gaven Visser ’t Hooft toe dat weliswaar het vaderlijk godsbeeld, zoals dat in de evangeliën 

aan Jezus werd toegeschreven, bevrijdend was en liefdevol en zonder een ‘paternalistische’ of 

onderdrukkende framing geladen. Maar juist de kerk had deze boodschap in de geschiedenis 

vaak niet emanciperend uitgewerkt. Visser ’t Hooft besteedde hieraan wel aandacht, maar 

volgens hen onvoldoende. Anderen verweten Visser ’t Hooft geen recht te hebben gedaan aan 

de feministische kritiek, niet alleen op de kerk, maar ook op de Bijbel zelf. Met betrekking tot 

christelijk paternalisme eenvoudigweg stellen ‘zo is het niet bedoeld’ overtuigde lang niet 

iedereen. Daarvoor waren er wat betreft de heerszuchtige aspecten van vaderbeelden volgens 

hen te veel uitwassen zichtbaar zowel in bijbelse teksten als in organisatievormen en 

handelwijzen van de kerk.128 

 Niemand bestreed dat Visser ’t Hooft een actueel thema had aangesneden. Maar sommigen 

merkten op dat hijzelf persoonlijk nooit onder ‘paternalistische’ onderdrukking had geleden 

en dat hij niet vanuit ervaring schreef maar vanachter zijn bureau. Zijn defensieve houding 

riep bij een aantal lezers en lezeressen ergernis op en teleurstelling. Maakte Visser ’t Hooft 

zich nu zelf niet schuldig aan karikatuurvorming als hij over het feminisme schreef?129 Was 

het gevaar van morele chaos werkelijk zo groot wanneer het vaderbeeld van God werd 

losgelaten?130 De moeilijkste vraag werd door niemand gesteld. Was de auteur zelf niet ook 

de autoritaire vader geweest, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in zijn eigen 

oecumenische beweging? 

 

9.10 Opnieuw: de Wereldraad en de Rooms-Katholieke Kerk 

Op 29 mei 1975 mocht Willebrands de Augustin Bea Preis 1974/1975, sinds 1971 verleend 

door de rooms-katholieke stichting Humanum, gesponsord door de Zwitserse regering, 

uitreiken aan Visser ’t Hooft. Deze prijs onder de zinspreuk ‘Unité de l’humanité dans la 

liberté’, die de naam draagt van de kardinaal met wie Visser ’t Hooft zoveel had 

samengewerkt, was bestemd voor kerkleiders die zich bijzonder hadden ingezet voor de vrede 

                                                           

128 Comments on The Fatherhood of God in an Age of Emancipation. WCC 994.1.37/3. Vgl. Biezeveld, Spreken 

over God als vader (1996), 132-133; Van Gennep, De terugkeer van de verloren Vader (1989); Daly, Beyond 

God the Father (1973). 
129 Huppenbauer, recensie, in: Kirchenblatt für die Reformierte Schweiz (1982). 
130 Vgl. recensie, in: The Expository Times, vol.93, augustus 1982. 
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en vooruitgang in de samenleving. Onder degenen die hem ook zouden krijgen waren 

kardinaal Joseph Ratzinger in 1989 en Joachim Meisner, de oud aartsbisschop van Keulen in 

2016. In 1975 was de keuze unaniem op Visser ’t Hooft gevallen. Willebrands sprak weer 

lovend over het nieuwe tijdperk in de geschiedenis van de kerk, waartoe Visser ’t Hooft zo’n 

belangrijke bijdrage had geleverd en prees hem voor zijn houding, die Willebrands 

samenvatte met de inmiddels wel een beetje verweerde woorden ‘Nostra res agitur’.  

 De laureaat zelf was echter gaan twijfelen. De behoudende lijn van Paulus VI werd, tot 

verdriet van Visser ’t Hooft, krachtig doorgezet door Karol Józef Wojtyła, die in 1978 tot 

paus werd verkozen en de naam Johannes Paulus II aannam. Heel even was er nog een kansje 

op een oecumenisch georiënteerde paus. Toen Willebrands zelf in de herfst van 1978 bij de 

voorrondes van de pausverkiezing tijdens het tweede conclaaf een serieuze kandidaat leek om 

Johannes Paulus I op te volgen, maakten de kleinkinderen van Visser ’t Hooft het grapje dat 

hun grootvader binnenkort de paus zou kunnen aanspreken met ‘Jo’.131 Maar dat ging niet 

door en Visser ’t Hooft stelde zich na de verkiezing van Wojtyła drie vragen. Zou de nieuwe 

paus, die in Polen constant in conflict met de communistische regering was geweest, nu niet 

de hele wereldsituatie in het licht van dat conflict zien? Was dit wel de geschikte man, 

komende uit een kerk die zichzelf als een belegerde vesting zag, om na Vaticanum II de 

relatie van de Rooms-Katholieke Kerk met de wereld te helpen herdefiniëren? En kon van een 

paus uit een kerk die protestantisme als een verwaarloosbare grootheid beschouwde en die een 

geschiedenis van vijandschap had met de Oosters-orthodoxe Kerk, wel inspirerende leiding in 

oecumenische aangelegenheden worden verwacht? Hij vroeg zich af of dit geen ‘nostalgische 

keuze’ was die tot restauratie zou moeten leiden. In Polen waren de kerkleden nog 

gehoorzaam aan hun leiders en had de kerk nog altijd die ongebroken relatie met het volk als 

geheel, die bijna nergens meer te vinden was: ‘Is dat beeld niet wat tot de keus voor Johannes 

Paulus II heeft geleid?’132 Dat had hij goed gezien. 

 Lichamelijk ging Visser ’t Hooft nu snel achteruit. In het voorjaar van 1978 sprak 

Willebrands, met een Paaswens vanuit Utrecht, waar hij sinds 1975 aartsbisschop was, een 

taak die hem zwaar viel, zijn zorg uit over de gezondheid van Visser ’t Hooft en hij voegde 

eraan toe: 

 

                                                           

131 Zeilstra, interview met P.A. Visser ’t Hooft-Jenkins, 7 november 2013. 
132 Visser ’t Hooft, ‘Questions about the new Pope’, 1978: ‘Is it not that image that has led to the choice of John 

Paul II?’ 
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Jij bent een teken voor ons van hetgeen de Geest van Christus door één mens kan tot stand 

brengen ten bate van de eenheid der christenen, voor het getuigenis ook van het Evangelie 

van Christus tot de wereld, altijd aandachtig om ‘de tekenen des tijds’ te verstaan in het licht 

van dit Evangelie. In ons laatste gesprek hebben wij nog gezocht de mogelijkheden van de 

Kerk, in het bijzonder van de Katholieke Kerk en haar leiders, ten aanzien van de problemen 

van deze tijd, op te sporen.133 

 

Visser ’t Hooft antwoordde aan Willebrands: 

 

Ik ben weer opgedoken uit de lichamelijke moeilijkheden en kan weer bijna normaal leven. 

Alleen zal ik niet te veel reizen moeten maken of lezingen moeten houden. Maar een rustiger 

leven heeft ook goede kanten. Dat hoef ik jou trouwens niet te zeggen met je vele en zeer 

verschillende taken en verantwoordelijkheden. Ik ben blij te horen dat je hulpbisschoppen 

krijgt. We zouden je gaarne hier meer zien. Nu ik weer wat meer tijd heb om te lezen krijg ik 

de indruk, dat de zwakte van het kerkelijk getuigenis grotendeels veroorzaakt wordt, doordat 

de goede bijbelse theologie, waarvan we in de oecumenische beweging geleefd hebben, door 

zo vele jongere theologen als verouderd beschouwd wordt. Er is een hyper-critische kijk op 

het N.T. gekomen, waarin er niet veel overblijft van het beeld, dat de Evangeliën van Jezus 

geven. Ik hoop echter, dat dat een voorbijgaande fase is. Het Woord van God heeft kracht 

genoeg om zich weer duidelijk te laten horen.134 

 

Terwijl hij grote zorgen had over de top, was Visser ’t Hooft positief over de basis van de 

Rooms-Katholieke Kerk. Daar was het dat de samenwerking met andere kerken opbloeide. Er 

was nu bijvoorbeeld een Franse oecumenische Bijbelvertaling en er was bijna geen afdeling 

van de Wereldraad zonder samenwerking met corresponderende groepen in de Rooms-

Katholieke Kerk.’135 

 De relatie met Rome is hem altijd blijven bezighouden en in zijn laatste levensjaren kon hij 

het niet laten en ging Visser ’t Hooft dit dossier opnieuw bestuderen. Naar zijn inzicht lag hier 

de sleutel voor de vernieuwing van de hele oecumenische beweging. Hij verheugde zich over 

                                                           

133 Willebrands aan Visser ’t Hooft, 21 maart 1978. WCC 994.1.13/3. 
134 Visser ’t Hooft aan Willebrands, 4 april 1978. Visser ’t Hooft aan Willebrands, 7 december 1978. WCC 

994.1.13/3. 
135 Peereboom, interview met Visser ’t Hooft, 1980. 
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nieuwe resultaten die in januari 1982 werden geboekt in Lima in Peru, tijdens de Faith and 

Order-conferentie over ‘Baptism, Eucharist and Ministry’. Aan deze bijeenkomst werd ook 

door afgevaardigden van de Rooms-Katholieke Kerk deelgenomen. Hier werd 

overeenstemming bereikt over wederzijdse erkenning van de geldigheid van de doop, door 

kerken aangesloten bij de Wereldraad én door de Rooms-Katholieke Kerk. 

 

Wederzijdse dooperkenning wordt beschouwd als een belangrijk teken en middel om de 

eenheid die Christus in de doop gegeven heeft, uit te drukken.136 

 

Dat er in Lima ook een oecumenische basisliturgie werd aanvaard vond Visser ‘t Hooft 

geweldig. Wat betreft het verschil tussen geordineerde ambten voor het leven, in de Rooms-

Katholieke Kerk exclusief voorbehouden aan celibataire mannen, en de visie van andere 

kerken op openstelling voor gehuwden en vrouwen, naast de protestantse ambten van 

ouderling en diaken die door ‘leken’ voor een getermineerde periode konden worden bekleed, 

bleven er grote tegenstellingen bestaan. Het grote struikelblok voor gezamenlijk vieren bleven 

Rooms-katholieke exclusiviteitsaanspraken rondom de eucharistie als fundamenteel voor de 

Rooms-Katholieke Kerk, die daarbij als de enige complete kerk van Christus werd verstaan. 

Visser ’t Hooft observeerde dat terwijl in de lokale situaties rooms-katholieken en 

protestanten elkaar vaak goed konden vinden, de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk niets 

wilde weten van een symmetrische toenadering, zoals hij zich dat voorstelde. 

 

Hoelang kan die situatie doorgaan? De spanning van druk aan de basis en een top die alles 

bij het oude probeert te houden. Krijg je dan niet een soort explosie?137 

 

Ten onrechte verwachtte Johannes Paulus II dat hij de eensgezindheid en de volgzaamheid die 

er in Polen nog scheen te zijn aan de wereldkerk kon opleggen. Volgens Visser ’t Hooft was 

het een grote vergissing. 

                                                           

136 ‘Doop, Eucharistie en Ambt. Verklaringen van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad 

van Kerken’. Lima 1982. https://www.raadvankerken.nl/fman/1480.pdf . Zie ook: ‘Baptism, Eucharist and 

Ministry’, Faith and Order paper 1982. ‘Mutual recognition of baptism is acknowledged as an important sign and 

means of expressing the baptismal unity given in Christ. ’ 
137 Interview van R. Foppen met Visser ’t Hooft, De Kerk Vandaag, NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief Beeld en 

Geluid. 
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 In juni 1982 analyseerde hij de relatie van de Wereldraad met de Rooms-Katholieke Kerk 

in een rapport, dat hij bestemde voor de leiding van de Wereldraad. Daar heerste de 

overtuiging dat de dialoog, ondanks Lima, het laatste decennium teleurstellende resultaten 

had opgeleverd. Waar was het fout gegaan? Wat hadden de leden van de Joint Working 

Group in 1969 verwacht toen ze de speciale commissie instelden om het rooms-katholieke 

lidmaatschap van de Wereldraad te bestuderen? Welke redenen hadden ze destijds gehad om 

aan te nemen dat de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk onder bepaalde voorwaarden zou 

willen toetreden? Er was een misverstand ontstaan. De Joint Working Group kreeg de zegen 

van de paus. Tegelijkertijd meldde het Vaticaan, zij het in wat cryptische bewoordingen, dat 

een rooms-katholiek lidmaatschap van de Wereldraad in de nabije toekomst niet in 

overweging kon worden genomen. Goede verstaanders begrepen: dit was geen uitstel, maar 

afstel.138 Tijdens de zitting van het centraal comité van de Wereldraad in januari 1971 in 

Addis Abeba had de dominicaan Jean Jérôme Hamer, toen secretaris van het Vaticaanse 

Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen, daarom getracht de verwachtingen te 

temperen. Hij legde daar de rooms-katholieke aarzeling uit als veroorzaakt door de inmiddels 

opgekomen crisis van de kerken.139 Bij de uitleg van Hamer paste de uitspraak van de Ierse 

kardinaal William Conway: ‘The hurricane is not the time to change the roof.’140 De 

oecumene had voor een Rooms-Katholieke Kerk in crisis niet de prioriteit. Dat begreep Visser 

’t Hooft wel, maar hij vond het moeilijk te aanvaarden. In 1975 zei hij daarover: 

 

De situatie in de Roomse Kerk is op vele punten zo moeilijk geworden, theologisch en 

anderszins, dat zeer velen van de verantwoordelijke personen in de Katholieke Kerk, 

vooral aan de top, menen dat een volle aansluiting bij de oecumenische beweging de zaken 

nog weer moeilijker zou maken, een extra complicatie zou veroorzaken. Mijn eigen 

mening is een beetje anders op dat gebied. Ik geloof dat alle kerken in de crisis zijn en dat 

het beste zou zijn dat alle kerken samen door de crisis heen zouden gaan.141 

 

                                                           

138 Dumont, in: Esprit et Vie, 21 april 1983: ‘that it was a postponement sine die’, dat wil zeggen: afvoering van 

de agenda. 
139 Hamer: ‘à cause de la crise de les églises.’ Interview van R. Foppen met Visser ’t Hooft, De Kerk Vandaag, 

NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief Beeld en Geluid. 
140 Visser ’t Hooft, niet gepubliceerd ontwerp, ‘The Crisis of the Ecumenical Movement and the Crisis of the 

Churches’, 1981. 
141 Interview met Visser ’t Hooft, Onderweg, IKON-radio, 12 oktober 1975. Archief Beeld en Geluid. 
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Gelukkig, zo vond hij, waren er nog steeds vormen van samenwerking, vooral lokaal, die ook 

zonder rooms-katholiek lidmaatschap van de Wereldraad, doorgingen. Maar in 1978 moest hij 

toegeven dat hij dacht dat de Wereldraad misschien inmiddels ook te links was geworden 

voor de behoudende Rooms-Katholieke Kerk. In de cultuuromslag na het Tweede Vaticaans 

Concilie was gebleken dat hervormingen als omdraaiing naar het volk van de priester aan het 

altaar, liturgieën in de volkstaal en beatmissen, niet genoeg waren geweest om het tij van de 

secularisatie te keren. De kerk was eerder onzekerder geworden dan dat er een revival had 

plaatsgevonden. De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk leek zich voortaan liever op het 

vertrouwde kerkelijk erf te concentreren.142 

 Op zijn oude dag voelde Visser ’t Hooft zich geroepen in dit verband opnieuw te trachten 

een constructieve bijdrage te leveren aan een nieuw elan. In 1982 bestudeerde hij de feiten 

nog eens en waagde zich aan een analyse, die hij positief begon. Vele vooroordelen waren 

afgebroken en er was nu meer contact dan ooit tevoren. Na de reformatie was er vierhonderd 

jaar lang geen echt gesprek mogelijk geweest. Maar toen Johannes XXIII de ramen van de 

kerk opende bleken er binnen de Rooms-Katholieke Kerk, aldus Visser ’t Hooft, allerlei 

reformatorische invloeden onder de oppervlakte hun uitwerking te hebben gehad, 

bijvoorbeeld in een nieuwe rooms-katholieke interesse in de Bijbel. Tijdens het concilie bleek 

een nieuwe bereidheid om met andere kerken in dialoog te gaan. De ontwikkeling van de 

officiële relaties tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de meeste andere kerken was echter 

gestagneerd onder Paulus VI en onder Johannes Paulus II teruggezakt. Vooral was men er niet 

in geslaagd, zo constateerde Visser ’t Hooft, over het Petrusambt, dat wil zeggen de positie 

van de paus, heldere taal te spreken. De buitenwacht begreep er weinig van. Het tijdschrift 

Time had naar aanleiding van de gunstig verlopende bilaterale rooms–anglicaanse 

ontmoetingen, vast maar een visioen geschetst van één grote kerk van rooms-katholieken, 

orthodoxen, lutheranen en anglicanen. Men had berekend dat een miljard mensen, of 

driekwart van de wereldbevolking, daar lid van zou zijn. ‘O sancta simplicitas,’ verzuchtte 

Visser ’t Hooft en hij voorzag alweer een grote teleurstelling. Hij kreeg gelijk. Rome en 

Canterbury groeiden na 1982 niet verder naar elkaar toe, maar juist van elkaar af. Thema’s als 

vrouwen in het ambt, celibaat en homohuwelijk waren kwesties waarmee, als exponenten van 

fundamentele opvattingen, grote verschillen van inzicht gepaard gingen. Zij bleven grote 

spanningen oproepen, niet alleen tussen, maar ook binnen beide kerken. 

                                                           

142 N. Verkerk, interview met Visser ’t Hooft, Ander Nieuws, NCRV-televisie, 10 augustus 1078. Archief Beeld 

en Geluid. 
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 Ondertussen was juist nu duidelijkheid geboden. Terwijl naar buiten toe een beeld was 

ontstaan dat verschillende protestantse kerken wel bereid zouden zijn het primaat van Rome, 

zoals de Rooms-katholieke Kerk zich dat voorstelde, te erkennen, wist Visser ’t Hooft dat dit 

niet ging gebeuren. De verwarring in de beeldvorming was groot. De oorzaak daarvan werd 

door Visser ’t Hooft vooral gezocht in de persoonlijke kwaliteiten van de energieke Poolse 

paus Johannes Paulus II en zijn mediagenieke optredens. Daardoor ontstond de indruk dat er 

een vernieuwing plaatsvond, terwijl er in werkelijkheid een restauratie aan de gang was. 

Echter de protestantse kerkleiders zelf hadden, zo vond hij, aan de vergissing bijgedragen. 

Men had de kernvragen omzeild. Inhoudelijk was het al een hele tijd beleefdheidsoecumene 

troef geweest. 

 

We zijn heel beleefd geworden in de oecumenische wereld en we willen niet de scherpe 

woorden gebruiken waarmee de Hervormers over Rome spraken. Maar kunnen we onze 

bezwaren tegen een pausdom met universele jurisdictie niet zo formuleren dat de 

broederbanden bewaard blijven? Eén van de gevolgen van deze ontwikkeling lijkt te zijn 

dat die leiders van de Rooms-Katholieke Kerk die menen dat grote concessies ter wille van 

de eenheid niet nodig zijn, een sterkere positie krijgen. Immers, waarom concessies doen 

als de andere kerken zich toch in de richting van Rome bewegen?143 

 

Misschien zou vanuit de reformatie, zo vond hij, de waardering voor de bisschop van Rome in 

een verenigde kerk uitdrukking kunnen vinden in een ‘primacy of honour’, de paus als primus 

inter pares dus. In een rapport van anglicanen en rooms-katholieken uit 1982 werd gesteld dat 

het primaat in de kerk door divine providence met Rome verbonden was geraakt. Maar Visser 

’t Hooft vroeg zich af of de geschiedenis deze stelling wel staafde. Johannes XXIII was een 

uitzonderlijke paus geweest. Maar de geest van het Tweede Vaticaans Concilie had, zo vond 

Visser ’t Hooft, in de Rooms-Katholieke Kerk niet doorgezet. Meer nog dan aan de daar 

concreet besproken onderwerpen dacht hij daarbij aan de open sfeer, de wederzijdse 

                                                           

143 Visser ’t Hooft, ‘Remarks on the Dialogue between the Roman Catholic Church and the Reformation 

Churches’, 1982. ‘We have become very polite in the ecumenical world and do not want to use the sharp 

language of the Reformers about Rome. But can we not learn to formulate our objections to a papacy with 

universal jurisdiction in such a way that fraternal relations can be maintained? It would seem that one of the 

results of this development is that the position of those leaders of the Roman Catholic Church who feel that there 

is no need to make considerable concessions for the sake of unity is becoming stronger. For why should one 

offer concessions if the other churches are moving anyway in the direction of Rome?’ 
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betrokkenheid en de bereidheid met een frisse blik gezamenlijk naar actuele vraagstukken te 

kijken. 

 Niet van de hiërarchie in de Rooms-Katholieke Kerk kon men volgens Visser ’t Hooft nu 

de doorbraak verwachten. Die zou moeten komen van de goede theologen.  

 

Het is dat er in de Rooms-Katholieke Kerk nu een grote worsteling over de aard van het 

magisterium gaande is tussen de hiërarchie en de theologen, en dat Hervormingskerken een 

sterke reden hebben om de theologen aan te moedigen, want zij staan voor een zaak die 

diepe wortels in hun traditie heeft.144 

 

Ieder pleidooi voor de fundamentele vrijheid van het ambt van ‘doctor ecclesiae’ verdiende 

protestantse aandacht en steun. Visser ’t Hooft noemde geen namen, maar hij dacht aan de 

zogenaamde doctores periti, de deskundigen, die tijdens Vaticanum II een heilzame onrust 

hadden veroorzaakt. Volgens behoudende rooms-katholieken brachten zij het modernisme in 

de kerk. Maar Visser ’t Hooft verwachtte van hen vooral een frisse wind en een open houding 

ten opzichte van moderne levensvragen. Hij dacht aan geleerden als Karl Rahner, Edward 

Schillebeeckx en Hans Küng, die na het concilie steeds meer in conflict waren geraakt met het 

Vaticaan. Tijdens een cruciale rooms-katholieke bisschoppensynode van 1971 hadden de 

conservatieven het volgens Visser ’t Hooft van de vernieuwers gewonnen. 

 In de optiek van Visser ’t Hooft waren het dit soort hoogleraren, de doctores der kerk, van 

wie een doorbraak mocht worden verwacht. Met name in de Zwitser Hans Küng, die echt een 

vriend van hem was geworden, zag Visser ’t Hooft een toptheoloog die in de wetenschap 

representeerde waar het in de oecumene om begonnen was. Hij zelf preekte wel eens over de 

denkbeelden van Küng en betreurde het zeer toen de Duitse bisschoppenconferentie op 

instigatie van de Congregatie van de Geloofsleer Küng in 1980 zijn leerbevoegdheid ontnam. 

Tijdens Vaticanum II hadden de rooms-katholieke bisschoppen zelf gevraagd om 

‘bijscholing’ door academische kopstukken en die ook gekregen. Maar de moderne theologen 

waren nauwelijks betrokken bij het blad Concilium, dat naderhand was opgericht om de 

erfenis van het concilie uit te werken en waar onder andere Joseph Ratzinger, de latere paus 

Benedictus XVI, in publiceerde. Onder Johannes Paulus II werd ondubbelzinnig duidelijk dat 

                                                           

144 Ibidem. ‘It is that there is now in the Roman Catholic Church a great struggle about the nature of the 

magisterium between the hierarchy and the theologians and that the Reformation Churches have strong reason to 

encourage the theologians because they represent a concern which has deep roots in their tradition.’ 
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de bisschoppen de leiding hadden en de toon aangaven in de kerk, niet de hoogleraren. Het 

leek Visser ’t Hooft nu onwaarschijnlijk dat de Rooms-Katholieke Kerk binnen afzienbare tijd 

de definities van het pauselijke gezag zo zou afzwakken dat dit aanvaardbaar zou worden 

voor welke andere kerk dan ook. Hier paste geen protestants toegeven. Het rooms-katholieke 

kerkmodel was te centralistisch en te hiërarchisch voor deze tijd en had naar de mening van 

Visser ’t Hooft ook de toekomst niet. Toch moesten de inhoudelijke contacten met de rooms-

katholieken worden gekoesterd. Er zou gesproken moeten worden over betere 

verstandhouding, spirituele verrijking, samenwerking in zending, dan wel missie en 

evangelisatie, en gezamenlijke actie voor sociale gerechtigheid en vrede. 

 De eigenlijke kern van de crisis in de Rooms-Katholieke Kerk werd door Visser ’t Hooft 

geanalyseerd als een crisis in leergezag. Met een beroep op 1 Korintiërs 12 wees hij erop dat 

er in de vroege kerk geen monopolistisch leerambt had bestaan, maar een open charisma van 

didaskaloi, vrije ‘leraren’. Ook in de Middeleeuwen was het niet de kerk, maar waren het de 

theologische faculteiten die het magisterium uitoefenden. Pas met het Concilie van Trente in 

de zestiende eeuw en de resulterende contrareformatie kwam het leergezag bij ambtsdragers 

van de kerk zelf te liggen, dat wil zeggen bij de bisschoppen. Dit vraagstuk was met het 

Tweede Vaticaans Concilie niet opgelost. Daardoor raakten de leraren der kerk nu in een 

isolement. Toch speelden juist zij een beslissende rol in het formuleren van vruchtbare 

doctrines. Het concilie had een ‘theologische lente’ ingeluid van enthousiaste theologen die 

theologische vrijheid opeisten en verdienden. Visser ’t Hooft zag ‘explosieve nieuwe 

gedachten’ in een periode van beraad op de positie van de kerk in de samenleving. Daar paste 

geen index en excommunicatie bij, maar vrijheid om nieuwe inzichten uit te wisselen. De 

laatste behoudende encycliek van Paulus VI, Humanae Vitae uit 1968, die ging over de 

waarde van menselijk leven, huwelijk en geboorteregeling, kon niet als een eindpunt in 

ethische reflectie worden beschouwd. Terwijl hij vooral loyale oppositie zag bij progressieve 

priesters en vrouwen, die niets liever wilden dan zich inzetten voor de kerk, stemde hij in met 

de Nijmeegse hoogleraar Edward Schillebeeckx, die zei dat het echte kerkelijk leven in de 

Rooms-Katholieke Kerk nu door angst en starheid werd bedreigd. Een nieuwe, echt 

oecumenische theologie zou niet alleen rooms-katholieken, maar christenen in alle kerken 

kunnen helpen. Visser ’t Hooft verwachtte in dit opzicht ook veel van de specialist in Nieuwe 

Testament en vroege kerk, de lutheraan Oscar Cullman.145  

                                                           

145 Vgl. Visser ’t Hooft, ‘Crises in the Ecumenical Movement’, niet gepubliceerd, ongedateerd. WCC 

994.2.30/28. 
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 Tot vlak voor zijn dood is Visser ’t Hooft bezig gebleven met deze thematiek. In het 

onvoltooide en postuum als boekje uitgegeven Teaching and the Teaching Authorities vatte 

hij zijn analyse samen van de crisis van het leergezag. Waar het om de Rooms-Katholieke 

Kerk ging, concludeerde hij dat de kerkelijke autoriteiten niet in staat waren geweest het 

waardevolle contact dat tijdens Vaticanum II tussen de leraren der kerk en de ambtelijke 

leiding was opgebloeid, vast te houden. Integendeel, ‘na het concilie was er een terugkeer 

naar de oude methoden van onderzoek, ingrijpen en tucht-maatregelen.’146 Visser ’t Hooft 

hechtte zeker waarde aan kerkelijk leergezag en er waren wat hem betreft duidelijke grenzen 

aan wat er wel of niet kon in een kerk. Christus moest centraal staan en de bijbel was de 

openbaringsbron op grond waarvan de verkondiging van het koninkrijk van God diende plaats 

te vinden. Echter juist om dat mogelijk te maken was in de ogen van Visser ’t Hooft 

wetenschappelijke vrijheid onontbeerlijk. De in zijn ogen reactionaire opstelling van het 

Vaticaan en de bisschoppen zichtbaar in de behandeling van Küng richtte volgens hem binnen 

en buiten de kerk grote schade aan. Visser ’t Hooft stemde in met de Italiaanse kerkhistoricus 

Giuseppe Alberigo die de kerk had opgeroepen om de donkere tijden van tuchtmaatregelen nu 

definitief achter zich te laten. 

 Ook in zijn laatste jaren bleef hij observeren en nadenken over deze thema’s, al werd het 

steeds meer een mijmeren in fragmenten. Hij besefte dat de tijd van een oecumenische 

beweging geleid door ‘grote mannen’ voorgoed voorbij was. Hij kon niet anders dan er met 

enige weemoed aan terugdenken.147 Tot zijn leedwezen zag hij hoe het christocentrisch 

karakter van de oecumenische beweging nu steeds meer werd losgelaten en het begrip 

oecumene werd uitgebreid naar andere religies alsof hij nooit tegen syncretisme had 

gewaarschuwd. Meer inbreng van vrouwen wilde hij waarderen, maar niet zonder 

waarschuwing dat er bij het zoeken maar een grotere participatie van vrouwen in de 

Wereldraad wel op gelet moest worden dat die vrouwen niet alleen competent waren, maar 

ook inhoudelijk representatief voor de kerken waaruit zij kwamen. Hij reflecteerde op de nu 

ook veel gehoorde kritiek dat de Wereldraad zich vaak niet vrij kon uitspraken over onrecht of 

verdrukking in de communistische wereld, omdat een deel van de lidkerken uit die landen 

                                                           

146 Visser ’t Hooft, Teachers and the Teaching Authorities (2000), 75: ‘after the council, however, there was a 

return to the old methods of investigation, intervention and disciplinary measures.’ De aanleiding was de wijze 

waarop het Vaticaan in 1979 de door Visser ’t Hooft zeer gewaardeerde theoloog Hans Küng behandelde. Zijn 

werk werd vanuit Rome bekritiseerd en in 1980 werd hem door de Duitse bisschoppen zijn leerbevoegdheid 

ontnomen. Vgl. Raiser, ‘Le pasteur Willem Visser ’t Hooft’. 
147 Visser ’t Hooft, ‘Seven Founders of the Ecumenical Movement’ ongedateerd, waarschijnlijk 1981.  



452 

 

kwam. Visser ’t Hooft verdedigde opnieuw een verantwoorde afweging. Men moest zich niet 

te veel voorstellen van de invloed van uitspraken van de Wereldraad en het contact met de 

orthodoxe kerken gaf hun een zekere bescherming. Ook voorkwam hun lidmaatschap dat de 

Wereldraad een exclusief pan-protestants lichaam zou worden. Maar niet alleen oude, ook 

nieuwe thema’s hielden de oude leider van de oecumene bezig.148 Hij vond bijvoorbeeld dat 

de Wereldraad er goed aan zou doen de Toronto-verklaring uit 1950 opnieuw te doordenken, 

omdat men dreigde te vergeten dat de Wereldraad slechts een noodoplossing was voor 

volledige fellowship van de kerken. Nu hield slechts een deel van Faith and Order zich bezig 

met de eigenlijke eenheid van de kerk, terwijl die toch het geheel van de organisatie ter harte 

zou moeten gaan.  

 Een Rooms-Katholieke Kerk die niet vaardig was om met pluriformiteit om te gaan, 

veroorzaakte bij andere kerken en actieve deelnemers in de oecumenische beweging frustratie 

en irritatie. Visser ’t Hooft vond dat zelfs zijn vriend Willebrands, in diens brief aan de 

assemblee in Vancouver in 1983, daartoe had bijgedragen. Resultaten kwamen van een andere 

kant. Terwijl er in de officiële oecumene na 1969, afgezien van het Lima rapport over doop, 

eucharistie en ambt, niet veel nieuwe stappen van betekenis waren gezet, verheugde Visser ’t 

Hooft zich over het opbloeien van oecumenische basisgroepen. Hij verwachtte echter niet dat 

deze stabiel en groot genoeg zouden kunnen worden om kerken te vervangen. Visser ’t Hooft 

waardeerde in deze tijd een vorm van wat hij noemde ‘kerkelijke osmose’, informele 

wederzijdse doordringing, waarvan hij verwachtte dat die zeker zou doorgaan onafhankelijk 

van de structuren. Hij verzuchtte nog maar eens: ‘Als we zoveel gemeen hebben, kunnen we 

ons dan niet verenigen?’149 

 Een gezonde oecumenische beweging vereiste naar zijn inzicht in deze tijd per definitie 

regionale decentralisatie. De tijd van een aanvaardbare universele kerkelijke jurisdictie was 

voorgoed voorbij. Als het ging om participatie van leken, vrouwen in het bijzonder, dan bleef 

een brede vernieuwing onontbeerlijk. Maar met een sterke groei van de basisbeweging ten 

koste van de kerken zou men volgens Visser ’t Hooft wel het risico lopen dat het zou uitlopen 

op chaos. Alleen al daarom was er volgens hem, ondanks alle tegenstellingen, geen reden om 

zich als Wereldraad af te wenden van de Rooms-Katholieke Kerk. De interne crisis van die 

kerk zag Visser ’t Hooft als een gedeeld oecumenisch probleem. Zonder de Rooms-

Katholieke Kerk achtte hij een sterke oecumenische beweging onmogelijk. Hij beriep zich 

                                                           

148 Visser ’t Hooft, Diverse losse bladen, ongedateerd, waarschijnlijk 1982. WCC 994.2.31/1. 
149 Ibidem: ‘If we have so much in common, can we not be united?’ 
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opnieuw op de Romeinse dichter Horatius, maar nu in uitgebreide en aansporende zin: ‘Als 

het huis van uw buurman in brand staat, is dat ook uw zaak’.150 Met andere woorden, juist nu 

de kerk zich in een crisis bevond, was het de juiste tijd voor het vernieuwen van de 

oecumenische contacten. Hij riep in herinnering hoeveel moeite het gedurende de twintigste 

eeuw had gekost om werkelijk zicht op de ander te verwerven, opgesloten als men zat in het 

eigen gelijk: ‘Vandaag, in een tijd van grote gevaren voor de kerk, hebben wij de roeping om 

te beseffen dat er één zelfstandige, samenhangende zaak van Christus in de wereld is.’151 Wat 

hem betreft was zijn levenswerk in het geding. 

 Overal in de geïndustrialiseerde wereld leek de belangstelling voor de kerk in de eerste 

helft van de jaren tachtig verder weg te zakken. Visser ’t Hooft deelde zijn ergernis met 

Willebrands in zijn laatste brief aan hem, waarschijnlijk gedicteerd: ‘Het is heel moeilijk te 

begrijpen dat de periode van echte herontdekking van de kerk en haar plaats in het 

geloofsleven en in het leven van de wereld gevolgd is door een periode waarin mensen uit 

verschillende theologische richtingen praten alsof de kerk geen enkel belang heeft.’152 

Willebrands zelf had het ook niet gemakkelijk. Sinds 1982 bepaalde kardinaal Joseph 

Ratzinger als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer de wijze waarop het Vaticaan 

met de oecumene omging. Willebrands werd in deze periode een tragische figuur, die in zijn 

contacten met mensen van de Wereldraad steeds maar bleef vragen om geduld.153 In 1983 

waarschuwde Visser ’t Hooft zelf zijn vriend dat hij moest oppassen vooral geen hoge 

verwachtingen te wekken dat er met beleid in de nabije toekomst iets groots tot stand zou 

komen. Daar geloofde Visser ’t Hooft onder het pontificaat van Johannes Paulus II zelf 

helemaal niet meer in. Te suggereren dat er nog een doorbraak mogelijk was, zou alleen maar 

tot teleurstelling leiden. Concrete kerkelijke eenheid leek verder weg dan ooit. 

 

Ik moet helaas bekennen dat ik geen heel concrete redenen zie om zo’n verwachting te 

rechtvaardigen. We hebben in de discussies onder theologen enorme vooruitgang geboekt. 

                                                           

150 ‘Tua res agitur, paries cum proximus ardet.’ Horatius, Epistolae I, 18.84. Zie ook 8.7. 
151 ‘Today, in a time of great dangers for church, we are called to realise that there is one single coherent 

independent cause of Christ in the world.’ Visser ’t Hooft, Diverse losse bladen, ongedateerd, waarschijnlijk 

1982. WCC 994.2.31/1.  
152 Visser ’t Hooft aan J. Willebrands, 18 maart 1983. WCC 994.1.13/3. ‘It is very difficult to understand that the 

period in which there was a real re-discovery of the Church and its place in the life of faith and in the life of the 

world, was followed by a period in which people of various theological trends talk as if the Church is of no 

importance whatsoever.’ 
153 Vgl. Fens, Vaticanië (2010), 104-105. 
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Als we kijken waar we waren toen ons contact begon, is er een aanzienlijke vooruitgang te 

zien. Maar gaan de kerken hun theologen achterna? Wat dat betreft vind ik vooral de 

houding van het Vaticaan zeer teleurstellend. De paus schijnt nog in het stadium te zijn van 

een oecumenisme van vriendelijke woorden en beleefde begroetingen, en niet van 

duidelijke daden.154 

 

Opnieuw was het dus de ‘beleefdheidsoecumene’ waaraan Visser ’t Hooft zich stootte. Hij 

verborg het niet voor Willebrands. 

 Het bezoek van Johannes Paulus II in 1984 aan de Wereldraad van Kerken in het 

Oecumenisch Centrum in Genève was de laatste grote openbare gebeurtenis die Visser ’t 

Hooft meemaakte. Hij wachtte met de medewerkers in de binnentuin achter het gebouw 

terwijl de paus via de voordeur binnen kwam. Breekbaar zat hij in een rolstoel, terwijl de paus 

met veel waardering over hem sprak. Er was bij hoge uitzondering door het Vaticaan 

toestemming gegeven voor een ‘spontaan’ gesprek van een uur. Visser ’t Hooft vroeg aan de 

paus wat hij dacht over de rangorde in waarheden in het decreet over de oecumene van het 

Tweede Vaticaans Concilie, maar de paus liet het aan Willebrands over hierop een 

diplomatiek antwoord te geven.155 Het bezoek van de paus aan de Wereldraad had vooral de 

symbolische betekenis dat men elkaar zag staan en vooral als christenen respecteerde en 

waardeerde. Daar bleef het wat Visser ’t Hooft betreft bij. Tegen journalist Rex Brico van 

Elsevier zei hij later over dit pausbezoek: 

 

Het was héél, héél moeilijk. Ik kan het ’t beste zó zeggen: er is ons uit gebleken dat de 

Paus niet gewend is aan dialoog.’ Brico: ‘Valt hem dat dan niet bij te brengen?’ Visser ’t 

Hooft: ‘Ik denk van niet, eenvoudigweg omdat hij er zo weinig aan deelneemt en omdat de 

structuur van het pausdom een monologische structuur is. Dat gesprek van de Paus met ons 

liep ook helemaal vast. Op dat niveau – dat bleek wel – kom je slechts heel langzaam 

vooruit. De Joint Working Group, die de r-k kerk samen met de Wereldraad onderhoudt, 

                                                           

154 Visser ’t Hooft aan J. Willebrands, 18 maart 1983. WCC 994.1.13/3. ‘I must unfortunately confess that I do 

not see very concrete reasons to justify such an expectation. We have made enormous progress in the discussions 

among the theologians. If we compare where we were at the time when you and I began our contacts, a 

considerable progress has been made. But are the churches going to follow the lead of their theologians? At this 

point I find especially the attitude of the Vatican quite disappointing. It seems that the Pope is still at the stage of 

an ecumenism of friendly words and polite greetings rather than of an ecumenism of definite action.’ 
155 Interviews met H. Berkhof, A.H. van den Heuvel en H.M. de Lange, Brood en Spelen, IKON-radio, 6 juli 

1985. Archief Beeld en Geluid. 
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beleeft op het ogenblik ook een heel moeilijke tijd. Maar er bestaat nog een ander niveau 

van oecumene en dat is het niveau van de theologen. En daar gaat het prachtig! Daar gaat 

het zelfs té goed, die zijn het dikwijls zozeer met elkaar eens, dat ze herrie krijgen met hun 

kerkleiders. Bijna alle grote theologen van de r-k kerk zijn ook ontzettend ver gegaan in 

hun voorstellen over eenheid.156 

 

Johannes Paulus II sprak zelf van een ‘broederlijk bezoek’, een ‘fraternal visit’, als teken van 

zijn verlangen naar eenheid. Mede vanwege de verwachtingen ooit gewekt door Visser ’t 

Hooft, werd een dergelijke benadering toch uitgelegd als een teleurstellende. Zonder hoop op 

een toekomstig rooms-katholiek lidmaatschap van de Wereldraad, kwam op den duur de 

motivatie vanuit de Wereldraad onder druk te staan. Toch wilde Visser ’t Hooft erin blijven 

investeren, ook al lag het hoogst haalbare punt wat de dialoog betreft ook in zijn eigen optiek 

in het verleden. Daar moest men dan maar blij mee zijn en voortaan samenwerken waar 

mogelijk. Het ging om de gemeenschap,. Het institutionele aspect verdiende relativering.157 

 Persoonlijk vond Visser ’t Hooft in zijn laatste jaren dat de tijd nu wel rijp was voor het 

gezamenlijk vieren van de eucharistie, dan wel het avondmaal, met mensen van verschillende 

kerkelijke achtergronden. Er was wat hem betreft genoeg inhoudelijke consensus over de 

beleving en het was niet nodig steeds maar weer de verschillen te onderstrepen in de 

traditiestromen waaruit men voortkwam. Vieren aan de basis, hoewel officieel ongeoorloofd, 

was een vorm die, vond hij nu, anders dan in 1971, moest worden gedoogd als pionierend 

experiment.158 De paus zou er, in zijn beleving, goed aan doen, hiertoe ruimte te geven. Maar 

applaudisserende massa’s op het Sint Pietersplein leken de paus een verkeerde indruk te 

geven. Veel mensen die naar Rome kwamen om hem te zien, waren toeristen, die helemaal 

niet bereid waren te doen wat de paus zei. De paus leek, volgens Visser ’t Hooft, toeristen met 

gelovigen te verwarren. 

 

 

 

 

 

                                                           

156 Brico, interview met Visser ’t Hooft, 1984. 
157 Vgl. Visser ’t Hooft, ‘The World Council of Churches as Koinonia and as Institution’, 1984. 
158 Vgl. 9.3. 
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9.11 ‘Niet bang voor de dood’ 

Hij wilde dankbaar zijn omdat hij zich zijn hele actieve leven lang aan zo’n boeiende zaak 

had mogen wijden. Hij had zich ‘geen dag in zijn leven verveeld’.159 Toen iemand hem in 

1977 vroeg hoe het oud worden beviel, antwoordde hij: 

 

Niet zo erg goed. Al dat gejuich dat men zo oud is als men zich voelt, ik geloof dat het een 

beetje ‘voor de gek houwerij’ is. Ik geloof dat het iets is dat men eenvoudig aanvaarden 

moet en men moet dankbaar zijn als men nog relatief gezond nog heel wat doen kan.160 

 

Zijn laatste jaren leefde Visser ’t Hooft teruggetrokken in zijn woning aan de Chemin des 

Voirons. Hij had altijd sigaretten gerookt en was nu vaak erg benauwd. Er waren 

verschillende mensen die voor hem kookten, zoals Ruud van Hoogevest en Frans Bouwen.161 

Hij was erbij toen het centraal comité Emilio Castro uit Uruguay als opvolger van Philip 

Potter verkoos. Buiten adem vanwege zijn longaandoening verklaarde hij voor de camera dat 

hij er tevreden mee was, omdat het een duidelijke keus was en Castro een man was met een 

grote ervaring op oecumenisch gebied.162 Hij kreeg van tijd tot tijd bezoek van familieleden, 

oude vrienden, medewerkers van de Wereldraad, ds. A.M.A. de Beaufort van de Nederlandse 

Protestantse gemeente rondom het Meer van Genève, en soms kwam er een journalist. 

Tegenover de Nederlandse journalist Rex Brico sprak de oude Visser ’t Hooft, een half jaar 

voor zijn sterven, vrijmoedig zijn zorgen uit en gaf hij zich over aan bespiegeling. In plaats 

van de vernieuwing van de kerk, die lange tijd zo vurig werd verwacht, was er nu in West-

Europa een ‘daverende cultuurcrisis’ gekomen: ‘…ik denk dat we met de moraal volkomen 

vastlopen.’163 De kerken waren, volgens hem, gemakzuchtig geworden. In hun ijver zich aan 

te passen aan een nieuwe tijd, waren zij hun identiteit verloren. Tot enig tegenspel van 

betekenis achtte hij kerken in West-Europa en Noord-Amerika, zolang het er zo aan toeging, 

niet langer in staat. Als contrast wees hij op de veerkracht van de kerk in China en de opbloei 

van christelijke literatuur onder het staatscommunisme in Oost-Europa. Daar gebeurde 

vandaag wat hij in de jaren dertig en veertig zelf had beleefd, ten tijde van de opkomst van het 

                                                           

159 H. van Run, interview met Visser ’t Hooft, ‘Markant: Visser ’t Hooft’, NOS-televisie, 8 december 1977. 

Archief Beeld en Geluid. 
160 Ibidem. 
161 Zeilstra, interview met F. Bouwen, 24 januari 2014. 
162 Kenmerk, IKON-televisie, 18 juli 1984. Archief Beeld en Geluid. 
163 Brico, interview met Visser ’t Hooft, 1984. 
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fascisme en de oorlog. In West-Europa zag hij vooral een nieuw ‘solipsisme’ opkomen. Dit 

betekende voor hem een ‘totale omkering van het christelijk levensbesef’. In de plaats van een 

vermogen tot zelfverloochening en offer was een nieuwe heidense cultuur van 

zelfgenoegzaamheid gekomen. De theologische faculteiten zag Visser ’t Hooft terugdeinzen 

voor een werkelijke analyse van dit moderne heidendom, waardoor de relevantie van wat daar 

gebeurde nu snel minder werd. Hij betreurde het dat de theologie daarom voor de 

samenleving geen kritische boodschap meer had die ertoe deed. Er waren wel uitzonderingen. 

Met respect keek hij naar iemand als de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, die een 

duidelijk profetisch geluid liet horen. 

 Rex Brico had Visser ’t Hooft eerder geïnterviewd in Lausanne in 1974. Toen vond de 

journalist hem agressief en afstraffend. Nu ervoer Brico hem als een gelouterd mens. Visser ’t 

Hooft verwees naar socioloog Peter Berger toen hij vaststelde ‘modernity is pluralism’. De 

monistische opvatting van de wereld werkte niet meer! Wat restte was eenheid in 

verscheidenheid. Na de euforische stemming van de jaren zestig was er nu dan toch een zeker 

defaitisme gekomen, maar niet zonder hoop.164 Hij schreef in het Nederlands: 

 

 Mijn lichaam is zo erg kapot 

 Dat niemand het kan maken. 

 Maar in mijn ziel, doet U, o God 

 Steeds nieuwe kracht ontwaken.165 

 

‘La vieillesse est une ruine,’ zo heeft Visser ’t Hooft vaak Charles de Gaulle geparafraseerd, 

die zei ‘La vieillesse est un naufrage’, de ouderdom is een schipbreuk: ‘Zo voel ik het ook’. 

Eerder dichtte hij over de ouder wordende mens als reiziger.  

 

 Vertrekt de reiziger bij ’t vallen van de nacht, 

 Dan zal het aardsch tafreel zich aan zijn zicht onttrekken. 

 Maar tot zijn grote troost komt nu de sterrepracht, 

 Die uit de hemel schijnt zijn vrome aandacht wekken. 

 Zoo moet het met ons gaan, in d’allerlaatste jaren. 

                                                           

164 Brico, ‘We hebben gelukkig nog profeten’, in: Af en toe een oase (1988), 178-186. 
165 ‘Mon corps est un jouet casé / Personne ne peut le réparer / Mon âme est comme un nouveau né / Car elle 

respire l’éternité.’ Eigen vertaling Visser ‘t Hooft, bezit P.A. Visser ’t Hooft-Jenkins. 
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 Laat banden met de aard’ nu worden losgeknoopt. 

 Want tot ons komt de Geest om ons te openbaren 

 Het uitzicht van een mensch, die op de hemel hoopt.166 

 

Toen Rex Brico hem zei dat veel christenen niet meer in het eeuwige leven geloofden, 

antwoordde Visser ’t Hooft: ‘Dat vind ik dan erg triest. Ze zouden hun Bijbel beter moeten 

lezen…’ Brico vroeg: ‘U gelooft er wel in?’ Visser ’t Hooft antwoordde: ‘Ja, ik geloof erin. 

Wat is het christendom? Het is geloven dat in Jezus God ons Zijn licht gegeven heeft, Zijn 

Waarheid. En het valt niet te betwijfelen dat Jezus in het eeuwige leven geloofde. Als ik dus 

in Jezus geloof, geloof ik ook in het eeuwige leven.’ Brico vroeg: U bent niet bang voor de 

dood? Visser ’t Hooft antwoordde: ‘Helemáál niet! Helemáál niet! Ik zie hem eerder als een 

geschenk.’ Brico vroeg: ‘Verlangt u ernaar?’ Visser ’t Hooft antwoordde: ‘Als ik eerlijk moet 

zijn, ja.’167 

 In de laatste maanden van zijn leven bleef Visser ’t Hooft steeds maar bezig met de relaties 

tussen Rome en de oecumenische beweging. Velen die hem die laatste maanden nog 

bezochten, zagen hem in de serre van zijn huiskamer aan zijn bureau zitten tussen zijn 

boeken, zagen de wenk van zijn benige vinger, vonden de weg door de achterdeur en 

verbaasden zich over zijn tanige uitstraling en de vastberadenheid waarmee hij vraagstukken 

betreffende de oecumene bleef bespreken. In het voorjaar van 1985 hoopte hij met een 

historisch overzicht nog een bijdrage te leveren aan de analyse van problemen en kansen om 

deze relatie vanuit de Wereldraad te verbeteren. Hij nam de Rooms-Katholieke Kerk niet 

zozeer haar overtuiging kwalijk de complete kerk te zijn, als wel dat ze na 1969 niet langer 

het gesprek daarover had gezocht en de discussie had ontweken.  

 Zijn ontwerptekst met kanttekeningen liet hij lezen aan Todor Sabev, Lukas Vischer, 

Konrad Raiser, Nikos Nissiotis, Philip Potter, secretaris-generaal van de Wereldraad van 1972 

tot 1984, en aan Hendrik Berkhof, die het een ‘zwartboek’ noemde, met feiten die een 

                                                           

166 ‘Le voyageur qui part quand le soleil est bas / Ne verra bientôt plus la beauté de la terre / Mais il est consolé 

et affermit ses pas / Quand le ciel étoilé lui montre la lumière / Faisons le même voyage quand notre vie s’achène 

/ Les liens avec la terre deviennent moins importants / Mais dans nos âmes ravies une grands vision se lève / 

Comment le Père au ciel rassemble ses enfants.’ Waarschijnlijk zijn beide versies, de Franstalige en de 

Nederlandse van Visser ‘t Hooft zelf. Na zijn overlijden gevonden bij zijn papieren en bewaard door 

schoondochter P.A. Visser ’t Hooft-Jenkins. Vgl. Visser ’t Hooft in een enigszins andere versie in het 

Nederlands geciteerd door H. Berkhof, in: Interview van R. Foppen met Visser ’t Hooft, De Kerk Vandaag, 

NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief Beeld en Geluid.  
167 Brico, interview met Visser ’t Hooft, 1984. 
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duidelijke taal spraken. Volgens Berkhof had Visser ’t Hooft zijn ‘oer-protestantse 

wantrouwen tegen het Vaticaan’ nooit afgelegd.168 Zo bleef hij tot in de laatste dagen bezig en 

is in die zin ‘in het harnas’ gestorven. Hij was in deze tijd vaak erg benauwd en had de 

dragées tegen het hoesten bij de hand, maar weigerde zijn bed beneden te laten plaatsen. Als 

hij naar boven wilde, stond hij op van zijn stoel in de serre en liep in één ruk de trap op, om 

dan op zijn bed op de eerste verdieping neer te ploffen om op adem te komen.169 De Duitse 

journalist Gerhard Rein was een van de laatsten die hem thuis bezocht, op 1 juli 1985, een 

warme en vochtige dag. Hij trof een uitpuilende brievenbus en het telegram waarmee hij zijn 

komst had aangekondigd lag op straat. Het huis zag er verlaten uit. De deur werd niet 

opengedaan, maar toen hij door het raam keek zag hij een hand die hem wenkte om door de 

tuin en de serre binnen te komen. Omringd door boeken en bladen lag een hijgende Visser ’t 

Hooft onder een deken in een leunstoel. Het gesprek ging over de vraag die Visser ’t Hooft 

zelf had opgeworpen: ‘Waarom beweegt de oecumenische beweging niet?’ Rein tekende 

onderstaande antwoord op: 

 

Het is in de oecumenische beweging gemakkelijker om te geven dan te nemen. Kerken 

zeggen tegen elkaar: ‘Ik heb zoveel wat ik jou kan geven,’ in plaats van: ‘Alsjeblieft, ik 

kom tekort, ik heb je hulp nodig.’ Het gevaar waar we op stuiten is dat we blijven steken in 

een oecumene van woorden en alles is veel te beleefd en vriendelijk, maar samen grote 

daden stellen doen we niet meer.170  

 

Een paar dagen later, op 4 juli 1985 overleed Visser ’t Hooft aan ademnood door 

longemfyseem in het toilet van zijn woning. Dezelfde maand nog, juli 1985, verscheen het 

artikel over de verhoudingen met de Rooms-Katholieke Kerk, waaraan hij tot kort voor zijn 

dood had gewerkt, enigszins bewerkt, in The Ecumenical Review.171 

 Met Jo Willebrands, die in 1975 aartsbisschop van Utrecht werd en dat tot in 1983 bleef, 

had Visser ’t Hooft tot op het laatst vriendschappelijke contacten onderhouden. Willebrands 

                                                           

168 Berkhof, ‘Herdenking van Willem Adolf Visser ’t Hooft’, 1986, 221. 
169 Zeilstra, interview met P.A. Visser ’t Hooft-Jenkins, 7 november 2013. 
170 Rein, ‘Willem A. Visser ‘t Hooft. The Future of Peace’, 2018, 104. ‘In the ecumenical movement, giving is 

easier than receiving. Churches tell each other : «I have so much that I can give you,« instead of saying : 

«Please, I am really poor, I need your help.« The danger facing us at the moment is that we remain stuck in an 

ecumenism of words and everything is much too polite and friendly, but we no longer undertake any major 

concrete actions together.’ 
171 Visser ’t Hooft, ‘WCC-Roman Catholic Relations’, 1985. 
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was op 9 juli 1985 een van de sprekers die hun témoignage mochten geven tijdens de 

uitvaartplechtigheid in de St. Pierre in Genève, die door de secretaris-generaal van de 

Wereldraad, Emilio Castro, werd geleid. Willebrands sprak toen: 

 

Ik was niet zijn enige of zijn eerste rooms-katholieke vriend. Maar onze vriendschap had 

van het begin af de specifieke eigenschap dat ze meer omvatte dan alleen onze persoonlijke 

relatie. Ze was onderdeel van zijn, van onze, oecumenische geloof en hoop. Met zijn 

gevoelige en oplettende geest was hij zich in het bijzonder bewust van het belang van 

deelneming van de Rooms-Katholieke Kerk aan de oecumenische beweging en de 

problemen die dat opriep. Bovenal bezag hij dit met die diepe liefde voor en in Christus 

waarin de oecumene geworteld is.172 

 

Voorafgaande aan de kerkdienst had in de familiekring op de begraafplaats bij het kerkje van 

Chêne-Bougeries waar ook Jetty lag begraven, de begrafenis plaatsgevonden.173 

 

9.12 De ‘elder statesman’ van de oecumene 

Het afscheid van Visser ’t Hooft van de Wereldraad in 1966 kon geen echt afscheid zijn. 

Daarvoor was zijn leven te zeer verweven geraakt met de ontwikkeling van de institutionele 

internationale oecumene, een door hem als onmisbaar beschouwd samenhang gevend aspect. 

Het was buitengewoon moeilijk om voor hem een opvolger te vinden. Juist na zijn vertrek 

bleek hoezeer hij als een evenwichtskunstenaar de verschillende krachten in het veld had 

weten te verbinden. Zodoende had hij niet alleen zijn stempel op de organisatie gezet, maar 

had hij er ook, samen met zijn netwerkpartners, vaak net als hij blanke, westerse mannen, een 

specifieke richting aan gegeven. De principiële keuze voor normatief christocentrisme en de 

combinatie van, wat hij eind jaren zestig noemde, horizontalisme met verticalisme, zijn 

radicale afwijzing van syncretisme, en het fundamentele vertrouwen in de waarde van kerken 

                                                           

172 Willebrands, ‘Address at the Funeral Service’, 1985. ‘I was not his only nor his first Roman Catholic friend. 

But from the very beginning our friendship had a specific character in that it embodied more than simply our 

own personal relationship. It was part of his, of our, ecumenical faith and hope. His sensitive and perceptive 

mind made him particularly aware of the importance of the participation of the Roman Catholic Church in the 

ecumenical movement and the problems it created. Above all, even in difficult moments, he considered it with 

that profound love for and in Christ which lies at the root of ecumenism.’ 
173 Het graf bestaat niet meer. 
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als de elementaire bouwstenen in de oecumene, het kwam na zijn pensionering bij de 

Wereldraad allemaal steeds zwaarder onder druk te staan. 

 De oude Visser ’t Hooft voelde zich geroepen al deze vertrouwde aandachtspunten te 

blijven behartigen, al zou dit kunnen betekenen dat hij zou eindigen als een roepende in de 

woestijn. Met een beroep op het concept van de bijbelse gemeenschap, koinonia, probeerde 

hij ruimte voor pluriformiteit te scheppen en de kritiek op de institutionele oecumene te 

pareren. Na de dood van zijn vrouw Jetty in 1968 moest hij alleen verder. Mede hierdoor 

bleef de dagelijkse gang naar de kantoren van de Wereldraad een belangrijke plaats innemen 

in de agenda van de gepensioneerde. Hij voelde de drang zijn expertise te blijven inzetten ten 

bate van de oecumene, onder andere in spreken en raadgeven, en door te werken aan zijn 

memoires. 

 Van de kant van de Wereldraad werd hem in de jaren na zijn aftreden figuurlijk en 

letterlijk de werkruimte gegund en in 1968 werd Visser ’t Hooft tijdens de assemblee van 

Uppsala ere-president van de Wereldraad gemaakt. In zijn toespraak tijdens deze assemblee 

trachtte hij de nieuwe vraagstukken met de oude overtuiging te verbinden. Oprechte aandacht 

voor de agenda van de wereld was volgens hem niet mogelijk zonder oprechte aandacht voor 

God. Hoewel de rede aanvankelijk goed werd ontvangen, bleken misverstanden 

onvermijdelijk. Na Uppsala nam zijn invloed op de actuele ontwikkelingen in de Wereldraad 

snel af. Het institutionele aspect van de oecumene, waarvoor hij altijd zo geijverd had, werd 

hem figuurlijk gesproken ‘uit handen geslagen’. Tot zijn dood bleef hij ‘wij’ zeggen als hij 

sprak over de Wereldraad. 

 Op de memoires van de ‘elder statesman’ van de oecumene werd door velen met spanning 

gewacht, maar zij werden niet door iedereen enthousiast ontvangen.174 Sommigen vonden ze 

te fragmentarisch en nostalgisch, anderen te defensief. Toch lijken zijn belangrijkste doelen 

met de autobiografie wel bereikt: een apologie voor zijn levenswerk, en een persoonlijk 

gekleurd beeld van de ontwikkeling van de oecumenische beweging voor een groot publiek. 

Het lukte hem niet om de groeiende kritiek op het institutionele karakter van de Wereldraad 

overtuigend te weerspreken. Juist zijn natuurlijke neiging telkens naar dezelfde mijlpalen en 

voorbeelden van lang geleden te verwijzen, schiep afstand bij een nieuwe generatie. De 

diplomatiek opererende Wereldraad die hij voorstond paste voor velen beter in de jaren 

                                                           

174 Vgl. Eliot, The Elder Statesman (1959). 
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vijftig. Hij verdedigde de Raad tegen critici waar het ging om de koers met betrekking tot 

Oost-Europa. Dat lukte maar matig. 

 Door te reizen kwam hij meer los van de Wereldraad en kwam hij ook meer aan 

persoonlijke vragen toe. Hij genoot van de verdiepende gesprekken met intellectuelen op 

bijzondere plaatsen. Maar hij knapte af op het massatoerisme en na een paar jaar kwam aan 

het reizen mede door gezondheidsproblemen een eind. Tijdens de assemblee van de 

Wereldraad in Nairobi in 1975 werd hij teleurgesteld en raakte hij geïsoleerd. De aandacht 

voor de pluriformiteit sloeg hier wat hem betreft duidelijk door. Hij zag het monster van het 

syncretisme nu levensgroot op de loer liggen. De belangrijkste sprekers zagen volgens Visser 

‘t Hooft God niet langer als een opdrachtgever die ook ter verantwoording riep, en claimden 

hem aan de kant van de mensen. Visser ‘t Hooft miste een theologisch doorwrochte visie op 

de kerk. Een christocentrisch uitgewerkte kern van de assemblee kon hij niet ontwaren. Hij 

voelde zich steeds meer buiten het discours staan. 

 Samen met andere intellectuelen zocht hij buiten de Wereldraad naar andere wegen om tot 

actie over te gaan. Hij dacht mee tijdens de informele brainstormsessies van de Groupe 

Bellerive, die hij samen met anderen oprichtte en die werd voorgezeten door de Aga Khan. 

Het doel was daarbij tot openbaar debat en daadwerkelijke actie te komen, wat in de vorm van 

samenwerking met, bijvoorbeeld, Unicef en het World Life Fund later ook is gebeurd. Met 

zijn aanzetten tot een theologie van de schepping wilde Visser ’t Hooft een bijdrage leveren 

aan westerse zelfkritiek. Zijn pijlen richtte hij op westers triomfalisme en een Europese 

zelfgenoegzame mentaliteit, waardoor de grote wereldproblemen onopgelost bleven. 

 Ook al kwam de ouderdom met gebreken, zijn tachtigste verjaardag was wel een feest met 

veel gelukwensen. Hij gaf zich nu steeds vaker over aan bespiegelingen en de interviews die 

hij gaf, waren niet optimistisch, al bleef hij altijd pal staan voor de waarde van de kerk. Dat de 

emotionele beleving in de oecumenische beweging steeds belangrijker werd ten koste van wat 

hij als de inhoud beschouwde, kon hij niet waarderen. 

 Zijn laatste belangrijke boek, Gods vaderschap in een eeuw van emancipatie, verscheen in 

1982. Deze studie heeft een defensief karakter. Visser ’t Hooft uitte zijn zorgen over de 

teloorgang van, wat hij noemde, het ‘niet paternalistische’ vaderschap in de maatschappij net 

zo goed als in de theologie. Terwijl hij waardering wilde uiten voor vormen van emancipatie 

die bevrijding brachten, was hij bang voor te ver gaande individualisering en de toenemende 

aarzeling van mensen om zich te binden, in bijvoorbeeld het huwelijk of de kerk. 
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 Het grote thema waarmee hij zijn laatste levensjaren bezig was, betrof opnieuw de 

verhouding van de Wereldraad tot de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was ervan overtuigd dat de 

vernieuwing van kerken en de geloofwaardigheid van het evangelie in de wereld grote baat 

zouden hebben bij hernieuwde inhoudelijke toenadering tussen het protestantisme en het 

rooms-katholicisme. Hij betreurde de wijze waarop het Vaticaan omging met de rooms-

katholieke hoogleraren in de theologie. Daarom pleitte hij voor een herwaardering van het 

kerkelijk leraarschap. Hier heeft hij veel van verwacht. Als de resultaten van de academische 

theologie in een onbevangen kerkelijke receptie tot hun recht konden komen, was er volgens 

Visser ’t Hooft hoop voor de hele universele kerk. 

 Hij leed onder zijn ouderdom en kon zich eenzaam voelen. Veel aansluiting bij een lokale 

kerk had hij niet. Bijna zijn hele leven had hij sigaretten gerookt. In zijn laatste jaren moest 

hij veel hoesten en was hij vaak benauwd. Hij was niet bang voor de dood, die hij nuchter 

onder ogen wilde zien. Hij had niet de neiging over het hiernamaals te speculeren, maar ging 

ervan uit dat er een hemel op hem wachtte. 
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HOOFDSTUK 10 

In de spiegel van Rembrandt en perspectieven van anderen 

 

 

10.1 Inleiding 

In de zomer van 1985 kwam een leven ten einde dat onlosmakelijk verweven was met de 

geschiedenis van de oecumenische beweging in de twintigste eeuw. Al had Visser ’t Hooft 

zijn laatste jaren een teruggetrokken leven geleid, zijn naam was op dat moment nog heel 

bekend en stond voor velen symbool voor een tijdperk in de kerkgeschiedenis. Meer dan 

andere geestelijke leiders was hij erin geslaagd vanuit de idee van de fundamentele eenheid 

van de kerk als een maatschappelijk relevant concept, op wereldniveau te denken en te 

handelen. Onder zijn leiding groeide de Wereldraad van Kerken uit tot een mondiale speler. 

Maar terwijl er steeds nieuwe kerken toetraden, waren de grenzen van het model reeds bij zijn 

aftreden in 1966 duidelijk zichtbaar. Jarenlang had zijn naam een bijklank van vernieuwing, 

maar die associatie was in de laatste twee decennia van zijn leven uitgewerkt. Voor sommigen 

bleef hij het boegbeeld van de bloeitijd van de oecumene, voor anderen werd hij de 

representant van een verouderd denken in instituties en kerkmodellen van voorbije tijden. In 

enkele schetsen volgt hieronder een evaluatief palet. Visser ’t Hooft ontving tijdens zijn leven 

vele eerbewijzen. Welke rol hebben ze gespeeld? (10.2) Voor het eigen zelf verstaan van 

Visser ’t Hooft had de schilder Rembrandt grote betekenis. In zijn publicaties over Rembrandt 

leert men Visser ’t Hooft kennen. (10.3) Hij wilde mensen bemoedigen, maar heeft dat niet 

altijd gedaan. Wat zat daarachter? (10.4) Naar aanleiding van zijn overlijden op 4 juli 1985 

hebben velen zich in een terugblik op zijn leven aan een typering van Visser ’t Hooft 

gewaagd. (10.5) 

 

10.2 ‘The man of all jobs and odd jobs’ geëerd 

Visser ’t Hooft is in de twintigste eeuw waarschijnlijk de bekendste Nederlandse theoloog 

buiten Nederland geweest, zeker in protestantse kring. Slechts Abraham Kuyper en Edward 

Schillebeeckx zijn qua bekendheid in deze zin met hem te vergelijken. Velen identificeerden 

Visser ’t Hooft met de Wereldraad of de oecumenische beweging en zagen rond 1960 in hem 

de motor achter een tweede reformatie, sommigen zelfs achter een voltooiing van de 
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reformatie die in de vroege zestiende eeuw begonnen was. Reeds vóór de oorlog eerde de 

universiteit van Aberdeen hem met een eredoctoraat op 29 maart 1939. Vele eerbewijzen 

volgden, waaronder een reeks eredoctoraten, te weten: Princeton (1950), Trinity College 

Toronto (1950), Genève (1951), Yale (1954), Oberlin College Ohio (1954), Oxford (1955), 

Harvard (1958), Cambridge (1958), Union Theological Seminary New York (1959), St. 

Paul’s University Tokio (1959), Parijs (1963), Kirchliche Hochschule Berlijn (1964), Brown 

University Rhode Island (1965), Theologische Faculteit Zurich (1966), Université Catholique 

Leuven (1967) en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem (1972).1 Ereprofessoraten waren 

er van Budapest (1946) en de Theologische Academie van Moskou (1964). Visser ’t Hooft 

beschouwde al deze huldeblijken niet als lauweren om tevreden op te gaan zitten. Met ieder 

nieuw eredoctoraat vergrootte hij zijn netwerk. Vaak volgden er gastcolleges. Bij 

verschillende jubilea werden hem Festschriften aangeboden.2 

 Voor hun werk in verband met de Zwitserse Weg hebben Visser ’t Hooft en zijn 

medewerkers bij Vrij Nederland geen hoge koninklijke onderscheiding ontvangen, maar in 

mei 1946 ontvingen hij en enkele anderen uit de handen die in Zwitserland hadden gewerkt 

van prinses Juliana in Bern de Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945, bestemd voor mensen die 

zich tijdens de oorlog voor de Nederlandse zaak verdienstelijk maakten door hulp aan 

Nederlanders of Nederlandse instellingen, zonder zich in bezet Nederland te bevinden. 

Wegens de bijzondere diensten die hij verleend had voor de ontwikkeling van de 

oecumenische beweging, werd Visser ’t Hooft op 1 september 1948 bevorderd tot ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw, in 1965 tot commandeur.3 In 1957 ontving hij het 

Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband van de Bondsrepubliek Duitsland. In 1959 werd 

hij officier van het Légion d’Honneur in Frankrijk. In 1962 ontving hij de Carnegie Wateler 

                                                           

1 Haarlems Dagblad, 5 februari 1966. En: Lijst eredoctoraten Visser ’t Hooft, zonder titel ongedateerd. WCC 

994.1.31. 
2 De belangrijkste zijn: Golterman, en Hoekendijk (red.), Oecumene in ’t vizier. Feestbundel voor Dr. W.A. 

Visser ’t Hooft, Amsterdam 1960. Mackie, and West, The Sufficiency of God. Essays in Honour of W.A. Visser ’t 

Hooft, London 1963. Van der Bent, (ed.) Voices of Unity. Essays in honour of Willem Adolf Visser ’t Hooft on 

the Occasion of his 80th Birthday, Geneva 1981. 

 
3 Utrechts Nieuwsblad, 2 september 1948. 
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vredesprijs voor bevordering van vrede door woord, daad of geschrift en de grote zilveren 

medaille van de stad Parijs. 

 In Nederland werden er verschillende scholen en een instituut naar hem vernoemd.4 Het 

portret van Visser ’t Hooft verscheen in 1961 op de omslag van het blad Time. Het daarbij 

behorende artikel had de titel ‘Second Reformation’.5 Een aantal theologische faculteiten, 

waaronder die in Utrecht, heeft Visser ’t Hooft tevergeefs een leerstoel aangeboden. Een 

ander moment van erkenning was de verlening van het kruis van Grootcommandeur van het 

Heilige Graf door de Oecumenisch Patriarch in Constantinopel in 1963. Datzelfde jaar 

ontving hij het Kruis van Athos. Hij werd drager van de Orde van St. Vladimir van de 

orthodoxe Kerk van Rusland in 1964 en commandeur van de orde van St. Andreas van de 

oecumenische patriarch in 1965. De Vredesprijs van de Duitse Boekhandel ontving Visser ’t 

Hooft in 1966, samen met kardinaal Augustin Bea. Ook in 1966 ontving hij van de 

aartsbisschop van Canterbury het Lambeth Cross, de hoogste onderscheiding van de 

Anglicaanse Kerk, de Family of Man Award van de Protestantse Raad van New York City, de 

Grotius Medaille voor verdiensten bij de verbreiding van de gedachte van het volkenrecht, 

tegelijk met de oud secretaris-generaal van de Verenigde Naties U Thant en senator James W. 

Fullbright, en werd hij erecommandeur van de Order of St. John. In 1967 volgde de Deense 

Sonningprijs voor zijn bijdragen aan de Europese cultuur. Dat jaar werd hij ook ereburger van 

Genève en lid van de orde van de Vorst van Cilicia van de Armeense kerk.6 In 1968 werd hij 

tot rechtsridder van de Johanniterorde geslagen. In 1969 ontving hij de Distinguished Service 

Medal of the Pacific Lutheran University. In 1975 ontving hij de Augustin Bea Preis, in 1976 

de Prix de l’Institut des Sciences de la Paix in Straatsburg en in 1977 de Hansischen 

Goethepreis. In 1982 werd hem in Middelburg de Four Freedoms Award in de categorie 

Freedom of Religion verleend. 

 Zoveel eerbewijzen konden hem niet koud laten. Ook al kon hij zijn erfenis niet goed 

overdragen en zag hij in de laatste decennia van zijn leven de betekenis van de Wereldraad 

                                                           

4 Er werden scholen naar Visser ’t Hooft genoemd in Leiden, Amsterdam, Castricum, Hoorn, Den Haag en 

Osdorp en een oecumenisch instituut in Rotterdam. WCC 994.1.32/11. 
5 Time, 8 december 1961. 
6 De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns trof speciale maatregelen om Visser ’t Hooft 

in 1966 ereburger van Genève te kunnen laten worden met behoud van zijn Nederlandse staatsburgerschap. 
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afnemen, hij wist dat hij een grote rol had gespeeld en was daar trots op. Al die aandacht 

betekende erkenning en persoonlijke bevestiging, maar ook kansen met betrekking tot het 

grote doel om het oecumenisch netwerk iedere keer weer verder uit te bouwen. Maar, zoals 

gezegd, hij vond zichzelf geen origineel theoloog of wetenschapper. Hij had het geluk gehad 

dat zijn kwaliteiten werden gewaardeerd in de fase dat hij de gezondheid, inspiratie en de 

kracht had om veel verantwoordelijkheden op zich te nemen. De oecumenische beweging 

ging voor hem als een supranationale familie functioneren. In de Wereldraad articuleerde zich 

wat hem betreft die beweging als instrument ten dienste van de kerk, om haar toe te rusten 

voor de dienst van het koninkrijk van God in de wereld. Aan die opdracht wilde hij dienstbaar 

zijn. Zichzelf introduceerde Visser ’t Hooft eens bescheiden als ‘not the headmaster, not the 

general, but the secretary. The man of all jobs + odd jobs’.7 Toen hij in de memoires het werk 

van de secretaris-generaal beschreef, gebruikte hij de woorden ‘administrateur’, 

‘beleidszaken’, ‘voornaamste verbindingsofficier’, ‘minister van buitenlandse zaken’, 

‘interpreteren van het wezen en het werk van de Raad en van de oecumenische beweging in 

het algemeen’. Maar hij sprak ook van het oplossen van misverstanden en het houden van 

lezingen, ‘een goede gelegenheid om in theologische termen te formuleren, wat ik in mijn 

dagelijks werk had geleerd.’ Bovenal echter, beschouwde hij zichzelf als de vader van een 

grote familie, mannen en vrouwen uit vele volken en kerken.8 

 

10.3 De spiegel van Rembrandt 

In zijn zoektocht naar bijbelse beeldtaal die jongeren uit verschillende landen aangesloten bij 

de YMCA zou kunnen raken en hen tot Europees cultureel bewustzijn zou brengen, stuitte 

Visser ’t Hooft in de jaren twintig al op het werk van Rembrandt. Hij hoorde bij de 

bewonderaars van Rembrandt die niet alleen onder de indruk waren van de schoonheid van 

zijn schilderkunst, maar vonden dat de schilder op een bijzondere manier de Bijbel ontsloot.9 

Rembrandt werd voor hem een schilderende evangelist en zijn kunst kreeg in de ogen van 

                                                           

7 Visser ’t Hooft, aantekeningen speech, Parijs 1 augustus 1962. WCC 994.1.00/3.1, 1962. 
8 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 344-346: ‘administrator’, ‘policy-making’, ‘chief liaison officer’, ‘minister of 

external affairs’, ‘interpretation of the nature and work of the World Council and of the ecumenical movement’ 

en ‘a good opportunity to oblige me to formulate in theological terms what I had learned in my daily work.’ 
9 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 49-50. 
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Visser ’t Hooft een boodschap met een internationaal verbindende functie. Juist als 

Nederlander verstond hij de kunst jongeren uit andere landen met Rembrandt te bereiken. De 

studie van kunstgeschiedenis werd in zijn werk voor de YMCA door hem aanbevolen aan 

jeugdleiders omdat zij daarmee bij jongeren een besef zouden kunnen wekken dat door kennis 

van kunstwerken het nationale en zielseigene van een land ingebracht konden worden in wat 

hij zag als een grote internationale schatkamer van de kunsten. In een met afbeeldingen van 

het werk van Rembrandt geïllustreerd artikel in Jugend in Aller Welt schreef hij: 

 

Studie van de kunst in de wereld bezorgt ons wel de diepste inzichten in de betrekkingen 

tussen de volken. Geen ander terrein van het mensenleven toont een dergelijke verbinding 

van nationale en internationale invloeden, waarvan men het verschil in richting en 

betekenis kan onderzoeken.10 

 

In de loop van de jaren dertig ontwikkelde Visser ’t Hooft deze these tot een grotere studie. 

Tijdens zijn vele reizen bracht hij waar mogelijk een bezoek aan het museum, vooral wanneer 

daar een of meer werken van Rembrandt te zien waren, zoals in Parijs, Berlijn, Londen, 

Kassel en diverse plaatsen in de Verenigde Staten. In 1937 schreef Visser ’t Hooft een 

Rembrandtlezing onder de titel ‘Rembrandt et la Bible’, die hij de jaren daarna steeds verder 

uitbreidde.11 ‘Ik heb […] een lezing met zeer mooie lantaarnplaten over “Rembrandt en den 

Bijbel”. Deze lezing gaat natuurlijk over het heele Bijbelsche werk van Rembrandt en 

behandelt dus zijn oud-testamentische en zijn nieuw-testamentische schilderijen en etsen. Ik 

probeer daarbij te laten zien hoe Rembrandt den Bijbel begrepen heeft en hoe diep hij er in 

doorgedrongen is.’12 In 1939 schreef hij in het themanummer over Nederland van het blad 

van de YMCA, uitgebracht vlak voor de grote jeugdconferentie in Amsterdam: 

                                                           

10 Visser ’t Hooft, ‘Die Kunst, die Jugend und die Welt‘, 1925. ‘Wohl mit die tiefsten Einblicke in die 

Beziehungen der Völker untereinander gewährt das Studium der Kunst in der Welt. Auf keinem anderen Gebiet 

des Menschenlebens zeigt sich eine solche Verbindung nationaler und internationaler Einflüsse, deren 

verschiedene Richtung und Bedeutung betrachtet werden kann.’ 
11 Visser ’t Hooft, ‘Rembrandt et la Bible’, lezing 1937. Vgl. Visser ’t Hooft, ‘Rembrandt als protestantischer 

Meister’ (1938). Vgl. Visser ’t Hooft, ‘Rembrandts Weihnachtspredigt’, 1938. C. Loriaux (secretaris van de 

Hollandse Club in Montreux) aan Visser ’t Hooft, 25 april 1939, World War II Records of the WCC, YDS-12. 
12 Visser ’t Hooft aan C. Hammelburg, 27 maart 1944. YDS-12, 61. 
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Het leven van Rembrandt … biedt het schouwspel van een man wiens menselijke natuur, 

met al haar rijkdom en al haar trots, stap voor stap bedwongen en gekneed wordt door het 

Woord van God. In een van zijn laatste zelfportretten dient Rembrandt zich aan als de 

apostel Paulus die de Bijbel leest. Dit onvergetelijke gezicht laat zien dat hij 

gehoorzaamheid leren moest van de dingen die hem overkwamen en vertellen van vele 

nederlagen van de natuurlijke mens die Rembrandt heette. Maar zijn gezicht vertelt ons 

ook dat deze mens met Paulus zou zeggen: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem, die ons liefgehad heeft.’13 

 

De gepensioneerde Nederlandse bankier Isaac de Bruyn, die in Spiez in Zwitserland woonde, 

bezat behalve het zelfportret van Rembrandt als de apostel Paulus vele etsen en oude drukken. 

Visser ’t Hooft was er graag te gast. Van de predikant W. Cuendet ontving hij in mei 1940, 

terwijl Nederland door de Duitse troepen werd bezet, uit sympathie een afdruk van de ets uit 

1649 waarin Christus predikend wordt verbeeld op basis van Matteüs 19, de zogenaamde 

Honderdguldenprent. Wanneer hij daarnaar keek, besefte hij steeds dat het belangrijkste was, 

zo zei hij, dat ‘alles afhangt van de onaanzienlijkste gestalte zonder schoonheid of uiterlijke 

macht, die daar in het centrum staat.’14 In de afbeelding worden de verschillende reacties van 

mensen op Jezus verbeeld. Niet afstandelijk beschouwen, maar participeren, in Jezus geloven, 

leek hem de boodschap van Rembrandt. Maar over deze Jezus als prediker, zoals Visser ’t 

Hooft ernaar keek, lag in figuurlijke zin reeds de schaduw van het kruis. Juist deze Christus te 

aanvaarden was, in de ogen van Visser ’t Hooft, ‘ja’ zeggen tegen een God die niet alleen van 

                                                           

13 Visser ’t Hooft, ‘Notes on the Life of Rembrandt’ (1939), 222. WCC 994.2.07/1. ‘The life of Rembrandt […] 

offers us the spectacle of a man whose human nature, with all its richness and all its pride, is progressively 

mastered and moulded by the Word of God. In one of his last self-portraits, Rembrandt presents himself to us as 

the Apostle Paul reading the Bible. This unforgettable face shows us that he had to learn obedience by the things 

which he suffered, and tell us of many of the defeats of the natural man who was called Rembrandt. But this face 

also tells us that this man would say with St. Paul: ‘In all things we are more than conquerors through Him Who 

loved us.’ 
14 C.M. de Vries, interview met Visser ’t Hooft, in: ‘Rembrandts weg tot het evangelie’, IKOR-televisie, 15 juli 

1962, Archieven Beeld en Geluid. Zie ook: Interview van R. Foppen met Visser ’t Hooft, De Kerk Vandaag, 

NCRV-radio, 1 mei 1982. Archief Beeld en Geluid. Het zelfportret als de apostel Paulus (1661) door Rembrandt 

werd later door Isaac de Bruyn aan het Rijksmuseum te Amsterdam geschonken.  
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glorie maar ook van lijden wist. Hij was ervan overtuigd dat Rembrandt hem dit als kijker 

wilde leren. Het was een boodschap die hij naadloos zag aansluiten bij de theologie van Karl 

Barth, een oproep aan mensen tot bekering en toewijding aan een God vol ontferming.  

 In 1956 verscheen de Nederlandse versie van Rembrandts weg tot het evangelie.15 In dit 

boek bespreekt Visser ’t Hooft onder andere Rembrandts schilderij ‘Zelfportret met Saskia op 

schoot’ (gewoonlijk gedateerd in 1636). In dit schilderij zag hij een feestende Rembrandt, 

‘een dikdoener die de wereld in z’n zak leek te hebben’.16 Dat was een hartstochtelijk 

levensgenieter met een oppervlakkige levensstijl, waarvan zijns inziens afstand moest worden 

genomen en dat gebeurde ook na de dood van Saskia in 1642. Als bijschrift voegde hij er in 

het boek 1 Johannes 2,16 aan toe: 

 

…Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een 

hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 

 

En hij stelde de vraag: ‘Is dit echte vreugde of wel “begeerte der ogen en een hovaardig 

leven”?’17 Weinig Rembrandtkenners vatten dit schilderij, zoals Visser ’t Hooft deed, 

vandaag nog op als blijk van een wereldse levenshouding van de schilder zelf. Tegenwoordig 

weet men dat Saskia en Rembrandt model stonden voor een weergave van een scène uit de 

parabel van de verloren zoon, een schilderij waarvan een deel verloren is gegaan.18 

 Het boek van Visser ’t Hooft over Rembrandt werd door kunstcritici genegeerd, zeker in 

Nederland, maar buiten de kring van specialisten in binnen- en buitenland gunstig ontvangen. 

Het werd, bijvoorbeeld, lovend gerecenseerd in het blad Critisch Bulletin door de dichter 

Gerrit Kamphuis, die kon waarderen dat Visser ’t Hooft Rembrandt presenteerde als een 

typisch protestants kunstenaar die zich had weten te ontworstelen aan ‘de Roomse barok’.19 

                                                           

15 Visser ’t Hooft, Rembrandt et la Bible (1947). Rembrandts Weg zum Evangelium (1955). Rembrandt and the 

Gospel (1960). Rembrandts weg tot het evangelie (1956). Er werden verschillende televisieprogramma’s op het 

boek gebaseerd, o.a. door C.M. de Vries ‘Rembrandts weg tot het evangelie’, IKOR-televisie, 15 juli 1962, 

Archieven Beeld en Geluid. 
16 ‘Rembrandts weg tot het evangelie’, IKOR-televisie, 15 juli 1962, Archieven Beeld en Geluid. 
17 Visser ’t Hooft, Rembrandts weg tot het Evangelie (1956), 98-99. Bijbelcitaat NBG 1951. 
18 Namelijk het verkwisten door de jongste zoon van de erfenis van de vader, Lucas 15,13.  
19 Kamphuis, recensie, in: Critisch Bulletin (1956), 269. 
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Rembrandt had in contact gestaan met joden, rooms-katholieken, mennonieten en calvinisten. 

De kleine kring die Rembrandt aan het eind van zijn leven trouw bleef, ook in moeilijke 

omstandigheden terwijl hij zelf ‘geen kerkganger meer was’, bestond toch vooral uit 

piëtistisch georiënteerde leden van de hervormde kerk. Maar doordat het Rembrandt volgens 

Kamphuis ging om de zuivere boodschap van de Bijbel, kreeg zijn werk een universele 

betekenis en was de oecumenische duiding van Visser ’t Hooft de juiste. Niet een bepaalde 

kerk of een theologisch systeem was daarbij immers voor de kunstenaar leidend geweest.  

 Visser ’t Hooft zag Rembrandt inderdaad niet als calvinist, maar als representant van een 

universeel bijbels protestantisme. Die visie komt nog steeds wel voor.20 Visser ’t Hooft 

verbond daaraan echter een moreel oordeel. Hij zette Rembrandt scherp af, niet alleen tegen 

Peter Paul Rubens (1577-1640) als exponent van de in zijn ogen vooral theatrale barok, maar 

ook tegen de renaissanceschilder Guido Reni (1575-1642), die hij als sentimenteel 

beschouwde. Beiden waren volgens hem voorbeelden van een schilderkunst gericht op de 

buitenkant van de mens, terwijl de ontwikkelde Rembrandt toegang bood tot de binnenkant, 

waar het geloofsleven zich afspeelde. De jonge Rembrandt gebruikte de Bijbel volgens Visser 

’t Hooft slechts als arsenaal voor genrestukken in een geforceerd compromis tussen vorm, 

inhoud en de mode van de barok. De Rembrandt van na 1642 zag hij een diepe persoonlijk 

omgang met de Schriften ontwikkelen. 

 Hij volgde hier de Duitse kunsthistoricus Carl Neumann, die in 1902 een grote 

Rembrandtstudie publiceerde waarin de schilder werd gepresenteerd als mysticus.21 Van hem 

nam Visser ’t Hooft over dat de godsdienstige kunst van met name de late Rembrandt juist 

daarom zo bijbels is omdat deze afwijkt van wat in het midden van de 17e eeuw gebruikelijk 

was. Neumann was degene die de dood van Saskia aanwees als het grote keerpunt in het leven 

van Rembrandt, waardoor het geloof in God heel anders en veel persoonlijker ging 

functioneren. Visser ’t Hooft sprak van een ‘copernicaanse wending’ die zich voltrok in de 

periode 1642-1648 en die hij in de zelfportretten meende te kunnen aanwijzen. 

 

                                                           

20 Vgl. Zell, Reframing Rembrandt (2002), 195 noot 3. Vgl. Perlove en Silver, Rembrandt’s Faith (2009), 373-

375. 
21 Visser ’t Hooft, Rembrandts weg (1956), 15 en 78. Vgl. Neumann, Rembrandt (1922). Visser ’t Hooft 

gebruikte de vermehrte Auflage uit 1905. 
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De zelfgenoegzaamheid, de behoefte zich te doen gelden, de gulzigheid verdwijnen steeds 

meer. De ogen worden dieper en spreken van lijden en eenzaamheid. Tegelijkertijd komt 

echter in de trekken een nieuwe kracht tot uitdrukking, die voortkomt uit zijn overwinning 

op de innerlijke onrust.22 

 

Waar de rooms-katholiek Rubens, als artistiek exponent van de contrareformatie, van Christus 

een ‘triomfalistische’ held maakte, leek de protestant Rembrandt te beseffen wat het geheim 

was van de komst van God in de vorm van een dienende knecht. De oudere Rembrandt leefde 

met de Bijbel zoals Visser ’t Hooft dat zelf zou willen. Rembrandt was geen systematicus en 

ook niet iemand die zich blindstaarde op de institutionele kant van de kerk, maar iemand die 

door crises heen de diepte van het geloofsvertrouwen had leren kennen. In de meeste 

Rembrandtliteratuur miste Visser ’t Hooft deze benadering van de schilder. Hij was ervan 

overtuigd dat, bijvoorbeeld, de grote negentiende-eeuwse Zwitserse kunsthistoricus Jacob 

Burckhardt Rembrandt helemaal niet had begrepen.  

 Terwijl Visser ’t Hooft in de jaren veertig en vijftig niet alleen in kerkelijke kringen over 

Rembrandt een graag gehoord spreker was, en zijn boek goed werd verkocht, werkten zijn 

opvattingen in slechts weinig serieuze Rembrandtstudies door.23 Ook vandaag is er bijna geen 

enkele modernere expert die, zoals Visser ’t Hooft dat doet, de onderwerpkeuzen van 

Rembrandt en de manieren waarop hij bijbelse thema’s uitbeeldde als vondsten van 

Rembrandt zelf bestempelt. De meeste bijbelse taferelen van Rembrandt worden beschouwd 

als bewerkingen, gebaseerd op het werk van bijbelillustratoren als Maerten de Vos en 

Maerten van Heemskerck.24 De tweedeling in het leven van de schilder, waarbij de 

Rembrandt van vóór 1642 wordt gepresenteerd als een schilder van het uiterlijk leven, een 

vertegenwoordiger van de barok met groot publiek succes, is vrij algemeen verlaten. In die 

visie zou pas de Rembrandt van na 1642 zich hebben afgekeerd van de barok en een schilder 

van het innerlijk leven zijn geworden. De jacht naar succes zou hebben plaatsgemaakt voor 

diep gevoel. Miskenning zou daarom de oude Rembrandt ten deel gevallen zijn. Een reeks 

                                                           

22 Visser ’t Hooft, Rembrandts weg tot het evangelie (1956), 9. 
23 Zeilstra, interview met E. van de Wetering, 29 januari 2016. Een uitzondering is de lutherse predikant en 

kunsthistoricus Christian Tümpel, Rembrandt (1986). 
24 Tümpel, Rembrandt (1986), 150 en 171.  
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auteurs rond 1900 heeft deze visie aangehangen, onder wie de in zijn tijd populaire 

Nederlandse kunsthistoricus en museumdirecteur Frederik Schmidt Degener, die Visser ’t 

Hooft regelmatig aanhaalde.25 Volgens Schmidt Degener leidde de oudere Rembrandt een 

geïsoleerd bestaan en kwam hij juist in deze fase tot zijn meest diepzinnige 

bijbelinterpretaties. Er bleef een kleine kring van vrienden over, die zijn boodschap konden 

waarderen. Dit is de visie waar Visser ’t Hooft bij aansluit: 

 

Hebben deze vrienden de eigenlijke zin van Rembrandts kunst begrepen? Wij kunnen 

alleen maar zeggen, dat zij er in ieder geval meer van begrepen hebben dan hun 

tijdgenoten. […] Het betekent […] dat zij in Rembrandt niet alleen de grote meester zagen, 

die de schilderkunst beheerste als geen ander, maar inzagen, dat hij een boodschap te 

brengen had en wel een boodschap, die hem, zoals aan de Matthéüs op zijn schilderij, van 

boven gegeven was.26 

 

Dit beeld van een late of rijpe Rembrandt als diep religieuze non-conformist, zegt meer over 

Visser ’t Hooft dan over Rembrandt. Schmidt Degener baseerde zich op zijn beurt op de al 

eerder genoemde Rembrandtbiografie van Carl Neumann. De laatste noemt de Rembrandt van 

1642 en daarna de ‘schilder van de ziel’. Neumann poneert bij Rembrandt na 1642 een 

bepaalde puurheid die ook in de late middeleeuwen gevonden wordt en tegenover de 

renaissance en de barok wordt geplaatst. De bijzonderheid van Rembrandt zou daarin 

gevonden worden dat hij erin slaagde de mode van de barok te overwinnen en aansloot bij een 

zuivere, in oorsprong middeleeuwse spiritualiteit, belangeloos religieus georiënteerd.  

 Dit wordt tegenwoordig als een negentiende-eeuwse constructie beschouwd.27 Hoogstens 

kan men, volgens Rembrandt-expert Ernst van de Wetering, een accentverschil waarnemen, 

waarbij de jonge Rembrandt meer aandacht voor het fysieke, de beweging, de dynamiek en zo 

men wil het theatrale blijkt te hebben en de oudere Rembrandt gefascineerd is door het 

                                                           

25 Schmidt Degener, Rembrandt und der holländische Barock (1928). Idem, Rembrandt en Vondel (1919). 
26 Visser ’t Hooft, Rembrandts weg tot het evangelie (1956), 73. Zeilstra, interview met E. van de Wetering, 29 

januari 2016. 
27 Vgl. Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst (1979), 19 en 23ff.; Slive, Rembrandt and his critics.  
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spirituele en subtiele uitdrukkingen.28 De negentiende-eeuwse cultus van de kunstenaar als het 

miskende genie wordt als achtergrond gezien bij wat wel is genoemd de toenemende 

‘christologisering van het Rembrandtbeeld’.29 Rond 1640 ontwikkelde de Hollandse kunst 

zich in de richting van het classicisme. De fascinatie met beweging, die ook Rembrandt 

gekend had, maakt plaats voor wat genoemd wordt een lichtere en meer verstilde manier van 

schilderen.30 Van de Wetering wil niet spreken van ontwikkeling of verandering in stijl, maar 

ziet bij Rembrandt een radicaal nieuw doordenken van het vraagstuk van de verbeelding. 

Door de verf met onconventionele middelen te gebruiken en zo de toevalsfactor een plaats te 

geven, en door het opzettelijk ‘onvoltooid’ laten van sommige details, slaagde hij erin een 

overtuigende natuurlijkheid te creëren die de kijker heel dicht bij de afgebeelde scène 

brengt.31 De stelling dat het de oudere Rembrandt in zijn kunst vooral te doen zou zijn om een 

verbeelding van universele waarheid en het geestelijk hogere is onbewijsbaar. Zijn aandacht 

voor de concrete historie en de traditie is altijd groot gebleven.32 

 Visser ’t Hooft was zich ook in zijn tijd al bewust van kritiek van kunstcritici, maar vond 

dat de hoofdthese van Schmidt Degener niet was ontzenuwd.33 De veronderstelde tweedeling 

in het leven van Rembrandt leverde Visser ’t Hooft daarbij een aantrekkelijk interpretatie- en 

presentatiekader op, niet alleen van het leven van Rembrandt. Het element van een breuk, 

bekering of boete staat daarbij centraal, waarna in het licht van Gods genade toewijding en 

betrokkenheid kunnen volgen. Hij herkende het in de gelijkenis van de Verloren Zoon en in 

het leven van de apostel Paulus. Hij herkende het ook in de theologie van Karl Barth. Het was 

dit kader dat hem grip gaf op het leven van mensen en de geschiedenis. Het gaf hem ook 

persoonlijk houvast en hielp hem bij de opbouw van zijn vele voordrachten, omdat het een 

bepaalde duidelijkheid aanwees, ook wanneer er allerlei krachten door elkaar heen aan het 

werk waren in een complex en onoverzichtelijk spanningsveld. Zo leverde Rembrandt 

materiaal voor het pedagogische-didactische schema van Visser ’t Hooft. Zijn Rembrandtvisie 

                                                           

28 Van de Wetering, Rembrandt. The Painter Thinker (2016). 
29 Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst (1979), 35. Voor een moderne visie op Rembrandt in de lijn 

van Visser ’t Hooft, zie Perlove, Pursuit of Faith (2010), 31. 
30 Tümpel, Rembrandt (1986), 108-109. 
31 Van de Wetering, Rembrandt. The Painter Thinker, (2016), 223-281. 
32 Tümpel, Rembrandt (1986), 126. 
33 Visser ’t Hooft, Rembrandts weg tot het evangelie (1956), 92. 
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is vooral een illustratie van de overtuiging van Visser ’t Hooft zelf dat de bijbelse boodschap 

funderend is voor een zinvol leven in een eerlijk reliëf van lief en leed. Maar er was toch ook 

nog iets anders. Visser ’t Hooft voelde een sterke verwantschap met Rembrandt. Hij heeft bij 

Rembrandt vooral een liefde voor de Bijbel waargenomen die hem diep geraakt heeft. De 

visie van Visser ’t Hooft op Rembrandt was vooral een sleutel tot het verstaan van zijn eigen 

leven. Rembrandt zelf was voor Visser ’t Hooft een icoon van de mens voor God. 

 

10.4 ‘Meine Sache auf Nichts gestellt’ 

Visser ’t Hooft zag in Rembrandt een wellicht door velen miskend, maar soeverein begaafd 

mens die zijn eigen gang ging. Zo’n soort mens wilde hij zelf zijn. Dat kon arrogant 

overkomen. Terwijl sommigen tegen hem opkeken, soms zelfs bang waren voor zijn 

priemende ogen waarmee hij dwars door je heen leek te kijken, en velen hem op handen 

droegen zonder hem echt te kennen, kwam Visser ’t Hooft op nog weer anderen over als al te 

zeer overtuigd van zichzelf. Als hij je dan niet zag staan, kon dat steken. Hebe Kohlbrugge, 

bijvoorbeeld, koerierster op de Zwitserse Weg, voelde zich in haar rol in de illegaliteit door 

Visser ’t Hooft onvoldoende serieus genomen en noemde hem in een terugblik ‘heel erg 

selbstbewusst’ en dat was niet positief bedoeld.34 Bij anderen liet hij, juist door zijn kordate 

optreden, eerder de indruk achter van iemand die doorpakte en die impasses kon doorbreken 

en grote resultaten wist te bereiken waar anderen bleven steken in details en bezwaren. De 

stafmedewerkers Adolf Freudenberg en Hans-Heinrich Harms, die beiden lang en intensief 

met hem samenwerkten, typeerden in 1971 Visser ’t Hooft als de snelle denker, die iedereen 

altijd vooruit was. 

 

Visser ’t Hooft denkt en reageert ongewoon snel en is heer over zichzelf. Gedachten, die 

hem in rijke overvloed aanwaaien, worden kloek en snel in duidelijke plannen en besluiten 

omgezet; hij kon een medewerker in één enkele zin een opdracht geven waar deze, met 

anderen, lange tijd zoet mee was. Hij is onberispelijk zaakgericht zonder temperamentloos 

te zijn, want vertoornd of ijzig kan hij ook worden … Hij verloor zich nooit in details en 

werkte zich in een verbluffend tempo door de angstwekkende massa post en memoranda 

                                                           

34 Zeilstra, interview met H.C. Kohlbrugge, 6 juni 2013. 
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heen. Hij luisterde goed, omdat hij de mensen en de door hen vertegenwoordigde zaak 

serieus nam. Wie hem in zijn waarde liet en betrouwbaar de ene zaak diende waarom het 

gaat, die kon in Genève met een koninklijke zelfstandigheid werken.35 

 

en voor wie hij respect had, konden met grote vrijheid zelf hun werk invullen. Velen van hen, 

met wie hij soms decennia lang samenwerkte, hadden een bijna mateloze bewondering voor 

hem. Bijvoorbeeld Suzanne de Diétrich (1891-1981), secretaresse van de WSCF 1935-1946 

en later directrice van het Oecumenisch Instituut in Bossey. Volgens haar voelden studenten 

zich bij Visser ’t Hooft altijd op hun gemak.36 De Diétrich dacht daarbij vooral aan haar 

ervaringen met Visser ’t Hooft in de jaren dertig. Toen ging het minder over beleid en grote 

lijnen, meer over persoonlijke geloofsbeleving. Vanaf 1934 zorgden zij en Visser ’t Hooft er 

samen voor dat gebed weer een belangrijke rol ging spelen tijdens de conferenties, onder 

andere door het samenstellen van een boekje over persoonlijk en gezamenlijk gebed, Venite 

adoremus.37 De Diétrich beschreef Visser ’t Hooft, in een artikel ter gelegenheid van zijn 

vijftigste verjaardag, als iemand die door God zelf voor het oecumenisch werk was 

afgezonderd, ten diepste een mens die dit werk niet deed omdat hij het zelf wilde, maar die 

handelde uit gehoorzaamheid aan God. Voor Visser ’t Hooft zelf heeft de overtuiging dat hij 

uit gehoorzaamheid aan God handelde zeker een rol gespeeld. Aan Hans Hoekendijk schreef 

hij bij diens terugkeer, na teleurstellende ervaringen, uit Indië naar Nederland in 1946:  

 

                                                           

35 Freudenberg und Harms, ‘Willem A. Visser ’t Hooft’ (1971), 306. ‘Visser ’t Hooft denkt und reagiert 

ungewöhnlich rasch und ist Herr seiner selbst. Gedanken, die ihm in reichlicher Fülle zufliegen, wurden herzhaft 

und schnell zu klaren Planungen und Entschlüssen gestaltet; er konnte einem Mitarbeiter mit einem einzigen 

Satz eine Aufgabe stellen, die diesen und nicht nur diesen lange in Atem hielt. Er ist unbestechlich sachlich, 

ohne temperamentlos zu sein, denn zornig und eiskalt kann er auch werden. […] Er versank nie im Detail und 

arbeitete sich durch die beängstigende Fülle der Eingänge und Memoranden in verblüffendem Tempo hindurch. 

Er hörte gut zu, weil er den Menschen und die von ihm vertretene Sache ernst nahm. Wer ihn gelten ließ und 

zuverlässig der einen Sache diente, um die es geht, konnte in Genf mit königlicher Selbständigkeit arbeiten.’ 
36 De Diétrich, ‘Visser ’t Hooft als algemeen secretaris van de WSCF’ (1950), 430. 
37 Weber, H.-R., The Courage to Live (1995), 80-82. 
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Een groote troost is echter nu ook weer op een andere manier in het feit, dat er in de Kerk 

van Christus overal een taak ligt en dat het ten slotte niet van de plaats afhangt, maar van 

de gehoorzaamheid.38 

 

Iedereen die met Visser ’t Hooft werkte, wist dat hij hechtte aan initiatief, ijver, discipline en 

een punctuele dagindeling. Suzanne de Diétrich, die moeilijk liep, werd in de jaren dertig 

dagelijks stipt om zes voor negen met de auto door hem afgehaald, zodat ze precies om negen 

uur naar binnen konden gaan in het bureau van de WSCF aan de Rue Calvin, nummer 13.39 

En later bij de Wereldraad aan de Route de Malagnou, kwam hij dagelijks, wanneer hij 

tenminste niet in het buitenland was, om half negen bij de Wereldraad aanrijden in zijn kleine 

Vauxhall en ging punctueel om vijf uur naar huis. Tijdens conferenties ging hij vrijwel altijd 

stipt om tien uur naar bed. Bij zijn stoere geloofsdiscipline hoorde een aantal eenvoudige 

persoonlijke rituelen. Alvorens zich te ruste te leggen, bad hij zijn avondgebed, vaak geknield 

aan het bed. Dagelijks las hij bij het slapen gaan of bij het opstaan een stukje uit de Bijbel, het 

liefst uit zijn persoonlijk exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament.40 

 Toen Visser ’t Hooft eens werd gevraagd voor de rubriek ‘Ex Libris’ van het Amerikaanse 

blad The Christian Century: ‘What books did most to shape your vocational attitude and your 

philosophy of life?’41 noemde hij de romans van Dostojevski; Pensées van Pascal; The Epistle 

to the Romans en Credo van Barth; de commentaren op Matteüs en Marcus van Julius 

Schniewind; The Riddle of the New Testament van E.C. Hoskyns en F. Noel Davey; 

Herschepping van O. Noordmans; Readings in St. John’s Gospel van William Temple; Ethik 

van Dietrich Bonhoeffer en Die Schriften über das dialogische Prinzip (inclusief Ich und Du) 

van Buber. Het was maar het topje van de ijsberg van wat hij gelezen had en waarvan hij in 

zijn werk aspecten verwerkte. Konrad Raiser, een van de latere opvolgers van Visser ’t Hooft 

als secretaris-generaal van de Wereldraad, sprak van ‘een theoloog van buitengewone 

                                                           

38 Visser ’t Hooft aan J.C. Hoekendijk, 16 september 1946. WCC general correspondence 661. 
39 De Diétrich, ‘Visser ’t Hooft als algemeen secretaris van de WSCF’ (1950), 430.  
40 Het Griekse Nieuwe Testament waaruit Visser ’t Hooft dagelijks gewend was te lezen is in het bezit van zijn 

kleinzoon Caspar Visser ’t Hooft. 
41 The Christian Century, jg.80, nr.18, mei 1963, 583. 
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eruditie’.42 Een academische loopbaan was zeker mogelijk geweest, maar Visser ’t Hooft was 

volgens de Diétrich niet geïnteresseerd in wetenschap om wetenschap.43 Steeds ging het hem 

om de toepassing. Zijn stijl beschreef zij als ‘dynamisch, een atoombom, maar een 

constructieve atoombom.’ Zelf voelde Visser ’t Hooft zich geen origineel wetenschapper, veel 

meer iemand die werkt met de ideeën van anderen. Volgens de dominicaan René Beaupère 

was Visser ’t Hooft meer een leraar en iemand die de waakzaamheid voorop had staan: ‘een 

theologische schildwacht’.44 De theologische dialoog was belangrijk, maar niet het doel. Het 

doel was de eenheid die zich rondom Christus concentreerde zichtbaar te maken, middels 

herboren volkskerken die hun bestaansreden weer als deel van de wereldkerk begrepen en 

actief de eenheid van kerk en samenleving waren toegedaan.  

 Hij sprak anderen graag aan op hun geloof en wist velen te raken in het hart, maar als het 

erop aankwam over zijn eigen persoonlijke geloofservaring te spreken, was Visser ’t Hooft 

merkwaardig genoeg een verlegen persoon. Toch deed hij soms onverwachte en ook wel 

raadselachtige uitspraken waarmee hij in zijn hart liet kijken. In 1968 bezocht hij op doorreis 

zijn toen zieke nichtje Clan, een van de dochters van zijn broer Hans, huisarts in Velp. Hij 

heeft toen aan haar bed gezeten en zei: ‘Er zijn drie dingen en daar moet jij eens even over 

nadenken. Daar heb je nu de tijd voor.’ Het eerste was: ‘Ich habe meine Sache auf Nichts 

gestellt.’ Het tweede was: ‘Be thankful for small mercies.’ En het derde: ‘In een absurde 

wereld is alleen een absurde heilsboodschap te geloven.’ Deze woorden maakten diepe indruk 

op Clan, en ze schreef die op in haar reisbijbeltje.45 Clan ging graag in Rozendaal naar de kerk 

waar de dichter-theoloog Willem Barnard als hulppastor aan verbonden was en poëtisch 

geïnspireerde preken hield. Op een keer nam ze haar oom Wim mee naar een dienst die door 

Barnard werd geleid. Zijn commentaar was even ontnuchterend als typerend: ‘Prachtig! Maar 

het is geen preek’46  

                                                           

42 Raiser, ‘Le pasteur Willem Visser ’t Hooft, pionnier de l’oecuménisme Genève-Rome’, 2003, inz. 33: ‘un 

théologien d’une éruditon extraordinaire’. 
43 De Diétrich, ‘Visser ’t Hooft als algemeen secretaris van de WSCF’, 1950, 431. 
44 Beaupère, ‘Rencontres avec W. Visser ’t Hooft’, 2003, inz. 40: ‘un veilleur théologique, une sentinelle’. 
45 Zeilstra, interview met J.C. Visser ’t Hooft, 26 september 2013. 
46 Zeilstra, interview met J.C. Visser ’t Hooft, 26 september 2013. ‘C’est magnifique, mais ce n’est pas un 

sermon.’ 
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 De regel ‘Ich hab’ mein Sach’ auf Nichts gestellt’ is het begin van een gedicht van Goethe, 

‘Vanitas! Vanitatum vanitas!’ een parodie op het zestiende-eeuwse lutherse kerklied ‘Ich hab 

mein Sach Gott heimgestellt’ van Johann Leon. De tekst van Goethe werd op muziek gezet 

door Louis Spohr (1784-1859). Zo werd het een studentenlied met de boodschap dat aan een 

vrij mens de hele wereld behoort. Geen geld, bezit, vrouwen, reizen, roem of eer kunnen daar 

tegenop. De Duitse filosoof Max Stirner (Johann Caspar Schmidt, 1806-1866) werkte die 

gedachte uit in zijn boek Der Einzige und sein Eigentum (1844): 

 

Mijn zaak, is noch het goddelijke, noch het menselijke, is niet het ware, goede, juiste, vrije 

enz., maar alleen het mijne, en dat is geen algemene zaak, maar enig, zoals ik enig ben. Mij 

gaat niets boven mijzelf. 47 

 

Het is de vraag wat Visser ’t Hooft precies bedoelde in zijn gesprek met Clan in 1968. Het 

was de tijd waarin studenten hun eigen gang wilden gaan. Diezelfde zomer hield hij zijn 

geruchtmakende speech tijdens de assemblee van Uppsala. Hij wilde een jonge generatie de 

ruimte gunnen om zelf de wereld te verkennen, maar vond ook dat de dankbaarheid voor 

kleine blijken van genade en Godsvertrouwen onmisbaar bleven. 

 

10.5 Bij zijn dood 

Bij zijn dood in juli 1985 is er door velen en vanuit allerlei gezichtspunten teruggeblikt op het 

leven van Willem Adolf Visser ’t Hooft. Paus Paulus VI had Visser ’t Hooft in 1968 na de 

uitvaartmis voor kardinaal Bea de ‘beschermengel van de Wereldraad’ genoemd.48 In 1985 

werd Visser ’t Hooft zelf wel met de paus vergeleken, meestal in positieve zin, maar toch ook 

met een bepaalde ondertoon. M.H. Gans, die tijdens de oorlog intensief met Visser ’t Hooft 

had samengewerkt in het belang van Joodse vluchtelingen, sprak van ‘de paus van de 

protestanten’.49 De journalist Frits Groeneveld had het over ‘de diplomaat van God’ en ‘de 

                                                           

47 Stirner, Der Einzige und sein Eigentum (1844). ‘Meine Sache ist, weder das Göttliche, noch das Menschliche, 

ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie usw., sondern allein das Meinige, und sie ist keine allgemeine Sache, 

sondern ist einzig, wie ich einzig bin. Mir geht nichts über Mich.’ 
48 Visser ’t Hooft, Memoirs (1973), 337. 
49 Gans, in: Nieuw Israelitisch Weekblad, 26 juli 1985. 
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paus van de oecumene’.50 Nog iets verder ging de journalist Ben Maandag van Het Vrije Volk. 

Hij schreef: ‘Visser ’t Hooft wás de oecumene’.51 In de Leeuwarder Courant werd Visser ’t 

Hooft de ‘drijfveer achter de Wereldraad’ genoemd.52 Andere vergelijkbare typeringen waren: 

‘Vater der Ökumene’ of ‘Mister Ökumene’, ‘Mr. Omnipresent’ en ‘Mr. Omnicompetent’ en 

vertegenwoordiger van ‘Neêrlands geestesmerk’.53 Het Nederlands Dagblad was nogal zuur 

en noemde vooral de teleurstellingen en sprak het vermoeden uit dat de eenheid waarvoor de 

Wereldraad van Visser ’t Hooft gestreden had zich wel eens aan de kant van Babel kon 

bevinden.54 Ook de term ‘architect’ van de Wereldraad werd vaak gebruikt. De New York 

Times noemde Visser ’t Hooft een ‘bureaucraat’ met grote invloed en prees hem vanwege het 

zorgvuldig opgebouwde netwerk van oecumenische contacten: 

 

Zijn levend vormde een getuigenis voor de stelling dat een goede bureaucraat in de kerk 

een van de machtigste ambten vervullen kan, en dat persoonlijke contacten, geduldig en 

grootmoedig onderhouden, een grote sturende kracht in de geschiedenis zijn.55 

 

Hij werd in deze krant geprezen als een boeiende spreker met de allure van een staatsman, die 

weinig gaf om uiterlijk vertoon: ‘Hij was een opvallende verschijning en beschikte over een 

ongewone fysieke wakkerheid en energie, ook in zijn latere levensjaren’. Dat er een 

intimiderende kant aan zijn persoonlijkheid zat, was de krant niet ontgaan. In een andere 

                                                           

50 Groeneveld, in: NRC Handelsblad, 5 juli 1985: ‘Hij gedroeg zich als een hoge diplomaat – als 

vertegenwoordiger van het Koninkrijk Gods op aarde.’ 
51 Maandag, in: Het Vrije Volk, 5 juli 1985: ‘Hij sprak nooit van bovenaf, probeerde alleen maar te verzoenen, 

was een eenvoudige vent, zonder kapsones, maar hartstochtelijk bewogen, je mag zeggen bezeten door de 

gedachte, dat de scheidingsmuren tussen de kerken afgebroken moeten worden.’ 
52 Leeuwarder Courant, 5 juli 1985. 
53 Barkey Wolf, in: Accent, 25 december 1971. 
54 Nederlands Dagblad, 6 juli 1985: ‘Er zit iets erg verdrietigs in het vele werk dat dr. Visser ’t Hooft gedurende 

zijn “leven in de oecumene” heeft verricht.’ 
55 New York Times, 5 juli 1985. ‘His life was testimony to the proposition that a good bureaucrat in the church 

can exercise one of the most powerful of all ministries, and that personal contacts, patiently and generously 

cultivated, are a potent force for the shaping of history.’ 
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bijdrage in dezelfde krant werd het uiterlijk van Visser ’t Hooft beschreven als: ‘een slanke, 

slungelachtige man met een vooruitstekende onderkaak.’56  

 

Meer staatsman dan kerkman. Hij rookte en dronk, nam vaak een wodka’tje of twee voor 

het diner en een glas bier voor bedtijd, en droeg liever een conservatief donker kostuum 

dan een habijt.57  

 

In meerdere kranten werd Visser ’t Hooft een ‘diplomaat’ genoemd, positief én negatief 

geladen.58 De journalist Ko Colijn noemde Visser ’t Hooft een bezetene, een doorzetter bij de 

gratie Gods, altijd onderweg. Hij herinnerde zich dat Visser ’t Hooft bij de uitreiking van het 

eredoctoraat in Oxford ‘een moderne Odysseus’ was genoemd en was ervan overtuigd dat er 

met zijn dood voor de oecumene een tijdperk was afgesloten.59 

 Albert van den Heuvel, die lang met Visser ’t Hooft had samengewerkt, noemde hem in 

1985 ‘een briljant strateeg’, maar ook ‘een lastig mens’, tegelijk iemand wiens koffer hij zo 

nodig naar het einde van de wereld had willen dragen. Visser ’t Hooft was in zijn ogen 

‘hyperkritisch’ en ten diepste een ‘teruggetrokken man’, die toch ook een warm mens kon zijn 

en trouw was in, vaak heel oude, vriendschappen. Hij herinnerde zich de eigen woorden van 

Visser ’t Hooft: ‘Ik was de harde werker, die graag een belangrijk karwei wilde klaren.’ 

Behalve diplomaat, noemde Van den Heuvel hem: een democraat en federalist, links van het 

midden en een echte Oranjeklant.60 Henk Muller noemde in De Volkskrant het ongeduld waar 

Visser ’t Hooft zichzelf bewust van was, maar ook zijn lange adem en sprak van ‘een 

diplomaat van de oude stempel’, die nog in 1975 tijdens de assemblee van Nairobi had 

aangedrongen op zwijgen over godsdienstvervolgingen in de Sovjet-Unie.61 Robert Kroon 

van De Telegraaf vergeleek Visser ’t Hooft met Nederlandse diplomaten als Gerrit Jan van 

                                                           

56 New York Times, 5 juli 1985. ‘He was a man of striking appearance and possessed unusual physical alertness 

and energy even in later years.’ ‘A lean, lanky man with a jutting jaw.’ 
57 Ibidem. ‘Statesman, rather than cleric. He smoked and drank, often having a drink or two of vodka before 

dinner and a glass of beer before bed, and preferred dark conservative business suits to clerical garb.’ 
58 Bijv. door A.H. van den Heuvel in Trouw, 5 juli 1985: ‘bekwaam diplomaat’. 
59 Colijn, in: De Bazuin, 12 juli 1985. 
60 Van den Heuvel, in: Trouw, 5 juli 1985. Zie ook: Interviews met H. Berkhof, A.H. van den Heuvel en H.M. de 

Lange, Brood en Spelen, IKON-radio, 6 juli 1985. Archief Beeld en Geluid. 
61 Muller, in: De Volkskrant, 5 juli 1985. 
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Heuven Goedhart, de Nederlandse directeur van het Europabureau van de Verenigde Naties 

Adriaan Pelt en met Joseph Luns, die jarenlang de Nederlandse minister van Buitenlandse 

Zaken was.62  

 De methodistische medewerkster van de Wereldraad, Betty Thompson, sprak over Visser 

’t Hooft als een ‘oecumenische gangmaker’, maar ook: ‘something of a Jehovah-type father 

figure’. Voor Thompson was hij een representant van wat zij noemde de ‘theological tribe 

Barth, Brunner, Niebuhr’. Verder vond zij Visser ’t Hooft bijterig, maar ook charmant, 

diplomatiek, maar ook bot, verlegen én zelfverzekerd.63 Hij was een christen met een 

levendige geest, bereid om voor de verwerkelijking van enkele van zijn dromen het nodige 

zware werk te doen.’ Zij herinnerde zich hoe ze samen met een collega van Visser ’t Hooft, 

die op dat moment zelf een ouderwets badpak droeg, dol op zwemmen als hij was, eens een 

flinke uitbrander kreeg… 

 

…voor de ‘obscene’ daad waarbij wij in het openbaar aan een ijshoorntje likten in een 

Deense badplaats waar het centraal comité vergaderde. Hij droeg op dat moment een 

versleten ééndelig badpak uit de jaren twintig – een uitmonstering die naar ons idee eerder 

die omschrijving verdiende.64 

 

Zeer kritisch was de journalist Oene Bergher in De Tijd. Hij vond Visser ’t Hooft ‘een 

autoritaire figuur’, ‘een world big-boss’, ‘meer generaal dan secretaris’ die bescheidenheid 

voorwendde.65 Volgens Bergher maakte Visser ’t Hooft zich zelf schuldig aan ketterij. Hij 

was helemaal niet dienstbaar en hij kon weten dat het grootste deel van de Wereldraad 

helemaal geen ‘responsible society’ nastreefde wanneer dit ten koste ging van de eigen macht. 

Bergher hield Visser ’t Hooft persoonlijk verantwoordelijk voor het misbruik dat er van zijn 

                                                           

62 Kroon, in: De Telegraaf, 8 juli 1985. 
63 Thompson, in: The Christian Century, 17-24 juli 1985: ‘acerbic, charming, diplomatic, blunt, shy and 

assured.’ 
64.Ibidem ‘Ecumenical mover and shaker.’ He was a Christian with a lively mind who was prepared to do the 

hard work necessary for the realization of some of his dreams.’ Thompson werd door Visser ‘t Hooft berispt ‘for 

the “obscene” act of eating ice cream cones in public at a resort in Denmark where the Central Committee was 

meeting. At the time he was wearing a moth-eaten one piece bathing suit left over from the ’20s – an outfit that 

seemed to us more deserving of the term.’ 
65 Bergher, in: De Tijd, 26 juli 1985. 
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woorden uit 1968 werd gemaakt. Hij zag hem als de falende functionaris die destijds 

opvolging door iemand uit de derde wereld in de weg stond. Hij herinnerde zich hoe hij eens 

aan Visser ’t Hooft vroeg of de internationale oecumenische kloostergemeenschap in Taizé 

van broeder Roger Schutz geen brug tussen Rome en Genève kon zijn. Maar Visser ’t Hooft 

had geen goed woord over gehad voor Taizé en zei: ‘Ze kunnen niet om Genève heen,’ wat 

Bergher bijzonder arrogant in de oren klonk. Op dat moment, zo kort na het overlijden, was 

Bergher een van de weinigen die zijn houding en optreden zo negatief evalueerde. Maar ook 

later hebben er weinigen zo kritisch over Visser ’t Hooft gesproken als hij. Wel kwam er, toen 

de afstand wat groter werd, een relativerende toon in de evaluaties. Toen Volkskrant-journalist 

J.J. Lindner jaren later, in 1998, Visser ’t Hooft moest typeren, greep hij terug op een pijnlijke 

beeldspraak van Karl Barth uit 1935 toen deze de oecumene met een circus vergeleek, en 

noemde hij Visser ’t Hooft de onmisbare ‘opperstalmeester van het circus der oecumene’.66 

 Albert van den Heuvel heeft de oude Visser ’t Hooft ‘het geweten van de Wereldraad’ 

genoemd, bij wie het woord onzin snel over de lippen kwam.67 Maar volgens hem kon Visser 

’t Hooft zich ook volmondig voor argumentatie gewonnen geven. ‘Dan gromde hij eerst even, 

maar wanneer dan bleek dat je gelijk had, was hij om.’ 

 

Ik zal geen heilige van hem maken, een groot psycholoog in de omgang met mensen was 

hij niet. Iemand die het meer moest hebben van een schouderklop, daar was hij nogal ruw 

mee. Zijn vrijzinnige achtergrond hielp hem ook met cultuur en vrijzinnigheid om te gaan. 

Hij had een grote belangstelling voor filosofie. Vakanties waren kort. Merkwaardige 

vriendenkring door vele eredoctoraten, besprak zijn boeken met alle grote theologen van 

zijn tijd, een ijzeren geheugen. Hij morste geen tijd; zat tijdens vergaderingen vaak aan een 

boek te werken, museumbezoek in conferentieplaatsen, geen small talk, zwemmen […], 

schroom gevoelens te tonen. 68 

 

                                                           

66 Lindner, in: De Volkskrant, 19 augustus 1998. 
67 Sas, R. ’t, interview met A.H. van den Heuvel, 1983, WCC 994.1.36/1. 

 
68 Ibidem. 
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Zijn mooiste preken hield Visser ’t Hooft volgens Van den Heuvel bij begrafenissen. Toen het 

dochtertje Suzanne van Boudewijn en Jet Sjollema-van Sandick om het leven kwam doordat 

zij werd overreden door een trein, leefde Visser ’t Hooft enorm mee. Hij leidde de 

uitvaartdienst op 12 januari 1963, waarin hij sprak over Job die geen antwoord kreeg op veel 

van zijn vragen, maar die wel de verzekering ontving van de liefde van God.69 

 Dezelfde Visser ’t Hooft kon driftig zijn. Dochter Anneke herinnerde zich hoe hij, als hij 

na een lange reis rust wilde hebben, soms kon uitvallen tegen zijn kinderen als zij lawaai 

maakten of aan het raam stond te schreeuwen wanneer de hond van de buren blafte. 

Wereldraad medewerkers Albert van den Heuvel en Boudewijn Sjollema herinnerden zich 

hoe zij vaak aan het theekopje dat Visser ’t Hooft in de hand hield, konden zien dat er een 

woedeaanval op komst was; het begon te trillen als hij zich opwond.70 Maar uitbarstingen 

konden de lucht klaren en even later zaten de verschrikte gesprekspartners soms met een 

lachende en anekdotes vertellende Visser ’t Hooft aan tafel met een goed glas wijn. 

 De Leidse theologiestudent Frans Bouwen liep in 1980 stage bij de Wereldraad in Genève 

en was op zoek naar een kamer. Tijdens de theepauze kreeg hij van Visser ’t Hooft het aanbod 

bij hem in huis te komen als hij voor hem wilde koken.71 Precies om 18.30 uur moest het eten 

op tafel staan. Het gesprek ging altijd over oecumene, nooit over het weer of de wijn. Visser ’t 

Hooft was vaak kortaf en veeleisend, maar ook op een merkwaardige wijze verlegen als iets 

persoonlijk dreigde te worden. Zodra het ergens over ging wat hem werkelijk boeide, kreeg 

hij pretogen, stelde vragen en dan kon hij uitgebreid vertellen, ad rem en met humor. In 1984 

was Frans Bouwen opnieuw, maar nu met een groep jongeren uit de Kloosterkerk in Den 

Haag, te gast bij de oude Visser ’t Hooft. Een van de jongeren vroeg: ‘Wat is het “mooiste” 

dat u in uw leven meegemaakt of beleefd heeft?’ Visser ’t Hooft antwoordde: 

 

Dat vind ik eigenlijk een onmogelijke vraag. ‘Mooi’ zou je, eigenlijk in categorieën 

moeten verdelen. ‘Mooi’ in je privé-leven; ‘mooi’ in je professionele leven. Het 

                                                           

69 Visser ’t Hooft, ‘Toespraak 12 januari 1963’. WCC 994.2.19/3. Zeilstra, interview met B.C. Sjollema en 

H.J.M. Sjollema-van Sandick, 4 februari 2015. Sjollema, Never Bow to Racism (2015), 23. 
70 Zeilstra, interview met A.H. van den Heuvel, 23 april 2013. Beaupère, ‘Rencontres avec W. Visser ’t Hooft’, 

2003, 39. 
71 Bouwen, in: Tijd en taak, 20 juli 1985. 
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hoogtepunt in het oecumenisch leven is voor mij de jeugdconferentie van 1939 in 

Amsterdam. Daar waren we met de jeugd van de hele wereld bijeen. We hadden een 

zeer goede vertegenwoordiging van Afrika en Azië. We wisten en we voelden dat de 

wereld op springen stond. Het was […] drie weken voor de oorlog uitbrak. Ik had 

kort daarvoor Dietrich Bonhoeffer ontmoet en goede inlichtingen gehad van zijn 

vrienden in het Duitse leger, die zeiden dat Hitler in september Polen zou aanvallen. 

het was in die sfeer dat we toen bijeen waren en die diepe eenheid beleefden van 

mensen die uit elkaar geslagen zouden worden en waarvan er een aantal in de oorlog 

verdwenen zijn, sommigen in concentratiekampen, anderen in gevangenissen. Ik 

vergeet nooit hoe we daar in de Koepelkerk in Amsterdam het ‘À Toi la Gloire’ 

zongen. Ik heb het nooit meer zo gezongen als toen. Ik dacht dat het dak eraf zou 

barsten.’72 

 

Even later gingen Rembrandtprenten van hand tot hand, terwijl de oude Visser ’t Hooft 

vertelde van vroeger. 

  

                                                           

72 Ibidem. 
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Slotbeschouwing: balans van een leven voor de oecumene 

 

Willem Adolf Visser ’t Hooft (1900-1985) leefde zijn leven voor de oecumene, zo luidde het 

grondmotief voor de studie die in dit boek is ondernomen. Als pionier en boegbeeld van de 

Wereldraad van Kerken speelde hij een belangrijke rol in de oecumenische beweging, dat wil 

zeggen in de beweging die de eenheid van het christendom benadrukt, en die in de twintigste 

eeuw met name leefde onder protestanten in Europa en Noord-Amerika, maar in toenemende 

mate ook in andere werelddelen en buiten het protestantisme. Nu zijn levensgang in een 

kritisch-historische biografie is beschreven, is het mogelijk het levenswerk van deze ene 

persoon te overzien en te duiden. Op grond van welke woorden, gesproken dan wel 

geschreven, en daden, dat wil zeggen besluiten, stellingnames en optreden, kan aan het leven 

van Visser ’t Hooft betekenis worden toegekend voor de oecumenische beweging in de brede 

zin van het woord, niet slechts voor de organisatie van de Wereldraad van Kerken, maar voor 

de onderlinge relaties in de wereldwijde christenheid in het algemeen? 

 Op die vraag kan samenvattend worden geantwoord dat Visser ’t Hooft erin slaagde voor 

velen op overtuigende wijze de idee van de eenheid van de kerk te presenteren als antwoord 

op de verscheurdheid van de wereld. Het was zijn overtuiging dat de gelovigen in de wereld 

samen konden worden gezien als het levende lichaam van Jezus Christus. Zelf was hij 

exponent van een elite die de mondiale kerkidee niet zozeer heeft willen instrumentaliseren 

ten bate van de wereldvrede als wel een daaraan dienstbare gestalte heeft willen geven. Door 

de problemen van de wereld te agenderen als uitdagingen aan de kerk, heeft hij een 

belangrijke bijdrage geleverd aan een kerkelijke vernieuwingsbeweging. Het ging dan om 

grote thema’s zoals de verwerking van de Eerste Wereldoorlog, totalitaire bewegingen, 

jeugdproblematiek, ontwapening, werk onder krijgsgevangenen, antisemitisme, 

vluchtelingenwerk, wederopbouw, dekolonisatie, racisme, Koude Oorlog, internationale 

crises en secularisatie. Het aannemen van deze uitdagingen heeft kerken beïnvloed en de rol 

van de christelijke religie in de samenleving veranderd. 

 De werkdefinitie van de oecumenische beweging in de inleiding gegeven was: 

 

De oecumenische beweging is een complex van uitdagingen door en reacties op de 

moderniteit waarin de identiteit van het christendom aan de orde is in het geheel van een 



487 

 

 

 

zich ontwikkelende wereldsamenleving, en dat aanleiding heeft gegeven tot een 

internationaal netwerk van individuen, organisaties en kerken, dat in staat is tot een 

dragende rol bij institutionele vormgeving. 

 

Er vond tijdens het leven van Visser ’t Hooft een accentverschuiving in de christelijke 

geloofsbeleving plaats van zorg om individueel heil naar solidariteit en zorg om gerechtigheid 

en vrede. Principieel koos hij tijdens de jaren dertig in steeds toenemende mate voor de 

kerkelijk-institutionele benadering. Als voordeel zag hij daarbij dat spiritualiteit en praktijk op 

die manier elkaar verrijkend bijeenkwamen. Het nadeel was dat, toen de kerkelijke 

vormgeving van religie in de jaren zestig in betekenis ging afnemen, ook de benadering van 

Visser ’t Hooft uit de tijd raakte. Het mondialiserende kerkelijke streven, verbonden aan een 

internationaal instituut, werd hoe langer hoe minder als vernieuwend ervaren, en steeds meer 

als onderdeel van een verouderde vorm van denken. Goed beschouwd liet het denken van 

Visser ’t Hooft weinig ruimte voor een positieve waardering van emanciperende aspecten 

samenhangend met secularisatie, zoals mondigheid. 

 Er was nog een nadeel. Zijn absoluut negatieve duiding van de secularisatie veroorzaakte 

een zwaar accent op, wat Visser ’t Hooft zelf noemde, ‘de geestelijke strijd’. Waar de invloed 

van kerken en het christelijk geloof afnam, zag hij als vanzelf moreel verval. Als gevolg 

daarvan had hij de neiging de tastbare verschijningsvormen van totalitaire bewegingen als het 

staatscommunisme, het fascisme en in het bijzonder het nazisme enigszins te relativeren. Het 

ging immers niet om de strijd tegen tijdelijke verschijningsvormen van de dictatuur, maar om 

de strijd tegen het kwaad zelf. En die woedde in ieder land en in ieder mensenhart. Soms kon 

deze benadering nuttig zijn om een impasse te doorbreken. Soms bleek naderhand de 

verschijningsvorm minder onschuldig en van minder korte duur dan hij had gedacht, zoals 

bleek bij de contacten met de Russisch orthodoxe Kerk in de tijd van de Koude Oorlog. Zelf 

kon Visser ‘t Hooft behoorlijk autoritair optreden. Zijn verdediging van het vaderschap van 

God kan psychologisch niet los gedacht worden van zijn eigen ‘vaderrol’ in het gezin en in de 

oecumene. Maar dit vergt een ander onderzoek. 

 Als kind van de twintigste eeuw voelde Visser ’t Hooft zich geroepen vorm en inhoud te 

geven aan een christelijk antwoord op de moderniteit. Hij ontwikkelde daartoe, samen met 

anderen, een internationaal programma van geloofsgesprekken, hulpverlening, studie en 
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internationale betrokkenheid van kerken. Reeds jong was hij een belezen en erudiet figuur, die 

opviel door talenkennis, daadkracht en een vermogen om jongeren aan te spreken. Tegen de 

achtergrond van de verscheurende kracht van de Eerste Wereldoorlog en onder de indruk van 

de ondermijnende uitwerking van revoluties en de opkomst van totalitaire bewegingen, is hij 

in 1924 op vrijmoedige wijze aan de slag gegaan en begonnen in de internationale christelijke 

jeugdbeweging. Leidinggevenden in jeugdorganisaties als de YMCA, de NCSV en de WSCF 

zagen in hem een intelligente, zelfbewuste en kordate jongeman met een groot enthousiasme, 

geschikt om als representant van een ongeruste christelijke elite op te treden. 

 Velen typeerden Visser ’t Hooft als een man met een markant karakter. Enigszins 

verwarrend is dat mensen die hem persoonlijk goed gekend hebben, zich vaak van 

tegengestelde begrippen bedienen om hem te beschrijven. Bijvoorbeeld als iemand die zuur 

en bijtend kon zijn, maar ook buitengewoon charmant; diplomatiek, maar ook uitgesproken 

bot; zelfverzekerd als het ging om het uiteenzetten van een plan, maar verlegen als het ging 

om zijn persoonlijke gevoelens en zijn geloof. Hij was uiterst punctueel en altijd op tijd, maar 

organisatiedetails liet hij graag aan anderen over, met name financiën. Hij kon oprecht 

belangstelling tonen en bemoedigend reageren, maar hij kon ook mensen van zich afstoten en 

hun bijdrage negeren alsof het complete onzin was. Dr. Visser ’t Hooft, zoals hij doorgaans 

door zijn medewerkers werd aangesproken, kon complexe ontwikkelingen haarfijn 

analyseren, duiden en er een actiegericht programma aan verbinden. Maar hij kon de plank 

ook behoorlijk misslaan. Hij kon streng zijn en autoritair, maar ook glimlachend-relativerend, 

humoristisch, samenbindend en solidair. Hij was iemand die zichzelf graag een realist 

noemde, nooit idealist. Visser ’t Hooft was een complex mens, niet eenvoudig in een paar 

pennenstreken te beschrijven. 

 Hij hield van een goed gesprek. Maar het kon ook gebeuren dat mensen die in het leven 

keuzen maakten die niet de zijne waren, niet door hem werden gezien of gehoord. Dat kon 

ook leden van het gezin en de familie overkomen. Uit de interviews komt naar voren dat 

Visser ’t Hooft iemand was die erop stond dat hij, wanneer hij werd aangesproken, niet 

behoefde te reageren op wat, in zijn ogen, onnozelheden waren. Gesprekken over het weer 

waren taboe. Het blijft raadselachtig hoe iemand met zo weinig aanleg voor ‘small talk’ zich 

ook zo diplomatiek kon gedragen en zich schijnbaar met groot gemak bewoog tussen ‘de 

groten der aarde’. 
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 Hij begreep dat het creëren van draagvlak onder de jongeren en studenten onmisbaar was, 

wilden organisaties op christelijke basis samenbindend werken en een alternatief vormen voor 

fascistische en communistische bewegingen. Daar heeft hij jarenlang in geïnvesteerd, en met 

resultaat. Het kwam erop aan de kerken te helpen ontdekken hoe de massa bereikt kon worden 

met actuele thema’s. Het antwoord van het idealistische internationalisme vond hij 

ongefundeerd optimistisch omdat de schaduwzijden van de menselijke natuur werden 

genegeerd. Zelf wilde hij niet als een idealist worden gezien, maar als een christelijk realist. 

Hij zag het internationaal idealisme vastlopen in de diplomatie van eigenbelang en 

kortetermijndenken tijdens de ontwapeningsbesprekingen die de Volkenbond begin jaren 

dertig in Genève organiseerde. In de IMC, de YMCA, de WSCF, Life and Work, Faith and 

Order en de Wereldbond voor Vriendschap tussen de Volken door de Kerken, vond hij 

mensen die zijn zorgen deelden. Hij voelde zich erkend in zijn werk onder jongeren, en 

geroepen van Godswege, om zijn schijnbaar tomeloze energie te wijden aan een machtige 

jeugd- en studentenbeweging. Een van zijn grote talenten was daarbij dat hij in staat was een 

groot internationaal netwerk niet alleen op te bouwen, maar ook te onderhouden middels 

tijdschriften, grotere en kleinere conferenties en persoonlijke aandacht. Leidinggevenden in 

verschillende van de genoemde oecumenische gremia zagen in hem al vroeg een bevlogen en 

samenbindend visionair genie. Toen in Utrecht in 1938 plannen werden gemaakt voor een 

fusie tussen Life and Work en Faith and Order in een Wereldraad van Kerken, werd Visser ’t 

Hooft aangewezen om als secretaris-generaal leiding te gaan geven aan de nieuwe organisatie. 

Kerken, niet bewegingen, werden daarvan de elementaire bouwstenen. Daar kon Visser ’t 

Hooft mee uit de voeten. 

 Het is Visser ’t Hooft en zijn netwerk gelukt, juist in tijden van conflict en oorlog, om met 

deze opdracht een losse groep, een weinig gestructureerde beweging, om te zetten in een grote 

religieuze non-governmental organisation met een breed draagvlak. Het was daarbij niet zijn 

doel was een kerkelijke actiegroep te vormen, maar kerken zelf in staat te stellen gezamenlijk 

actie te ontplooien. In de jaren vijftig had de Wereldraad van Kerken een grote en groeiende 

naamsbekendheid en spraken de vertegenwoordigers van die Raad mee over grote thema’s op 

internationaal vlak. Dit was niet uitsluitend maar wel voor een belangrijk deel aan Visser ’t 

Hooft te danken. Hij gedroeg en bewoog zich als een diplomaat. Hij had een brede kennis, 

maar ook de capaciteiten om kerkelijke punten van zorg niet als morele verontwaardiging te 
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presenteren, maar in te brengen als een constructieve bijdrage tot een inspirerend gesprek. 

Velen uit zijn studentennetwerk uit de jaren dertig bekleedden later hoge maatschappelijke en 

kerkelijke posities en stelden bemoeienis vanuit de Wereldraad op prijs. Eind jaren vijftig had 

Visser ’t Hooft het imago opgebouwd van een charismatisch en profetisch leider met een 

grote ervaring. 

 Dat daarvoor ook een prijs zou worden betaald, was op dat moment nog onzichtbaar. De 

vorm waarin de Wereldraad van Kerken onder leiding van Visser ’t Hooft werd opgebouwd, 

was ontleend aan de Duitse kerkstrijd. Gewapend met de theologie van Karl Barth had men 

op grond van de belijdenis verzet aangetekend tegen de nazi’s. Kerkelijk openbaringsdenken 

werd gepresenteerd als tegengif voor het bederf door de natuurlijke theologie van de Deutsche 

Christen, een theologie die de zege van Hitler moeiteloos in het verlengde van de zegen van 

God plaatste. In de ogen van Visser ’t Hooft stond God tegenover de mens en riep hem ter 

verantwoording over zijn daden. Gerechtigheid en vrede werden daarom niet gezien als 

idealen om na te jagen en misschien ooit te bereiken, maar vormden thema’s in het kader van 

zelfbewust onderzoek, schuld en boete. Ten diepste waren gerechtigheid en vrede geschenken 

die God de mensheid in Christus al gegeven had, maar die wachten op ontdekking. Alleen 

door daarnaar te zoeken kwam er na het oordeel een nieuwe kans. Dit was meer dan retoriek. 

De profetische stem van de gezamenlijke kerken was nodig om tot en namens de kerken te 

spreken, onrecht aan te wijzen en te bestrijden en de weg te vinden naar verzoening en vrede 

voor de wereld. De identificatie van het project van de Wereldraad met de Duitse kerkstrijd 

gaf elan aan de eerste generatie, maar maakte de oecumenische beweging zoals Visser ’t 

Hooft deze verder ontwikkelde, als een geïnstitutionaliseerde vorm van gemeenschap, 

gedateerd en kwetsbaar. 

 Toen in de jaren veertig vrij verkeer van informatie en personen ernstig belemmerd werd 

door oorlog en bezetting, bleek Visser ’t Hooft in staat te zijn tot zelfstandig handelen, ook 

buiten de christelijke verbanden. Hij ontpopte zich als een moedig diplomaat, 

probleembewust, altijd naar draagvlak op zoek, maar ook brutaal genoeg om waar nodig de 

informele contacten die hij in Genève had opgebouwd volop naar eigen inzicht te benutten. 

Zijn actieradius beperkte zich niet tot de kerken, maar strekte zich ook uit tot verzetskringen, 

krijgsgevangenen en vluchtelingen. Daar kwamen na de oorlog als vanzelf verzoening en 

wederopbouw bij. Hij wist een bureau op te bouwen van honderden medewerkers. Hij gaf 
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leiding, communiceerde met talloze verschillende kerkleiders en vele commissies, zonder zich 

in details te verliezen. Visser ’t Hooft had de gave om met een kort gesprek een medewerker 

te motiveren door hem of haar een gevoel van doel en richting te geven. 

 Hij was in de jaren vijftig in staat aan de Wereldraad en daarmee aan de oecumenische 

beweging een gezicht te geven dat door velen als passend bij de naoorlogse tijd werd ervaren. 

Hier was hij de ‘syntheticus’, de man die talloze draden niet alleen bijeenbracht, maar ook een 

tijdlang bijeen wist te houden, ook toen het toneel zich begon te verbreden. De als 

fundamenteel gepresenteerde eenheid van de kerk werd, met wisselend succes, in woord en 

daad tijdens een reeks internationale crises betrokken op de grote thema’s van de tijd, zoals 

verzoening en wederopbouw, Koude Oorlog en dekolonisatie, apartheid en rassenonlusten, 

secularisatie, ontzuiling en voortgaande democratisering. Soms sprong er een bijdrage uit, 

zoals in 1960 in Cottesloe, Zuid-Afrika, toen de bij de Wereldraad aangesloten Zuid-

Afrikaanse kerken met elkaar een gedeeltelijke overeenstemming bereikten over de 

verwerping van apartheid. 

 Wat hem niet lukte, was de kerken zichzelf in de jaren vijftig zodanig te laten vernieuwen 

dat zij bestand waren tegen de voortschrijdende secularisatie. Het werkelijkheidsgehalte van 

religieuze taal was niet alleen in Europa, maar in de wereld steeds meer een probleem aan het 

worden. Het antwoord van Visser ’t Hooft hierop getuigde van een bepaalde elitaire naïviteit, 

waarbij hij vasthield aan een vermeende enkelvoudigheid van de bijbelse boodschap en 

daardoor ook van de ecclesiologie. Hij was blij met de opkomst van nieuwe kerken in 

voormalige koloniën, nu nieuwe staten, maar wist niet goed raad met de verwarring die hun 

toetreden tot de Wereldraad veroorzaakte. Het ging in zijn laatste jaren als secretaris-generaal 

bij de Wereldraad steeds minder om blanke mannelijke theologen die, getraind in een bepaald 

kerkelijk diplomatiek jargon, de agenda bepaalden, opdrachten gaven en statements 

voorbereidden. Allerlei nieuwe thema’s drongen zich op en de stijl van werken en daarmee 

verbonden strategieën lieten zich niet langer van bovenaf organiseren. Ook kwam er kritiek 

van buitenaf op mijlpalen die hij zelf als hoogtepunt had ervaren, zoals het toetreden van de 

oosters-orthodoxe kerken in 1961. Zelf had hij er een heilig vertrouwen in dat het goed moest 

komen met een kerk als de Russisch-orthodoxe kerk in de Wereldraad. Hij kon niet goed 

verwerken dat er critici waren die de stille diplomatie afwezen waar het ging om 

geloofsvervolging in de Sovjet-Unie. 



492 

 

 

 

 Terwijl de Wereldraad na 1960 verder groeide, bleken de mogelijkheden om vanuit 

Genève samenhang te geven aan de oecumenische beweging beperkter dan Visser ’t Hooft 

had gedacht. De tijd waarin jongeren zich collectief door ervaren leiders in de oecumene 

lieten vertellen hoe te leven of in welke idealen hun geloof concreet te maken, was 

halverwege de jaren zestig voorbij. Andere tekenen hiervan waren het vastlopen van de 

traditionele zendingstheologie en van het mislukken van de zoektocht naar theologische 

consensus op het gebied van de ecclesiologie. De wijze waarop de oosters-orthodoxe kerken 

wel lid werden van de Wereldraad, maar de Rooms-Katholieke Kerk niet, illustreerde de 

impasse. De orthodoxie zocht contact zonder zelf te willen veranderen, de Rooms-Katholieke 

Kerk schrok terug voor de consequenties van het eigen concilie, toen duidelijk werd dat de 

moderniteit zich in de kerk zelf begon te nestelen. Een golf van emancipatie, toenemend 

pluralisme en eisen van inspraak verrasten Visser ’t Hooft in zijn laatste jaren als secretaris-

generaal. Zijn poging een nieuw kerkelijk engagement te verbinden met de klassieke 

opvattingen van de bijbelse openbaringstheologie en een westers christocentrisme, gepaard 

aan een totale afwijzing van syncretisme, was gedoemd te mislukken. Wat Visser ’t Hooft 

onvoldoende besefte was dat er bij iedere nieuwe interpretatie van Jezus en zijn boodschap 

altijd culturele invloeden van elders, dat wil zeggen afkomstig uit een andere context dan het 

oorspronkelijke verhaal een rol spelen. De legitimiteit van de herhaalbaarheid van het 

inculturatieproces, dat immers ook ooit in Europa had plaatsgevonden, werd door Visser ’t 

Hooft ontkend. Hij was de enige niet. Aan de interreligieuze dialoog, die na de toetreding van 

veel nieuwe kerken uit de voormalige koloniën, steeds belangrijker werd, heeft hij geen 

bijdrage van betekenis gegeven.  

 Hij pleitte voor de blijvende betekenis van het vaderschap van God en bestreed de 

miskenning van de bijbelse beeldspraak. Met het woord ‘paternalisme’ wilde hij manipulatie 

en heerszucht, herkenbaar als onderdrukking, onderscheiden van waarachtig vaderschap, 

zoals de Bijbel het bedoelde. Zijn betoog omzeilde echter het hart van de problematiek, omdat 

volgens veel kritische theologen vaderschapsbeelden in de Bijbel zelf toch ook 

onderdrukkende en masculiene trekjes vertoonden. Het lukte hem niet nieuwe vormen van 

bevrijdingstheologie en feministische theologie duurzaam te integreren in zijn theologische 

wijze van denken die sterk door Karl Barth was beïnvloed en zich concentreerde op Gods 

openbaring in Jezus Christus. Hij wantrouwde de nieuwe vormen van religieuze beleving die 
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een steeds grotere rol gingen spelen en die ferme geloofstaal en het denken in kerkelijke 

termen verdrongen. 

 Visser ’t Hooft vertegenwoordigde een Europees-Amerikaanse elite die op de bres wilde 

staan voor het behoud van de westerse beschaving, ook wanneer deze niet langer als corpus 

christianum kon worden aangeduid. Door volop in te zetten op het corpus Christi, dat zich 

vernieuwde als in een tweede reformatie en dus bij de tijd werd gebracht, wilde hij vanuit de 

oecumenische beweging weer een hart geven aan de samenleving en een ziel aan de 

Verenigde Naties. Maar in dit grote project ging een aspect van dwang schuil, dat op den duur 

weerstand opriep. Een tijdlang kon Visser ’t Hooft aan het eind van een toespraak op een 

grote bijeenkomst nog zeggen wat de ‘marsorders’ voor de troepen waren. Op een gegeven 

moment ging dat niet meer. Er waren geen ‘troepen’ meer. Niet langer waren de kerkleiders 

representatieve figuren, die thuis werden gehoorzaamd. De tijd dat gelovigen meenden precies 

te weten wat God van hen vroeg en dat vanuit de Bijbel konden illustreren met teksten die zij 

als kind uit het hoofd hadden geleerd, was voorbij. De kordate, doortastende en autoritaire 

stijl van Visser ’t Hooft raakte uit de tijd in een periode waarin overleg, inspiratie en 

gelijkwaardigheid in de interreligieuze dialoog steeds belangrijker werden. De 

waarheidsvraag zelf kon niet meer worden beantwoord op de wijze waarop Visser ’t Hooft dat 

gewend was te doen. Hij wilde, met Buber als voorbeeld, de weg van de dialoog inslaan, maar 

liep vast in zijn eigen onverzoenlijke verzet tegen syncretisme. De manier waarop hij 

ecumenism als een vorm van normatieve theologie een wetenschappelijke statuur probeerde te 

geven, zou tegenwoordig aan de meeste universiteiten als onacceptabel worden afgewezen. 

 Ooit volgde hij in Leiden colleges waarbij hem de theologie als cultuurhistorische, 

kerkelijk vrijblijvende discipline was aangeprezen. Door daarvan naderhand onder invloed 

van Karl Barth radicaal afstand te nemen, had hij een stevig kerkelijk gefundeerd verhaal 

gehad ten tijde van fascisme en oorlog. Daarmee kon hij zowel onverschillige afzijdigheid als 

ook verabsoluterende massabewegingen een tijdlang het hoofd bieden. Dit paste ook bij zijn 

stijl van verantwoord vereenvoudigen. Steeds maakte hij de vertaalslag van theologische 

principes naar verbinding en daadkracht. Toen echter kerken werden geconfronteerd met 

toenemende secularisatie en eind jaren zestig steeds onzekerder werden van hun zaak, 

ontvielen de vertrouwde bouwstenen aan hen die dachten nog altijd op de manier van Visser 

’t Hooft verder te kunnen bouwen. Hijzelf zag dit met lede ogen aan. Met zijn memoires 
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wilde hij een rijke oogst aan ervaringsverhalen bieden waaruit de nieuwe generatie inspiratie 

zou kunnen putten. 

 Visser ’t Hooft bleef zoeken naar manieren om de impasses te doorbreken op het terrein 

van secularisatie, materialisme en pluralisme. Hij zocht naar andere vormen van elitaire 

betrokkenheid bij grote wereldproblemen zoals atoombewapening, kernenergie en 

milieuverontreiniging. Ook keerde hij tekens terug naar het grote vraagstuk dat hij onopgelost 

had moeten loslaten: de relatie tussen de Wereldraad en de Rooms-Katholieke Kerk. Hij 

verwachtte aan het einde van zijn leven veel van vooruitstrevende rooms-katholieke 

academische theologen en wilde een lans breken voor een constructievere receptie van de 

resultaten van hun werk door de rooms-katholieke hiërarchie. 

 Willem Adolf Visser ’t Hooft heeft een aantal keren in zijn leven een belangrijke keuze 

gemaakt. Hij startte vanuit de bevoorrechte positie van een intelligente Nederlandse jongen, 

opgroeiend in een vooraanstaande en welgestelde familie. Hij koos voor de NCSV, voor de 

theologie, voor een bewust leven als christen, voor Jetty Boddaert, voor de YMCA, voor 

Genève, voor een gezin, voor de WSCF, voor de kerk en voor de Wereldraad. Gaandeweg 

werd hij steeds kerkelijker in zijn denken, maar het woord ‘kerk’ stond daarbij geenszins 

symbool voor kleinburgerlijk verzuild defensief denken. Het werd in de jaren dertig zijn doel 

waar mogelijk kerken te vernieuwen door het geloof te concretiseren en dienstbaar te maken 

met het oog op de problemen van de wereld. Een tijdlang leek het erop dat de Wereldraad 

inderdaad bezig was dé verenigende plaats bij uitstek te worden van waaruit het mogelijk was 

de nadelen van de moderniteit met succes te bestrijden en de centrale christelijk gewortelde 

waarden te voeden en verder te ontwikkelen. Visser ’t Hooft deed levenslang zijn uiterste best 

op kwalitatief hoog niveau inhoud te geven aan een profetisch spreken namens én tot de kerk. 

In zijn laatste jaren, nu met wat meer afstand tot de Wereldraad, maar ook bewust daarbuiten, 

bleef hij standvastig op deze manier bezig, studerend en schrijvend tot vlak voor zijn dood. 

Zijn laatste houvast was de hoop: ‘De christen weet heel goed dat het morgen niet beter zal 

zijn. Maar hij blijft hopen.’73 

  

                                                           

73 Visser ’t Hooft, ‘Message paroisse Chêne-Bourg’ (1973), WCC 994.2.27/29. ‘Le chrétien sait très bien que 

demain ça n’ira pas mieux. Mais il continue à espérer.’ 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

Visser ’t Hooft, 1900-1985 

A life dedicated to ecumenism 

 

1. The world opens up, 1900-1924 

The inspired youth worker 

Wim Visser ’t Hooft was born at the threshold of the 20th century. He and his two brothers 

grew up in the Dutch city of Haarlem, in an elitist family. His father and mother were upper 

class citizens. As members of the Remonstrant Brotherhood they saw the Christian faith as an 

important aspect of and guarantee for a civilised way of life and society. Growing up, Visser 

’t Hooft enjoyed a healthy bit of rivalry from his brothers, but was free to venture and 

undertake some independent enterprise should he so wish. In his immediate surroundings all 

kinds of opinions were put forth, seemingly without causing any severe conflicts or ruptures. 

At a very young age, he was able to think and work independently. At moments of crisis he 

grew, and when roads were closed to him he showed initiative and appeared inventive. 

 Young Visser ’t Hooft was curious and eager to learn. He read voraciously. He passed 

through grammar school without any problems, developing a preference for languages, 

literature and philosophy. Journeys abroad, which the family could easily afford, were not 

attempted during the First World War. Hence Wim had plenty of time to spend his summer 

holidays at the camps of the Dutch Cristian Student Movement (NCSV). Here he encountered 

comradeship and also adventure, character-building requisites for someone from a rather 

over-protective family. During these camps he developed personal approaches to bible 

reading and faith experiences that were very appealing to him. 

 The discrepancy between the way in which faith was being dealt with at home and in the 

Remonstrant Brotherhood on the one hand and the way it was experienced during the youth 

camps raised many questions with Visser ’t Hooft. These were the questions to which he 

wanted to find answers during his subsequent study of theology. His father was amazed at his 
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choice of study. He agreed only if Wim would also study law. The latter did not agree with 

him at all. It was abandoned before long. Theology became his passion. Even more so in 1920 

during an ecumenical study conference at the Woodbrooke Quaker Centre. There he 

discovered a more engaged form of experiencing his faith that reflected what he had learned 

during the summer camps and which more effectively stimulated his intellectual interest. The 

international context played a significant part. It was a period when young people from all 

kinds of backgrounds encountered one another. In the atmosphere of Woodbrooke personal 

experience of faith was combined with attention to society’s big questions. In the Swiss 

theologian Karl Barth he found someone with a comparable programme. 

 Barth not only asked questions, he gave answers that Visser ’t Hooft could appreciate. He 

seemed to offer a theology that, if somewhat simplified, would appeal to people in church and 

society. In the meantime, Visser ’t Hooft persevered in seeking financial support for students 

in countries affected by the war, demonstrating that he was undaunted by difficult 

assignments and was possessed of the capacity to organise contacts, including amongst those 

from different cultures speaking different languages. He was solution-oriented. Whilst 

attending international conferences addressing student relief, he showed himself able to cope 

with controversies and able to make connections between and motivate people from very 

different backgrounds. He boldly used his contacts and insisted that Christians, as Christians, 

relativize national differences and really listen to each other. Because of these qualities in 

1924 he was asked to become international secretary for the work among boys of the YMCA, 

organised from Geneva. In this way Visser ’t Hooft became involved in one of the large 

international Christian organisations that was well connected through a variety of channels to 

the gradually evolving, but still not very established, ecumenical movement. 

 Visser ’t Hooft met Jetty Boddaert from The Hague in 1922 during a reunion at 

Woodbrooke. He immediately felt a strong spiritual bond owing to her independent attitude. 

Jetty did not have much education and she did not go to university, but she had a mind of her 

own about the ways of the world. Their romance soon led to an engagement, followed by a 

marriage in 1924, after which they started their life as a couple in Geneva. 
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2  The school of international meeting: youth- and studentwork, 1924-1939 

  The charismatic student leader  

In his role as international secretary for the boys’ work of the YMCA, from 1924 Visser ’t 

Hooft organised all kinds of smaller and larger international meetings concerning Christian 

youth work amongst secondary school boys. He also set up a modern international magazine 

The World’s Youth/Jugend in aller Welt. With his mainly American commissioners he shared 

the view that Europe’s post war youth ran the risk of being demoralised. Significant for his 

work in this field were his own theological convictions that were predominantly influenced by 

Karl Barth’s church focused theology of revelation. He stood out against culture-oriented 

theologians, such as Ernst Troeltsch, who considered religion a phenomenon to be studied 

academically and who analysed the bible from an historical-critical angle. Confronted with 

the challenges of the totalitarian movements trying to get a grip on the masses, he deemed the 

cultural theological approach a great mistake. 

 During the big conferences he attended, Visser ’t Hooft learned a great deal that he then 

applied at the conferences he subsequently organised. Step by step he started to recognise his 

own work as a building block in the great international ecumenical movement that was 

increasingly securing a higher profile. Around 1930 he made the move from the YMCA to the 

WSCF at a time that the threat of war was once again on the rise in Europe. During these 

years he developed into a charismatic speaker for students, appreciated for his humour and 

realism. Through the magazine The Student World he wanted to prepare students for their role 

as an international closely connected Christian elite. He argued for church members to relate 

their faith and their expertise unto each other. He did not expect much from idealistic 

internationalism and disarmament, but what he considered church profiled Christian realism 

increasingly featured high in his approach. After a short period in which he underestimated 

the rise of Nazism in Germany, he realised the seriousness of developments and started to 

make those connected via the student network more aware in order that dangers and 

opportunities be more readily discerned. For Visser ’t Hooft mission and ecumenism were not 

to be separated. A living church was impossible without a missionary attitude. His 

expectation in these years was that mission would play an important task at a time when the 

colonies were preparing for independence and mission stations would develop into new 

churches. In spite of his interest, he himself did not opt for a job in mission work. 



540 

 

 

 

In seeking to bridge the transatlantic ecumenical divide between Americans and Europeans, 

Visser ’t Hooft was unsuccessful. He did, however, analyse the tensions between practical, 

success focused, American acting and European reflecting. These differences he recognised in 

the link he identified between the caring for the questions concerning church and society in 

the movement Life and Work on the one hand, and on the other hand the caring for the 

dogmatic distinctions in the churches in the movement Faith and Order. It was his hope that in 

the founding of the World Council of Churches this tension would prove fruitful and he 

considered himself the right man to play an important part. 

 When a search was started for a candidate for the responsible job of secretary-general of 

the planned World Council of Churches, the name of Visser ’t Hooft was put forward by John 

Oldham, William Temple and John Mott. In him they saw a man with the right attitude and 

the essential network necessary to put the organisation on the map. Visser ’t Hooft had a clear 

vision and he was able to combine a strong conviction of faith with strategic thinking. Besides 

he had good health and sheer endless energy. In this period Visser ’t Hooft developed a 

commanding type of leadership style that suited the 1930s, firm and solution-oriented. 

However, this way of action had its vulnerabilities and limitations. Some experienced his 

teaching tone from Geneva as condescending. He was not always well informed about the 

things of which he spoke as a seeming expert. The network that he made use of on an almost 

daily basis had a highly elitist side. This, in the eyes of relative outsiders, could sometimes 

give his actions an unworldly flavour. He always demanded high standards. The Student 

World definitely was no shallow student-like magazine with jokes. Unfortunately, Visser ’t 

Hooft was unable to provide the prophetic tone demanded by Karl Barth on the eve of the 

Second World War as the pre-requisite of an authentic ecumenism, meaning an essential 

factor was lacking. 

 

3  Ecumenism in wartime, 1939-1945 

  The hesitating voice of oikumene 

The decision to maintain World Council headquarters in Geneva during the war had some 

important consequences for the functioning of the ecumenical network. Visser ’t Hooft 

interpreted the war as a fire test for himself, for the ecumenical movement, and for the church 

especially. It was the hour of truth. Churches must show their worth. Officially, the World 
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Council did not yet exist, but because of the creative approach of the small Geneva staff, 

supervised by the provisional committee, it was able to make a strong showing. In this Visser 

’t Hooft played a central part. In the crisis of the war he predominantly saw opportunities for 

the church and for the ecumenical movement that he felt it was his responsibility to grasp 

where possible. 

 Visser ’t Hooft related the value of the unity of the world church to the crisis of a world 

ripped asunder by violence, which he perceived to be a judgement of God. He nonetheless 

believed that in the end people would experience God’s mercy; so something good would 

come out of the war. Imperfect churches would experience inspiration, renew themselves, and 

start to function again as the moral compass of society. In his ecclesiology, Visser ’t Hooft’s 

sustained vision of the church was as the place where elite and masses met and came to 

fruitful cooperation in the service of civilisation. Churches needed to reflect on their ethical 

responsibility for the order of society, while having an eye for the current distress of ordinary 

people. With the Swiss reformed theologian Karl Barth, Visser ’t Hooft shared the conviction 

that in this respect the Bible had to set the mark. He was willing to cooperate with anyone of 

good will and saw value in tradition and in the principles that ordered nature. Human 

experiences in this regard could, however, never, in his view, be decisive. What he did not 

share with Barth was the Swiss’ theologian’s extreme principal vision of a prophetic 

ecumenical movement that would never be silenced in the face of injustice and would make 

clear public statements even without consultation. Karl Barth made Visser ’t Hooft think. His 

emphasis was on immediate abuses and the fact that Old Testament prophets dared to raise 

their voices against the established order. Visser ’t Hooft however, was not easily persuaded 

that the World Council in process of formation had the prophetic assignment on behalf of the 

churches that Karl Barth sought to force on him as general secretary owing to the emergency 

situation of the war. First Visser ’t Hooft had to see chances and experience urgency. As the 

war developed time and again situations occurred in which Visser ’t Hooft had to make 

pronouncements, clear cut and in public, without extensive consultation. One example was 

the ongoing extermination of the Jews. 

 Visser ’t Hooft had no wish to advance too far ahead of the troops. In line with his task as 

it was formulated at Utrecht in 1938, he wanted to work for a sustained foundation for a large 

international institution, parallel to a renewed League of Nations. Barth looked upon such an 
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institute as a diplomatic talking circus from which the churches should stay aloof. He attached 

greater importance to a principally thought through theological vision of a church built upon 

biblical insights. In contact with the Anglicans, for Visser ’t Hooft the most important 

partners in the ecumenical movement at the time, discussion on the controversy between 

theology of revelation and natural theology could not be avoided, but the tone of the debate 

remained constructive. Visser ’t Hooft’s points of view in this regard had important 

consequences for the post war development of the ecumenical movement. 

 Important contributions could be made to the work on behalf of prisoners of war and 

refugees, amongst whom many were Jews. Visser ’t Hooft was accessible, alert, practical and 

proactive. He collaborated with the Swiss authorities, with the Dutch envoy in Bern and with 

many private citizens, amongst whom was Jean Weidner. Staff members of the World 

Council, including Visser ’t Hooft, realised at an early stage that the Nazi’s were trying to 

exterminate the Jews. Together with the World Jewish Congress and the International Red 

Cross he tried to alert the world, but in vain. 

 Ideas on European unity that were entertained by the German resistance were explicitly 

federal and ecumenical. Dietrich Bonhoeffer wrote his Ethics as a contribution to this type of 

thinking. Because of the way the initiatives of the German resistance were smothered, a 

discontinuity resulted. Post war thinking on European unity did not build on ideas that were 

developed during the war. Visser ’t Hooft was disappointed by the repeated rejections he as 

an intermediate had to convey to his German friends. To Adam von Trott zu Solz the lack of 

an allied response meant being struck down by a sledgehammer. Visser ’t Hooft interpreted 

the allied neglect of the German resistance as a missed opportunity to bring post war Europe 

to unity. Certainly Visser ’t Hooft could appreciate the argument of the allied governments 

that the war effort of the atheistic Soviet-Union should not on any account be jeopardized. 

However, for him, trust in the recovery of the unity of a Christian Europe carried more 

weight. Augmented by the urgency of war, especially the persecution of the Jews and the 

isolation of the German resistance, Visser ’t Hooft became increasingly bold in his 

pronouncements and frequently dared to tread into the political realm, offending some of his 

colleagues in the ecumenical movement, albeit without causing any lasting ruptures in trust. 

On the contrary, in the view of most, Visser ’t Hooft’s reputation as a reliable representative 
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of the ecumenical movement was confirmed under the difficult circumstances of the war and 

his self-confidence grew. 

 

4  From ‘Spiritual Contact’ to political involvement: The Swiss Road, 1942-1944 

  The government’s ‘coach’ 

From the Summer of 1942 until the allied advance in 1944 the so called ‘Swiss Road’ was 

one of the few effective ways of communication between London and the occupied 

Netherlands. Visser ’t Hooft was the one who, immediately after the German occupation, so 

not just in 1942, and on his own initiative, laid the foundation, based on what he called the 

‘Spiritual Contact’. What he hoped for from precisely the war situation, was a Christian 

revival and a flourishing of the church in the Netherlands and in Europe; that the relevance of 

churches in the societies they served be enhanced wherever possible; and that they become as 

inclusive as possible in preparing for post-war reconstruction. He considered that high quality 

forms of resistance by people of élite background, who could be considered potential leaders 

with a viable agenda, should be supported wherever possible. Practically speaking, his 

favourable position in neutral Switzerland was an advantage. As far as substance was 

concerned Visser ’t Hooft had his own programme. He held a personal view of the war and 

the part that should be played by the church regarding the future. In Visser ’t Hooft’s thinking 

and acting his ideas on ecumenics were inseparably connected with those on the moral 

elevation of the liberated Netherlands under civilian rule. This was compatible with his vision 

of a constructive role for the German resistance. As far as ‘moral elevation’ was concerned, 

the Dutch government in exile in London was reluctant. It outright rejected his promotion of 

the German resistance. 

 Visser ’t Hooft had not intended to become an actor or to seek political influence, yet that 

is exactly what happened. In the beginning his intentions were to improve defective 

connections between the Dutch in occupied territory and elsewhere. In 1940 he decided to 

operationalise optimally his network, in order that people should not lose courage and also 

with the aim to develop a vision with substance on resistance and on the future of the 

Netherlands. Step by step, an additional goal was added: to breach the disturbing walls of 

isolation in which he considered the Dutch government in exile to be trapped, in order to 

enable it to get involved in the situation in the Netherlands. His annoyance at the lack of 
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content of the London based Dutch broadcasting institution Radio Oranje, a subject of 

complaint from his contacts in the Netherlands, played an important part. 

 Prime minister P.S. Gerbrandy encouraged his initiatives. He appreciated Visser ’t Hooft’s 

advice and even entrusted him with a government assignment. Visser ’t Hooft considered 

himself well informed, and well capable of supplying the Dutch government with 

commentaries on the material coming from the Netherlands. Unfortunately he overestimated 

his information network in the Netherlands and his personal capacities. Visser ’t Hooft had 

lived in Geneva since 1924. He emanated from a privileged layer of Dutch society. His 

romanticised image of the Netherlands did not conform to reality. His expectations of the post 

war future and the part the church would play were overstretched. In addition, he had a 

limited understanding of allied war strategy, resulting in unrealistic expectations concerning 

the reception of the ideas coming from the German resistance. A large part of what was going 

on in the several Dutch resistance groups escaped his attention at the time that he presented 

himself as an expert in this field to the Dutch government in London. He felt himself called to 

‘coach’ the Dutch government, not only as an expert in communication, but also with regard 

to content. Certainly he served some of the ministers to their benefit. Moreover, gradually, 

Visser ’t Hooft increasingly began to behave as a mentor, educating the Dutch government 

concerning current problems and preventing it from slipping-up.  

 During the summer of 1942 Visser ’t Hooft, helped by men and women from Switzerland 

who risked their lives, organised the Swiss Road. With the help of many, a reasonably 

efficient courier service emerged. Owing to his involvement Visser ’t Hooft became 

entangled in growing tensions between civilian resistance and the military Orde Dienst. Clear 

direction from the Dutch government in London was lacking. Visser ’t Hooft ended up in 

complicated political controversies of which he could not foresee the consequences. His 

natural allies in the occupied Netherlands were actively involved in the civilian resistance, but 

in London increasingly it was the military and intelligence that were pulling the strings. He 

had imagined that he would predominantly concern himself with spiritual contact, Geestelijk 

Contact, between the government in exile and the people of the occupied Netherlands. In this 

way, he thought, he could provide a contribution to a constructive response, of reflection and 

repentance as a proper reaction to the judgement of God that came to light in the occupation. 

Any themes on the Swiss Road, such as attention to the revival of churches and plans for the 
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renewal of the political order, he considered in this spiritual frame. This held as well for 

concrete answers to the question how to deal with those who were guilty of treason and to the 

issue of the new political order for Europe and the way the Netherlands would fit in. When 

concrete plans in the Netherlands emerged in the form of a civil transitional government, to 

which, directly after the capitulation of the Germans, the Orde Dienst would be responsible, 

Visser ’t Hooft openly supported the initiatives and tried to gain the prime minister’s support 

for them. 

 It is understandable that the Dutch government in London was careful with its responses, 

encouragements and mandates concerning groups in the occupied Netherlands. A clear moral 

leadership was probably required, but the way Visser ’t Hooft imagined it could be achieved 

was unrealistic. The after war Parliamentary Inquiry Committee criticised defective directions 

from the government in exile and concluded that Visser ’t Hooft was not guilty of any serious 

mistakes and praised him highly. Someone, with Geneva as location by coincidence, did no 

more than pass on messages. For Visser ’t Hooft, this was impossible. He felt the calling to 

exercise spiritual influence and would undoubtedly have reminded himself of the prophets in 

ancient Israel. 

 

5 To a World Council of Churches: Reconciliation and reconstruction, 1945-1948 

 The firm pragmatic  

Churches, both at national and local level needed support to be able to play their role in 

society in post war Europe in a renewed way. This was what Visser ’t Hooft and his World 

Council in process of formation predominantly aimed at immediately after the war. It was his 

challenge in 1945 to make the World Council visible and relevant to post war society. For 

starters, the council had an important contribution to make easing distress in the world. Most 

important means in this regard were a fine-meshed international network, good ideas on 

reconciliation and taking care of each other. Help was offered by many creative people and by 

American money. In the years after the war activities concentrated concretely on 

reconstruction, work amongst refugees and steps towards reconciliation with the German 

churches. With ever more money available, financed in particular from American sources, 

Visser ’t Hooft could expand the capacities of the new council. Central control he firmly kept 

to himself and he was anything but a mere executor of what others had thought of. He allowed 
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a great deal of personal responsibility to his employees, demanding they show initiative. But 

he certainly had a well-defined image of the future in mind, and as a secretary-general he 

organised the World Council in formation largely according to his own insights. Step by step 

he was reorganising the small Geneva bureau into a well-oiled global player, capable as a 

non-governmental organisation, to speak a word or two in the world of international relations. 

To him this was not just another action group, but the necessary profiling of churches in 

action. Justice and peace, according to him, would flourish when the churches would renew 

themselves and when this renewal would be accompanied by the conviction that God builds 

his kingdom on earth in the deeds of human beings. For instance, in the work among refugees, 

he combined a strong Christocentric belief with realism and pragmatism. A credible 

testimony concerning love of Christ for people was not feasible without vigour. To him 

important principles of aid were that help would be given if possible cooperating with the 

people in need themselves, and that coordination would take place close to the location in 

question. 

 In the first years after the war, Visser ’t Hooft considered reconciliation a high mandate, an 

office really. The approach he took was that of personal contacts, improvisation and the 

stretched-out hand. He realised that formal consultation and the seeking of a church mandate 

would burden the process of reconciliation and might cause it to stall. Germany was a country 

in crisis and a vindictive attitude did not fit the churches, especially not in the ecumenical 

movement. He considered it essential for a positive message to be sent into the world quickly, 

to demonstrate that there were representative Germans conscious of guilt, and that church 

representatives coming from allied countries were prepared to forgive. Aid and cooperation 

needed to be developed as soon as possible. 

 Knowingly Visser ’t Hooft put forth sympathetic figures with whom it was easy to 

identify, in order to demonstrate that reconciliation in Europe was possible. He put the ‘good 

German’ Martin Niemöller in the limelight and took the group of German church leaders 

associated with him seriously. In doing so Visser ’t Hooft enabled the German protestant 

church (Evangelische Kirche in Deutschland) in 1948 to participate in the World Council of 

Churches with their heads held high, as the World Council had the chance to make a 

rapprochement to Germany and offer help, where possible. By accepting Germany as quickly 

as possible and without rancour as a reliable European partner and a solid building block 
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contributing to the erection of a unified and stable Europe, Visser ’t Hooft acted in the spirit 

of Adam von Trott zu Solz and Dietrich Bonhoeffer. Problematic for Visser ’t Hooft was his 

interaction with Germans who had more or less cooperated with the Hitler regime. A range of 

nuances lay between good and bad. Visser ’t Hooft had to be careful with that. When Ernst 

von Weizsäcker was indicted by the Nuremberg tribunal for war crimes it was a great shock 

within the ecumenical movement. He was known as a ‘good’ German. Visser ’t Hooft felt the 

urge to testify on his behalf, but he did not. To do so would have risked discrediting the 

World Council at a critical time in the aftermath of the war. 

 A strong Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) was indispensable 

to the new World Council. In this regard Visser ’t Hooft was permanently scouting for 

experts. There should not be too many theologians in the CCIA. Making public statements on 

behalf of the ecumenical movement in case of international tensions was only useful if there 

was sufficient support in the churches. Ecumenical statements would only make an 

impression on responsible politicians and diplomats if carried by consensus among the experts 

appointed. In his opinion mere expressions of moral indignation from the churches would not 

amount to much use. The CCIA provided for Visser ’t Hooft the foundation on which to 

develop himself as a church ‘diplomat’. 

 Predominantly by means of study programmes and international meetings Visser ’t Hooft 

invested in the education of young people, coming from countries that only recently were at 

war with each other. He wanted them to learn not to evade debate with those thinking 

differently, but with sound argumentation and knowledge concerning what was at hand to 

serve peace. This way he wanted to school young people in a value driven, but not 

unscientific ‘ecumenism’. Together with Hendrik Kraemer and others he founded an 

ecumenical institute that after a few years was established in the castle Bossey at Céligny near 

Geneva. Visser ’t Hooft himself received a large donation for the project from the American 

J.D. Rockefeller jr. 

 The founding of the World Council of Churches in 1948 was to Visser ’t Hooft a highlight, 

a success that he personally could count with his credits. Without any fuss or opposition he 

was appointed as the secretary-general of the new organisation. This job fitted him like a 

well-cut coat. Because of his talent for organisation and the way he was able to translate 

theologically based insights to social questions, he appeared to be the perfect candidate to 
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give guidance to the new World Council. At once he was a well-known Dutchman and the 

Netherlands’ best-known theologian in the wider world. The period of provisionally acting 

and formation, that began in 1938, was over now and resulted in a definite establishment of a 

church-bound international organisation with worldwide aspirations. While the number of 

founding churches at Amsterdam was 147, power and influence remained with Europe and 

North-America. Time and again Visser ’t Hooft stressed that any church was welcome as a 

member. At the core of the ecumenical assignment, he designed, together with John Oldham, 

the concept of the ‘responsible society’.  

 As secretary-general of the World Council of Churches Visser ’t Hooft held a very strong 

position in the ecumenical movement. Many young people who were actively involved in the 

1920s and the 1930s in the YMCA and the WSCF, secured responsible positions in church 

and society in the post-war period. Everyone knew Visser ’t Hooft and Visser ’t Hooft knew 

many of his former members personally. Fundamentally, he saw in the establishment of the 

World Council of Churches the blessing of God. In Amsterdam Visser ’t Hooft received the 

confirmation he needed to get to work. The aspiration for church unity was tested by church 

struggle and wartime, but had now found a solid form. The new World Council appeared to 

have an enthusiastic reception from the world. The days of provisional acting and 

improvisation were over. Gradually professionalism and institutionalisation took over. In 

1948 Visser ’t Hooft envisioned a heavy workload, but also a promising future. 

 Two large churches, the Russian-orthodox Church and the Roman-Catholic Church were 

absent from the founding conference at Amsterdam. This was no surprise, but the 

condescending way they communicated their reservations was disappointing. To Visser ’t 

Hooft however, this was predominantly a challenge. He referred to their reluctance as being 

based upon a lack of knowledge and misunderstanding. He was firm in his determination not 

to leave it at that, but to develop a strategy to make these churches members of the new World 

Council when the opportunity would arise. 

 

6  Secretary-general of the World Council of Churches, 1948-1966 

  The theologian as a diplomat 

As secretary-general between 1948 and 1966, Visser ’t Hooft played a central part in the 

World Council of Churches. This was a fertile period in which the World Council quickly 
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developed into what was seen by many as a global religious non-governmental organisation 

with hundreds of employees. Visser ’t Hooft did not fit into an existing profile of a secretary-

general. The profile was written for him. He had built up the organisation from the start and 

after its founding he was much more than an executor. He was not only an erudite theologian, 

but also an energetic person who led the office with a firm grip, revealing himself to be a 

skilful diplomat. He developed a vision and strategies and gave alert responses to current 

developments in the world. His enormous network and his extensive knowledge reinforced 

his growing authority. In the meantime he held on to his ‘barthian’ conviction concerning a 

Christocentric ecclesiology and a strong aversion toward syncretism. This was quite rigid, but 

also clear, and somehow it held together the many varieties of Christendom that existed in the 

hundreds of member churches of the World Council. 

 The secretary-general was not always successful in giving the concrete form that he 

envisaged to the connection between theology and the part he saw for the World Council on 

the world stage. In order to involve more conservative churches in the work of the World 

Council, while also facing secularisation and seeking to reinforce support within the member 

churches, in the 1950s he strongly called attention to the necessity of the renewal of the 

church. Sometimes he overplayed his hand, or he bit off more than he could chew. This 

happened in Evanston, where the choice of the theme ‘hope’ at the time of the Cold War, 

appeared too far-fetched. In fact, what concerned Visser ’t Hooft, was really nothing less than 

saving the world. The unity of the church in this world could not be merely a marginal or 

purely internal church matter. His optimistic nature concealed a saviour complex and a very 

pertinent idea of truth. This made him vulnerable when it became clear that the concrete 

renewal of the church that he so vehemently anticipated in the 1950s failed to appear and 

failed to stop secularisation. 

 During the 1950s, whenever an international crisis developed, the World Council and its 

secretary-general felt the urge to issue public statements, warning and leading the way. To 

make such statements necessarily required sufficient support from the member churches. If 

sufficient support was lacking, Visser ’t Hooft usually held back, as for instance with regard 

to the legitimization and biblical meaning of the modern state of Israel. On South-Africa he 

could gain trust with a diplomatic approach. But during the Cyprus crisis internal tension with 

the Anglicans arose. With regard to the Cuba crisis, the secretary-general had to recognise he 
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had spoken out of turn. Nonetheless, in the end he managed to gain a mandate to continue on 

the path chosen. 

 Visser ’t Hooft was very much attached to the missionary stature of the church, 

Christocentric preaching and he resisted each form of syncretism. This was clearly visible in 

his struggle for maintaining the classical mission. He realised that mission in this period was 

very much in decline and would have to renew itself, but how it might do so he did not really 

know. A fundamental insecurity in the West related to the new self-chosen paths of young 

churches in the East. Visser ’t Hooft made a huge effort to ensure the insertion in 1961 of the 

International Missionary Council into the World Council. What he hoped for was a revival of 

mission, but he found it hard to cope with the growing emphasis on development aid and the 

equivalent interreligious dialogue that gradually began to replace the Christian mission. 

 After 1960, Visser ’t Hooft felt increasing tension with young people, for who it all took 

too long and the achievements were never enough. Negotiations on theologically and 

institutionally sustained church unity appeared to interest a new generation less and less. He 

wanted to demonstrate his understanding in this regard, but his reaction was predominantly a 

call for patience. Social ethics, forms of liberation theology and the more activist call for 

justice and space for the young became key themes in the ecumenical movement. Visser ’t 

Hooft understood he needed to respond positively, but his urge to preach got in the way 

despite his wanting to listen to the experiences of young people. During the third assembly in 

New Delhi just a few old pals of Visser ’t Hooft’s from the time before the war were left. The 

gathering was discernibly less dominated by white older men from Europe and North-

America. Even so, it was for Visser ’t Hooft a crowning of years of efforts when the eastern-

orthodox churches became members and the International Missionary Council became an 

integral part of the World Council of Churches. 

 Visser ’t Hooft always connected his vision of the church with his trust in the unity of 

Christ, the unity of the Bible and more profoundly the unity of God. When theologians started 

to tell him that on the basis of the Bible many church models were possible, he found the 

concept difficult to appreciate. An approach too nuanced felt to him as the erosion of an 

indispensable foundation under his feet. He could not accept this and for a long time he 

protested against a more cultural historic and therefore relativizing approach. To him this 

seemed a pitfall he had jumped over a long time ago in his youth. 
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In 1966 the large conference on church and society in Geneva was the last to which he as a 

secretary-general could provide an important contribution. Visser ’t Hooft and his staff 

managed to bring hundreds of experts, lay especially, together. In addition, many 

representatives form ‘the third world’ were present at this gathering. Current crises on the 

world stage were extensively discussed. During this last huge conference under his leadership, 

it was not the church itself that was the subject of debate, rather ‘the church’ was the occasion 

to give space to the topics of the world. Visser ’t Hooft considered the conference a success, 

but he must have realised an important switch in paradigm was taking place, away from what 

Oldham and he had considered to be a ‘responsible society’. Revolution was the buzz word 

now. Was this the future of the World Council? 

 

7  Cold War, ecumenics and eastern orthodoxy, 1948-1966 

  The controversial builder of bridges 

Visser ’t Hooft was convinced he was entrusted with a high calling, to break the deadlock of 

the Cold War through the core ecumenical idea of the church. Albeit privileged with a 

network of contacts in West and East, those with the churches under the Moscow patriarchate 

were limited. He was determined that the mandates derived from Amsterdam and Evanston be 

used to involve the eastern-orthodox churches, which he nominated for membership in the 

World Council whenever the possibility arose. A deep trust in the strength of the church 

proper led him this way. Independent of historic circumstance, eastern-orthodox membership 

would, he thought, intrinsically enrich the World Council. Several times moments of Cold 

War crisis prevented the realisation of his plan. However, Visser ’t Hooft held firmly to the 

direction chosen by the World Council. Visser ’t Hooft tried to convince not only the Russian 

church leadership, but also the Soviet authorities, that talks with the World Council were 

possible. In this respect Josef Hromádka and Martin Niemöller were two of his most 

important pioneers. 

 Theological insights with regard to orthodoxy, which he explained in publications as early 

as 1933 and 1937, now repeatedly proved useful. He successfully presented himself as an 

expert in the field of orthodoxy. Understanding that the fundamental experience of unity 

within the Russian church was the mystical, not the political or the ethical, Visser ’t Hooft 

believed it could be connected to the World Council quest for unity. If he could gain the 
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confidence of both East and West, he could play the part of catalyst. His view of the Russian-

orthodox church superseded the East-West antagonism of the Cold War. His vision convinced 

many, but certainly not all. 

 He consciously relied on the independent course of the World Council as established at 

Amsterdam in 1948, and he implemented a consistent policy between East and West. Through 

his defence of Josef Hromádka, who did not want to condemn Czech communists, he showed 

that he was serious in charting an independent impartial course. He succeeded in preventing 

the World Council from carrying a Western imprint. Visser ’t Hooft made a notable 

impression and became well known by speaking several times in Berlin at mass church 

meetings in the early 1950s during periods of Cold War tension. Convinced that the churches 

had the capacity to break the deadlock of the Cold War, he encouraged many to support 

rapprochement with the churches on the other side of the Iron Curtain. 

 A crucial meeting of the central committee of the World Council took place in 1950 in 

Toronto. There it was settled for the member churches of the World Council that being a 

member did not automatically relativize their own identity. This was very important for 

churches holding the conviction that they were the true church, the Russian-orthodox church 

for example. By keeping the ecclesiological claims of the World Council modest, Visser ’t 

Hooft took care to keep the threshold of accession low. However, there was a cost, it was a 

strategy that engendered a certain vagueness, because if the World Council did not pursue the 

goal of becoming a ‘superchurch’, what was its aim? It was a problem more exorcised than 

solved. During the rapprochement with the Roman-Catholic Church it would become notably 

problematic and cause confusion. 

 Visser ’t Hooft had the gift of inspiring people and binding them to his aspirations, most 

particularly that of ecumenism transcending the Cold War and bringing together churches 

across the East-West divide. He won the trust, not only of a number of orthodox prelates, but 

also of the largest part of the central committee, of most staff members and of the delegates of 

the majority of the member churches. 

 In 1961 a breakthrough was reached. The Russian-orthodox Church became a member. 

Other eastern-orthodox churches joined as well. To Visser ’t Hooft personally this occasion 

was the crowning of a long period of deep investments. Nevertheless, objections arose, 

especially connected with suspicions that the Russian delegates, staff members and employees 
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would abuse the World Council as a political podium. Visser ’t Hooft was willing to listen to 

those objections, but he was not convinced. He was very much aware of the fact that the 

representatives of the eastern-orthodox churches most of the time were not really free to 

express their opinions in public, for which he wished to show patience and make allowances. 

He had the confidence, however, that all would end well because of the character of the 

church itself, seeing most precisely the core light in the Russian-orthodox church: the mystery 

of God’s dwelling among human beings. 

 Certainly there have been critics of Visser ’t Hooft’s policy. As early as 1948 suspicions 

had been aroused by the refusal of the leadership of the World Council to declare in no 

uncertain terms support for the free Western world. Maintaining friendly relations with the 

Russian-orthodox Church at a time when religious persecution was rife in the Soviet-Union 

discredited Visser ’t Hooft’s diplomacy amongst many. As an early example the criticisms of 

the Dutchman J.A. Hebly must be mentioned. He wished the World Council to limit its 

contacts with the eastern-orthodox churches to purely religious matters. He did not trust the 

intentions of church representatives subject to the KGB. Moreover, Hebly thought it 

reprehensible that the World Council, because of the participation of the Russians, was 

compromised in its ability to stand up in public for those who were persecuted because of 

their faith in the Soviet-Union and in the satellite states. Significantly, however within the 

World Council Visser ’t Hooft’s successors continued to follow the same course. Konrad 

Raiser, who was secretary-general from 1993 to 2003, thought Visser ’t Hooft had done the 

right thing to involve the Eastern-orthodox churches in the World Council of Churches and so 

provide an answer to the ecumenical challenge of the Cold War. Indeed, membership of the 

Eastern-orthodox churches greatly enriched the diversity of the World Council. Yet as Hebly 

feared, a price was paid. 

 

8  Roman-Catholic contacts: ‘Nostra res agitur’ 

  The architect of the faltering dialogue 

Visser ’t Hooft in 1948 had reason to hope that the Roman-Catholic Church would permit a 

number of individual Roman-Catholics to attend the founding of the World Council of 

Churches at Amsterdam. Just before the conference it became clear that no single Roman-

Catholic would receive permission. Some came anyway and Visser ’t Hooft provided 



554 

 

 

 

documentation and reports for those few Catholics who attended Amsterdam. His strategic 

response was to state that ‘misunderstandings’ had occurred with the Roman-Catholic church 

leadership, which positive dialogue could resolve, as could remaining alert to possible 

openings. 

 After a moderately positive Vatican reaction to the establishment of the World Council, 

Dutch Roman-Catholic priests such as Jo Willebrands and Frans Thijssen dared from the 

Saint Willibrord Association to seek contact with protestants. Visser ’t Hooft gladly 

responded. During a conference in the ecumenical centre Istina in Paris he understood that 

many objections of the Roman-Catholics against the ecumenical movement had to do with the 

understanding of the church by protestants. In the World Council Visser ’t Hooft asked for a 

clear reflection with regard to ecclesiology and more study on this subject. By developing 

knowledge of and respect for the Roman-Catholic appreciation of tradition as a source of 

revelation next to the Bible, he hoped for a rapprochement. The value of the Bible as the most 

important authority was, however, indispensable to Visser ’t Hooft. 

 In this regard Visser ’t Hooft’s aim was to make the Roman-Catholic Church a member of 

the World Council of Churches. This, in his opinion, would not only help Rome to renew 

itself, but also give a deeper sense of church unity to the protestant churches. Willebrands, 

who in 1952 got permission from the Dutch bishops to set up a Catholic Ecumenical Council 

and became secretary of the Catholic Conference for Ecumenical Questions, had a very 

different idea about the World Council of Churches. He made no secret of his agenda to 

convert Christians outside the Roman-Catholic Church and bring them back to the true 

church. As long as this paradox of purposes did not become too concrete, everything went 

well. Neither Visser ’t Hooft, nor Willebrands apparently recognised that in due time this was 

bound to fail. Both wanted to leave the most difficult questions to God. In this they were 

agreed. 

 Sometimes, things went wrong because of clumsiness, as in 1959 at Rhodes when 

Willebrands and the priest Dumont did not realise that they had broken Visser ’t Hooft’s rules 

by separately meeting with the eastern-orthodox during a World Council conference with the 

latter. A favourable consequence was that it became understood in Rome that the ecumenical 

dossier needed coordination, and Visser ’t Hooft gained a point of contact in the Vatican’s 

Secretariat for Unity. Still Rhodes was more than an incident. Just briefly it came to highlight 
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how seriously different the aims were. Willebrands was unaware of any wrong doing and felt 

completely beyond reproach when he double-crossed Visser ’t Hooft’s subtle strategies.  

 It fitted in with pope John XXIII’s policy to develop an active ecumenical strategy when 

he announced a worldwide Catholic council. In such a council he wanted to teach his church 

to deal with the questions of a new age. In 1960 the Secretariat for Unity was established. 

Augustin Bea became president and Willebrands secretary. During the preparations of the 

Second Vatican Council cooperation between Visser ’t Hooft and Willebrands became 

increasingly close. Through him and other Roman-Catholic leaders Visser ’t Hooft tried to get 

topics he deemed important on the agenda of the council. To the outside world he remained 

careful and stated repeatedly that no church reunion whatsoever was intended. Nonetheless, 

Visser ’t Hooft had high expectations when instead of monologue a dialogue would emerge 

between the Roman-Catholic Church and other churches. 

 During the council progress could be observed in the case of some important dossiers: 

church mixed marriages, freedom of religion for minority churches in Roman-Catholic 

countries and ecumenicity. Visser ’t Hooft considered ecclesiology to be the major 

fundamental theme of the Second Vatican Council. Without a change in Roman-Catholic self-

understanding it would be impossible to modernize the Roman-Catholic Church. But this 

applied not only to the church of Rome. To the disappointment of Visser ’t Hooft, the World 

Council of Churches was itself unsuccessful in reaching a consensus on this point during the 

Faith and Order conference in Montreal in 1963. In the period since 1948 gains had been 

made, but not enough. The Second Vatican Council resulted in new and more subtle rules 

with regard to church mixed marriages. Arrangements were made in relation to religious 

minorities in predominantly Roman-Catholic countries. Council consultations concerning 

ecumenism resulted in the founding of the Joint Working Group with members of the World 

Council and of the Roman-Catholic Church. This working group, of which much was 

expected, functioned under the leadership of two Dutchmen: Visser ’t Hooft and Willebrands. 

 All the same Visser ’t Hooft was disappointed. A few years after his retirement in 1966 it 

became obvious that the Joint Working Group surely was studying much and that cooperation 

on certain dossiers was possible, but that zest concerning renewal in Rome appeared 

exhausted. Willebrands kept asking for and received patience from the World Council. 

However, during his visit to the Ecumenical Centre in Geneva pope Paul VI presented himself 
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as the apostle Peter and avoided every opportunity for real dialogue. Hence Visser ’t Hooft 

concluded that the former period of dynamism had come to be replaced by a new and static 

era in relations with the Roman-Catholic Church. As Visser ’t Hooft knew Rome’s church 

understanding and Willebrand’s agenda, it cannot have been an entirely unexpected 

development. 

 

9  Obsolete institutionalism? Nightfall of life 

  The ‘elder statesman’ of the ecumenical movement 

The parting of Visser ’t Hooft from the World Council of Churches in 1966 could never be a 

real goodbye. His life was too much entangled with the developing institutional international 

ecumenism for that to happen. It was extremely difficult to find someone able to succeed him. 

His departure revealed the extent to which he, as an artist of equilibrium, had been able to 

connect the different forces in the field. In doing so, he had not only put his mark on the 

organisation, he, together with his network partners, usually other white, western males, given 

a specific direction to it. After his departure from the World Council, the principal choice for 

normative Christocentrism and the combination at the end of the 1960s of what he called 

‘horizontalism’, with ‘verticalism’, the radical rejection of syncretism, and the fundamental 

trust in the value of churches as the elementary ecumenical building blocks, all came 

increasingly under pressure. Visser ’t Hooft felt compelled to defend these values, even if 

doing so meant he would end up a lonely voice in the wilderness. 

 Appealing to the concept of the biblical community, koinonia, he tried to create space for 

pluriformity and answer criticism of institutional ecumenism. After the death of his wife Jetty 

in 1968 he had to go on alone. Consequently, his daily trip to the offices of the World Council 

remained a crucial part of his schedule, albeit a pensioner. He felt obligated to continue 

putting forward his expertise and experiences acting on behalf of the ecumenical movement, 

in speeches, advice, and in other ways, including by working on his memoirs. Frome the side 

of the World Council, both in a figurative way of speaking and literally, people allowed him 

this space, and in 1968 during the Uppsala assembly, he was made honorary-president of the 

World Council. With his speech at this assembly he tried to connect the new issues with the 

old convictions. Sincere attention to the agenda of the world, according to him, was 

impossible, without sincere attention to God. Although the address was initially well received, 
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misunderstandings were inevitable. After Uppsala his influence on current developments in 

the World Council quickly diminished. The institutional aspect of the ecumenical movement 

recognisable in the World Council, for which he had always been so ‘zealous’, was 

figuratively speaking ‘struck from his hands’. Nonetheless, until his death whenever he spoke 

of the World Council, he said ‘we’. 

 Many waited for the memoirs of the ‘elder statesman’ of the oikumene, but they were not 

received enthusiastically by all. To some they were too fragmentary and nostalgic, for others 

too defensive. Even so, it seems the reasons for which he wrote the memoir were realised: an 

apology for his life work, and a personal account for a greater audience of the development of 

the ecumenical movement. But he did not succeed in convincingly rebutting the growing 

criticism of the institutional character of the World Council. His inherent tendency repeatedly 

to refer to the same historical milestones and examples from long ago, served only to distance 

him further from the new generation. The diplomatically operating World Council which he 

advocated seemed to many better fit for the 1950s than the present. His vehement defence 

against the critics of the Council’s past relations with Eastern-Europe was only partial 

successful. 

 Traveling helped free him from the World Council and facilitated finding more space for 

personal reflection and contemplating inner questions. He enjoyed deep conversations with 

intellectuals at special places. However, he disliked mass tourism and after a few years, 

following health problems, his travels came to an end. During the assembly in Nairobi in 

1975 he became disappointed and isolated. Here attention for pluriformity in his view was 

clearly overstressed. Yet again he saw the monster of syncretism lurking. According to Visser 

’t Hooft the keynote speakers implied that God was no longer seen as the one who gave the 

assignment and called for responsibility, and they claimed too much for human agency. He 

missed a thorough vision of the church and the Christocentric core of the assembly. He felt 

more and more outside of the main discourse. 

 Together with other intellectuals outside the World Council he sought for alternative ways 

to develop action. With others he founded and participated in the informal brainstorm sessions 

of the Groupe Bellerive that was presided over by the Aga Khan. The aim was to stimulate 

public debate and real action, as subsequently did happen in the form of cooperation with, for 

instance, Unicef and the World Life Fund. Through initiatives regarding a theology of 
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creation Visser ’t Hooft wanted to offer a contribution to Western self-criticism. His arrows 

were aimed at Western triumphalism and a complacent European mentality that caused world 

problems to remain unsolved. 

 Even though old age brought deficiencies, his eightieth birthday was a party with many 

well intended wishes. He increasingly indulged in nostalgia and the interviews he gave were 

not optimistic, although he stood his ground where the value of the church was concerned. 

However, he failed to appreciate the way in which emotional experience became more and 

more important at the cost of what he considered to be content. 

 His last important book, The Fatherhood of God in an Age of Emancipation was published 

in 1982. This study has a defensive character. Visser ’t Hooft expressed his worries on the 

loss of what he called the ‘non paternalistic’ fatherhood in society as well as in theology. 

Wanting to express appreciation for forms of emancipation that brought freedom, he feared 

excessive individualisation and augmenting the hesitation of people to bind themselves in, for 

instance, marriage or the church. 

 The key theme that preoccupied Visser ’t Hooft in the last years of his life was the 

relationship of the World Council with the Roman-Catholic Church. He was convinced that 

the renewal of the churches and the credibility of the gospel in the world would be greatly 

enhanced by a renewed and substantial rapprochement between Protestantism and Roman-

Catholicism. He regretted the way in which the Vatican treated Roman-Catholic professors of 

theology. Therefore, he pleaded for a revaluation of the office of teacher in the church. From 

this he expected much. If the results of academic theology could meet with an uninhibited 

church reception, according to Visser ’t Hooft, hope could be found for the entire church 

universal. 

 Old age brought suffering and loneliness. He lacked regular involvement in a local church. 

Almost his entire life he smoked cigarettes. In his last years he coughed a lot and often felt 

congested. He was not afraid of death, which he wanted to face in a matter of fact way. He 

had no urge to speculate on the hereafter, but he assumed that there was a heaven waiting for 

him. 
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10  In the mirror of Rembrandt and perspectives of others 

During his lifetime Visser ’t Hooft received many tributes and honours, including fifteen 

honorary doctorates. His favourite mirror, however, he found in Rembrandt. In both the life of 

the painter and his work he recognised profound biblical truths. This probably tells us more 

about Visser ’t Hooft than Rembrandt. During his life, however, Visser ’t Hooft was an 

appreciated speaker on Rembrandt. He wrote about him in a book, articles and a television 

programme. In a confidential conversation with one of his nieces he once told her to 

remember three things: ‘Ich habe meine Sache auf nichts gestellt’, ‘Be thankful for small 

mercies’ and ‘In an absurd world only an absurd message of salvation is trustworthy.’ It is a 

striking fact that people who surrounded him gave quite divergent testimonies about his life. 

Some almost worshipped him, in their eyes he could do no wrong. Others could be quite 

critical and reproached him for a condescending attitude and an authoritarian style of 

leadership. Visser ’t Hooft called himself ‘the man of all jobs and odd jobs’. 

  

Final consideration 

Summing up, one can ascertain that Visser ’t Hooft succeeded in the eyes of many to present 

the idea of the unity of the church as an answer to the rendering of the world. He was the 

exponent of an elite that felt responsible to challenge the churches to take the crisis of society 

seriously. This resulted in a shift of emphasis in the Christian faith from concern about 

individual salvation to solidarity and care for justice and peace. Visser ’t Hooft’s choice for 

the church-institutional approach was initially a success, but it had the disadvantage that when 

the churchlike form of religion started to diminish in the 1960s, his approach came to be 

regarded as old-fashioned by a growing number of people.  

 In the introduction a provisional working definition of the ecumenical movement is given 

as follows: 

 

The ecumenical movement, which gave rise to an international network of individuals, 

organisations and churches, capable of institutional shaping, is a complex of challenges 

through and reactions to modernity in which the identity of Christianity in the whole of a 

developing world society is at stake.  
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Visser ’t Hooft successfully organised a loose group of organisations, part of an un-structured 

movement, into a large religious non-governmental organisation with strong support. Doing 

so he did not aim at forming a church action group, but at enabling the churches themselves to 

organise action on a joint basis. In the 1950s the World Council of Churches was a promising 

and well-known church international with an influential apparatus of diplomacy, in which the 

charismatic Visser ’t Hooft as secretary-general played an important part. In his view the 

programme the World Council represented was not idealism, but Christian realism. The unity 

it strove for was a God given gift, ready to be rediscovered by faithful men and women 

willing to accept a common calling. He brought profound insights to this approach and was 

able with his staff to apply them to the great issues of the time: like reconciliation, 

reconstruction, the Cold War, decolonisation, race problems, secularisation, 

deconfessionalisation, and ongoing democratisation. He did not succeed in renewing the 

churches to the extent that they could defeat secularisation. 

 Two large churches received special attention from him. He managed to make the Russian-

orthodox Church a member of the World Council in 1961. Much to his regret, no such thing 

happened in the case of the Roman-Catholic Church. In his defence of the fatherhood of God 

he tried to appreciate modern forms of emancipation, but he was not really convincing. 

Somehow, the choice he made as a student against cultural-historical theology and in favour 

of a strong confessing theology of revelation capable of resisting the fascist forces that 

undermined Christian values, now acted as a constraint when he tried to tackle new aspects of 

emancipation, visible in secularisation, women’s emancipation and interreligious dialogue. 

 Visser ’t Hooft spent his life making an enormous effort to provide a qualitative high-level 

content to the prophetic voice on behalf of and to the church. In his final years, be it with a 

little more distance from the World Council, but also consciously beyond it, he firmly 

continued on this path, studying and writing till just before his death. His last grasp was hope: 

‘The Christian knows very well that tomorrow will not be better. But he continues to hope.’ 
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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

Visser ’t Hooft, 1900-1985. Een leven voor de oecumene 

1  De wereld gaat open 

  De vorming van een bevlogen jeugdwerker 

In dit hoofdstuk werd beschreven hoe Wim Visser ’t Hooft, die werd geboren op de drempel 

van de twintigste eeuw, samen met zijn twee broers opgroeide in Haarlem in een elitair 

milieu. Zijn vader en moeder behoorden tot de bovenlaag van de bevolking. Het gezin was lid 

van de Remonstrantse Broederschap en de ouders zagen in het christelijk geloof een 

belangrijk element van en garantie voor een beschaafde levenswandel en samenleving. Visser 

’t Hooft groeide op met een gezonde dosis rivaliteit van zijn broers, maar wanneer hij iets 

wilde ondernemen werd hem weinig in de weg gelegd. Hij hoorde in zijn directe omgeving 

allerlei meningen verkondigen, zonder dat dit tot ernstige conflicten of breuken lijkt te hebben 

geleid. Op jonge leeftijd kon hij al zeer zelfstandig denken en werken. Op momenten van 

crisis groeide hij, en als er wegen werden afgesloten was hij vindingrijk.  

 De jonge Visser ’t Hooft was nieuwsgierig en leergierig. Hij las veel en doorliep zonder 

problemen het gymnasium en had een voorliefde voor talen, literatuur en filosofie. Reeds op 

jonge leeftijd sprak hij redelijk Frans, Duits en Engels, zij het met een zwaar Nederlands 

accent dat hij nooit is kwijtgeraakt. Buitenlandse reizen, die de familie gemakkelijk kon 

betalen, werden tijdens de oorlog niet gemaakt. Juist daarom was er veel tijd voor de NCSV-

jongenskampen waar Wim iedere zomer naar toe ging. Daar kreeg hij waarden van 

kameraadschap en avontuur mee, die hij beleefde als een belangrijke aanvulling op het soms 

wat afgeschermde leven in de familie. Ook kwam hij tijdens de kampen in contact met een 

persoonlijke manier van Bijbellezen lezen en geloofsbeleving die hem aanspraken. 

 De discrepantie tussen de wijze waarop er thuis en in de Remonstrantse Broederschap met 

het geloof werd omgegaan en de wijze waarop het er tijdens de jeugdkampen aan toeging, 

riep bij Visser ’t Hooft veel vragen op. Alles bij elkaar was het een vormende en stimulerende 

achtergrond. Op zijn vragen hoopte Visser ’t Hooft een antwoord te vinden in de 

theologiestudie. Zijn vader reageerde op deze studiekeuze met verbazing. Hij mocht van hem 

alleen theologie gaan studeren als hij tegelijk rechten zou doen. Maar terwijl de rechtenstudie 
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hem niet boeide en al snel werd opgegeven, werd theologie zijn passie. dat werd versterkt 

toen hij in 1920 tijdens een oecumenische studentenconferentie in het Quakerscentrum 

Woodbrooke een meer geëngageerde vorm van geloofsbeleving ontdekte waarmee hij zowel 

zijn ervaringen opgedaan tijdens de NCSV-kampen als zijn intellectuele belangstelling kon 

verbinden. De internationale context van de ontmoeting tussen jongeren van allerlei herkomst 

speelde daarbij een grote rol. In de sfeer van Woodbrooke werd een persoonlijke 

geloofsbeleving gecombineerd met aandacht voor de grote vragen die speelden in de 

samenleving. In de Zwitserse theoloog Karl Barth vond hij een theoloog met een 

vergelijkbaar programma. Barth stelde niet alleen vragen maar gaf ook antwoorden die Visser 

’t Hooft bevielen. Dit leek hem een theologie die, mits vereenvoudigd, in kerk en 

samenleving mensen zou kunnen aanspreken. Met zijn inzet voor financiële ondersteuning 

van studenten in door de oorlog getroffen landen toonde Visser ’t Hooft intussen dat hij niet 

terugdeinsde voor een moeilijke opdracht en gemakkelijk contacten legde, ook in andere talen 

en culturen. Hij was oplossingsgericht. Tijdens de internationale conferenties die hij bezocht 

voor het studentenhulpwerk, bleek dat hij goed met tegenstellingen kon omgaan en mensen 

met heel verschillende achtergronden kon verbinden en motiveren. Vrijmoedig maakte hij in 

zijn contacten gebruik van een appèl juist als christenen nationale tegenstellingen te 

relativeren en echt naar elkaar te luisteren. Vanwege deze kwaliteiten viel hij op aan 

leidinggevenden die potentieel in hem zagen om als jeugdwerker verder te groeien. In 1924 

werd hij gevraagd internationaal secretaris te worden van het jongenswerk van de YMCA met 

als standplaats Genève. Zo belandde Visser ’t Hooft in een van de grote internationale 

christelijke organisaties die via allerlei persoonlijke contacten verbonden was met de zich 

geleidelijk ontwikkelende, maar nog niet geconcentreerde, oecumenische beweging. 

 Met Jetty Boddaert uit Den Haag, die hij in 1922 ontmoette tijdens een reünie in 

Woodbrooke, voelde hij direct een sterke geestelijke verwantschap door haar onafhankelijke 

houding. De verliefdheid leidde in korte tijd tot een verloving. Ze trouwden in 1924 trouwden 

gingen wonen in Genève. 
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2  De leerschool van de internationale ontmoeting: 

  jeugd- en studentenwerk, 1924-1939 

  De charismatische studentenleider  

Zo kwam een einde aan de tijd dat Visser ’t Hooft leiding gaf aan het internationaal jeugd- en 

studentenwerk van de YMCA en de WSCF. Begonnen als internationaal secretaris voor het 

jongenswerk van de eerste organisatie, organiseerde Visser ’t Hooft vanaf 1924 allerlei 

kleinere en grotere internationale ontmoetingen op het gebied van christelijk jeugdwerk onder 

middelbare-schooljeugd in Europa. Ook zette hij een modern internationaal tijdschrift voor 

jongeren op. Hij deelde met zijn veelal Amerikaanse opdrachtgevers het inzicht dat de 

naoorlogse jeugd het gevaar liep gedemoraliseerd te raken, met name in Europa. Zijn eigen 

theologische overtuigingen bij dit werk bouwde hij vooral op de kerkelijke 

openbaringstheologie van Karl Barth. Hij zette zich af tegen cultuurtheologen die religie als 

een fenomeen louter academisch bestudeerden en de Bijbel vooral historisch-kritisch 

analyseerden, zoals Ernst Troeltsch. Geconfronteerd met de uitdagingen van totalitaire 

bewegingen die greep wilden krijgen op de massa, achtte hij de cultuurtheologische 

benadering een grote vergissing.  

 Tijdens de grote conferenties die hij bijwoonde leerde hij veel wat hij in zijn eigen 

conferenties in praktijk bracht. Gaandeweg ging hij zijn eigen werk steeds meer herkennen als 

een bouwsteen in een grote groeiende internationale oecumenische beweging. Van de YMCA 

stapte hij rond 1930 over naar de WSCF in een tijd dat in Europa opnieuw de oorlogsdreiging 

toenam. Hij werd in deze tijd een charismatisch spreker voor studenten, gewaardeerd om zijn 

humor en realisme. Ook met het blad The Student World wilde hij studenten vormen en 

bewustmaken een internationaal hecht verbonden christelijke elite in spe te zijn. Hij pleitte 

ervoor dat kerkleden hun geloof en hun expertise op elkaar zouden durven te betrekken. Hij 

verwachtte weinig van idealistisch internationalisme en ontwapening, maar veel van wat hij 

beschouwde als een christelijk realisme dat hij steeds sterker kerkelijk ging articuleren. Nadat 

hij korte tijd de betekenis van opkomst van het nazisme in Duitsland onderschatte, besefte hij 

de ernst van de ontwikkelingen en begon hij de betrokken studenten toe te rusten om gevaren 

en kansen te onderscheiden. Zending en oecumene waren voor Visser ’t Hooft onlosmakelijk 

verbonden. Een levende kerk kon niet zonder de missionaire houding. Hij verwachtte in deze 

jaren dat er voor de zending een belangrijke taak zou zijn wanneer koloniën zich 
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voorbereidden op de onafhankelijkheid en zendingsposten uitgroeiden tot nieuwe kerken. 

Ondanks zijn fascinatie koos hij zelf ten slotte niet voor de zending. 

 Het lukte Visser ’t Hooft niet om de trans-Atlantische oecumenische kloof tussen 

Amerikanen en Europeanen te dichten. Wel analyseerde hij de spanningen tussen het 

praktische, op succes gerichte Amerikaanse handelen en de Europese reflectie. Deze 

verschillen herkende hij ook in door hem gemiste verbinding tussen het behartigen van de 

vragen van kerk en samenleving in Life and Work enerzijds en de aandacht voor de 

dogmatische verschillen van inzicht in de kerken in Faith and Order anderzijds. Hij hoopte dat 

de oprichting van de Wereldraad van Kerken deze spanning vruchtbaar zou weten te maken 

en voelde zich geschikt daar een grote rol in te spelen.  

 Toen een kandidaat werd gezocht voor de zware functie van secretaris-generaal van de op 

te richten Wereldraad van Kerken, werd hij door John Oldham, William Temple en John Mott 

naar voren geschoven. Zij zagen in Visser ’t Hooft de man met het goede netwerk en de juiste 

houding om deze organisatie op de kaart te zetten. Visser ’t Hooft had een duidelijke visie en 

hij was in staat een vaste geloofsovertuiging te combineren met strategisch denken. Daarnaast 

had hij een goede gezondheid en een bijna tomeloze energie. Visser ’t Hooft ontwikkelde in 

deze tijd een directieve leiderschapsstijl die paste in de jaren dertig, kordaat en 

oplossingsgericht. Dit optreden had ook zijn kwetsbare en beperkende kanten. Sommigen 

ervoeren zijn vanuit Genève docerende toon als belerend. Hij was niet altijd goed op de 

hoogte van datgene waarover hij sprak alsof hij een deskundige was. Het netwerk waar Visser 

’t Hooft vrijwel dagelijks gebruik van maakte had een sterk elitaire kant. Daardoor kon zijn 

optreden soms iets wereldvreemds krijgen voor relatieve buitenstaanders. Hij eiste altijd 

gesprekken op hoog niveau. The Student World was beslist geen oppervlakkig studentikoos 

blad met grappen. De profetische toon die Karl Barth aan de vooravond van de Tweede 

Wereldoorlog van een authentieke oecumene eiste, kon Visser ’t Hooft niet waarmaken, 

omdat het draagvlak dat hij daarvoor noodzakelijk achtte ontbrak. 

 

3  Oecumene in oorlogstijd, 1939-1945 

  De aarzelende stem van de oecumene 

Dat er in 1939 werd besloten het hoofdkwartier van de Wereldraad in Genève tijdens de 

oorlog te handhaven, had grote gevolgen voor het functioneren van het oecumenische 
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netwerk. Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan worden vastgesteld dat Visser ’t Hooft die 

oorlog heeft beleefd als een vuurproef voor hem zelf, voor de oecumenische beweging, maar 

bovenal voor de kerk. Dit was het uur van de waarheid. Kerken moesten tonen wat zij waard 

waren. De Wereldraad bestond officieel nog niet, maar kon zich toch, door de creatieve 

aanpak van het kleine bureau in Genève, onder het toezicht van het voorlopig comité, op een 

aantal terreinen kranig weren. Visser ’t Hooft speelde daarbij een centrale rol. Hij zag in de 

crisis van de oorlog vooral kansen voor kerk en oecumene en voelde zich geroepen om die 

kansen waar mogelijk te grijpen. 

 Door de waarde van de eenheid van de wereldkerk te betrekken op de crisis van een door 

geweld verscheurde wereld die daarin een oordeel Gods onderging, geloofde Visser ’t Hooft 

dat mensen ten slotte Gods genade zouden kunnen beleven, zodat er uit de oorlog iets goeds 

zou voortkomen. Gebrekkige kerken zouden inspiratie ervaren, zich vernieuwen, en weer als 

moreel kompas van de samenleving gaan functioneren. In de ecclesiologie van Visser ’t 

Hooft, zijn onderbouwde visie op de kerk, vormde de kerk de plaats waar elite en massa tot 

vruchtbare samenwerking konden komen ten dienste van de beschaving. Kerken dienden zich 

rekenschap te geven van hun ethische verantwoordelijkheid voor de orde van de maatschappij 

en daarbij oog te hebben voor de actuele nood van gewone mensen. Met Karl Barth deelde 

Visser ’t Hooft de overtuiging dat de Bijbel daarbij als Gods Woord leidend diende te zijn. 

Hij wilde met iedereen van goede wil samenwerken, en zag ook waarde in traditie en in 

ordeningsprincipes herkenbaar in de natuur. Maar de ervaringen van mensen daaraan 

verbonden konden in zijn opvatting nooit doorslaggevend zijn. Wat hij niet met Barth kon 

delen was diens uiterst principiële visie op een profetische oecumenische beweging die bij 

onrecht geen enkel blad voor de mond nam en ook zonder ruggenspraak duidelijke uitspraken 

deed. Karl Barth gaf Visser ’t Hooft te denken door het accent te leggen op de acute 

misstanden en het feit dat Oudtestamentische profeten hun stem durfden te verheffen tegen de 

gevestigde orde. Maar Visser ’t Hooft aarzelde. Hij was niet zomaar overtuigd van een 

profetische opdracht voor de Wereldraad-in-oprichting namens de kerken, die de theoloog 

Karl Barth hem als secretaris-generaal opdrong op basis van de noodsituatie van de oorlog. 

Eerst moest hij kansen zien en urgentie ervaren. Naarmate de oorlog vorderde, deden zich 

evenwel steeds weer situaties voor waarin, ook hij zonder uitgebreide consultatie, in functie 
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uitspraken deed, duidelijk en in het openbaar, zoals met betrekking tot de voortgaande 

vernietiging van Joden. 

 Visser ’t Hooft wilde niet voor de troepen uitlopen, maar conform zijn opdracht te Utrecht 

in 1938 geformuleerd, wilde hij bouwen aan het draagvlak voor een groot internationaal 

oecumenisch instituut, parallel aan een vernieuwde Volkenbond. Barth zag een dergelijk 

instituut als een diplomatiek praatcircus, waarvan kerken zich verre moesten houden en 

hechtte vooral waarde aan een principieel theologisch doordachte visie op een kerk gebouwd 

op de bijbelse opdracht. In contact met de anglicanen, voor Visser ’t Hooft belangrijke 

partners in de oecumene in deze tijd, was discussie over de tegenstelling tussen 

openbaringstheologie en natuurlijke theologie niet te vermijden, maar de toon van het debat 

bleef constructief. De standpunten die Visser ’t Hooft daarbij innam hebben grote gevolgen 

gehad voor de naoorlogse ontwikkeling van de oecumenische beweging. 

 Aan het werk onder krijsgevangenen en vluchtelingen, onder wie vele Joden, konden 

tijdens de oorlog belangrijke bijdragen worden verleend. Visser ’t Hooft was bereikbaar, alert, 

praktisch en proactief. Hij werkte samen, met de Zwitserse autoriteiten, met het Nederlandse 

gezantschap in Bern en met tal van privépersonen, onder andere de eerder genoemde Jean 

Weidner. Medewerkers van de Wereldraad, onder wie Visser ’t Hooft, beseften relatief vroeg 

dat de nazi’s bezig waren te trachten de Joden te vernietigen. Samen met het Jewish World 

Congress en het internationale Rode Kruis sloeg men alarm, maar dat heeft weinig geholpen. 

 De ideeën over Europese eenheid die leefden in het Duitse verzet waren sterk federaal en 

oecumenisch geladen. Dietrich Bonhoeffer schreef zijn Ethik als een bijdrage aan dit denken. 

Door de manier waarop het afliep met het Duitse verzet ontstond er een discontinuïteit, 

waardoor het naoorlogse denken over Europa niet als vanzelf voortbouwde op de tijdens de 

oorlog ontwikkelde ideeën. Visser ’t Hooft werd teleurgesteld door de herhaaldelijke 

afwijzing die hij als koerier moest overbrengen aan zijn Duitse vrienden. Voor Adam von 

Trott zu Solz betekende het uitblijven van een geallieerd antwoord een mokerslag. Visser ’t 

Hooft heeft het geallieerde negeren van het Duitse verzet gezien als een gemiste kans om het 

naoorlogse Europa tot eenheid te brengen. Voor de redenering van de geallieerden dat 

oorlogsinspanning van de atheïstische Sovjet-Unie onder geen beding in gevaar gebracht 

mocht worden had hij wel begrip, maar zijn vertrouwen in herstel van de eenheid van een 

christelijk Europa gaf voor hem de doorslag. Gedreven door toenemende urgentie in 
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oorlogstijd, in het bijzonder waar het de Jodenvervolging en het isolement van het Duitse 

verzet betrof, is Visser ’t Hooft zelf steeds vrijmoediger gaan optreden en heeft hij zich ook 

regelmatig op politiek vlak begeven. Dat werd hem door sommige collega’s in de 

oecumenische beweging op bepaalde momenten zeer kwalijk genomen. Toch leidde dit niet 

tot ernstige breuken in het vertrouwen. Integendeel, de reputatie van Visser ’t Hooft als 

betrouwbare vertegenwoordiger van de oecumene werd onder de moeilijke omstandigheden 

van de oorlog in de ogen van zijn oecumenische contacten bevestigd en zijn zelfvertrouwen 

groeide. 

 

4  Van ‘Geestelijk Contact’ naar politieke betrokkenheid: 

  De Zwitserse Weg, 1942-1944 

  De ‘coach’ van de regering 

Samenvattend is kan worden opgemerkt dat vanaf de zomer van 1942 tot de geallieerde 

opmars in 1944 de zogenaamde ‘Zwitserse Weg’ een van de weinige effectieve vormen van 

communicatie tussen Londen en bezet Nederland was en dat Visser ’t Hooft daar een centrale 

rol bij heeft gespeeld. Hij legde daarvoor de basis door direct na de Duitse bezetting, dus niet 

pas in 1942, op eigen initiatief te beginnen met wat hij noemde ‘Geestelijk Contact’. Hij 

hoopte, juist in de oorlogsomstandigheden, op een christelijk revival en een opbloei van de 

kerk in Nederland en in Europa. De maatschappelijke relevantie van kerken diende waar 

mogelijk bevorderd te worden, en zo inclusief mogelijk waar het ging om de voorbereiding op 

de wederopbouw. Kwalitatief hoogstaande vormen van verzet door mensen met een elitaire 

achtergrond die als leiders met inhoud konden worden beschouwd, moesten waar mogelijk 

worden gesteund. Praktisch gesproken was de aanleiding zijn gunstige positie in het neutrale 

Zwitserland. Maar inhoudelijk had Visser ’t Hooft een eigen programma. Het ging over zijn 

eigen visie op de oorlog en de rol van de kerk met het oog op de toekomst. In het denken en 

handelen van Visser ’t Hooft waren zijn ideeën over oecumene onlosmakelijk verbonden met 

die over de morele verheffing van een bevrijd Nederland onder een burgerbestuur. Hierin 

paste ook zijn visie op een constructieve rol voor het Duitse verzet. Wat betreft morele 

verheffing was de Nederlandse regering in Londen terughoudend. Wat betreft zijn promotie 

van de zaak van het Duitse verzet ontving Visser ’t Hooft een duidelijke afwijzing. 
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Hij was niet van plan in het verlengde hiervan zelf een actor te worden en politieke invloed te 

zoeken, maar dit is precies wat er is gebeurd. Aanvankelijk ging het hem erom de door de 

oorlogsomstandigheden gebrekkige communicatie tussen Nederlanders in bezet gebied en 

elders te verbeteren. Visser ’t Hooft besloot in 1940 zijn netwerk maximaal in te zetten, opdat 

mensen na de schok die de bezetting bracht de moed niet zouden verliezen en een 

inhoudelijke visie op verzet en op de toekomst van Nederland zouden ontwikkelen. 

Gaandeweg kwam daar het doel bij het in zijn ogen verontrustende isolement van de 

Nederlandse regering in ballingschap te helpen doorbreken, zodat deze meer inhoudelijk 

betrokken zou raken met wat er speelde in Nederland. De ergernis over het gebrek aan inhoud 

van Radio Oranje, geuit door contacten in Nederland en door Visser ’t Hooft zelf, speelde 

daarbij een grote rol. 

 Minister-president Gerbrandy stimuleerde hem in zijn initiatieven, stelde zijn adviezen op 

prijs en vertrouwde Visser ’t Hooft zelfs een functie met een regeringsopdracht toe. Visser ’t 

Hooft achtte zichzelf representatief, goed ingelicht en bekwaam om de Nederlandse regering 

van commentaar op het uit Nederland afkomstige materiaal te voorzien. Eigenlijk zag hij 

zichzelf als de informele ‘coach’ van de regering, maar in dit opzicht heeft hij zichzelf en zijn 

contacten in Nederland overschat. Visser ’t Hooft woonde al sinds 1924 in Genève en kwam 

uit een geprivilegieerde bovenlaag van de Nederlandse samenleving. Zijn geromantiseerde 

beeld van Nederland klopte niet met de werkelijkheid. Zijn verwachtingen van de naoorlogse 

toekomst en de rol van de kerk in dat verband waren te hoog gespannen. Ook had hij slechts 

een beperkt zicht op de geallieerde oorlogsstrategie, wat hem met betrekking tot de receptie 

van ideeën vanuit het Duitse verzet verwachtingen deed koesteren die niet realistisch waren. 

Een groot deel van wat zich afspeelde onder de verschillende verzetsgroepen in Nederland 

ontging zijn waarneming, terwijl hij zich naar Londen toe in dit opzicht wel als deskundige 

opstelde. Hij voelde zich geroepen de Nederlandse regering te ‘coachen’, niet alleen als 

communicatiedeskundige, maar ook inhoudelijk. Sommige ministers kon hij daarmee tot 

steun zijn. Gaandeweg begon Visser ’t Hooft zich steeds meer te gedragen als een mentor die 

de Nederlandse regering probleembewust moest maken en voor uitglijders behoeden. 

 In de zomer van 1942 organiseerde Visser ’t Hooft, geholpen door mannen en vrouwen die 

hun leven waagden, vanuit Genève de Zwitserse Weg, waaruit met hulp van velen een 

redelijk efficiënte koeriersdienst groeide. Daarbij raakte Visser ’t Hooft 



569 

 

 

 

door oplopende spanningen tussen burgerlijk verzet en de militaire Orde Dienst, 

voortgekomen uit de mobilisatie, verstrikt in gecompliceerde politieke tegenstellingen 

waarvan hij de consequenties niet kon overzien. Vanuit Londen was er geen duidelijke regie 

en de verschillende groepen trokken hun eigen plan. Zijn natuurlijke bondgenoten in bezet 

Nederland waren actief in het civiele verzet, maar in Londen waren het in toenemende mate 

militairen en de inlichtingendienst die aan de touwtjes trokken. Hij had zich voorgesteld dat 

hij vooral het ‘geestelijk contact’ tussen de regering in ballingschap en de bevolking van bezet 

Nederland zou behartigen. Zo, stelde hij zich voor, zou hij een bijdrage leveren aan een 

constructieve reactie van bezinning en ommekeer op het oordeel Gods dat in de bezetting aan 

het licht kwam. Aandacht voor de revival van de kerken en plannen voor vernieuwing van de 

politieke orde zag hij als thema’s op de Zwitserse Weg in dit geestelijk kader. Daar hoorden 

ook concrete uitwerkingen bij waar het ging om de vraag hoe om te gaan met landverraders 

en de nieuwe politieke orde van Europa en hoe Nederland daarin paste. Toen concrete 

plannen in Nederland vorm kregen om te komen tot een civiele overgangsregering, waaraan 

de Orde Dienst direct na de capitulatie van de Duitsers, verantwoording schuldig zou zijn, 

steunde Visser ’t Hooft openlijk deze initiatieven en probeerde hij de minister-president 

daarvoor te winnen. 

 Het is begrijpelijk dat de Nederlandse regering in Londen voorzichtig was met reacties, 

aanmoedigingen en mandaten voor groepen in bezet Nederland. Een duidelijker moreel 

leiderschap was wellicht gewenst geweest, maar de wijze waarop Visser ’t Hooft zich dat 

voorstelde was niet reëel. De naoorlogse Parlementaire Enquêtecommissie had kritiek op de 

gebrekkige sturing vanuit de regering in ballingschap, en stelde vast dat Visser ’t Hooft geen 

ernstige fouten had gemaakt en wuifde hem de hoogste lof toe. Een ander had misschien, met 

Genève als toevallige standplaats, niet anders gedaan dan berichten doorzenden. Voor Visser 

’t Hooft was dit onmogelijk. Hij voelde zich geroepen tot het uitoefenen van geestelijke 

invloed en moet daarbij hebben gedacht aan de profeten in het oude Israël. 
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5  Naar een Wereldraad van Kerken: 

  Verzoening en wederopbouw, 1945-1948 

  De kordate pragmaticus 

Er was veel te doen in de wereld van 1945. Kerken, zowel op nationaal als op lokaal niveau 

hadden steun nodig om hun rol in de samenleving in het naoorlogse Europa vernieuwd te 

kunnen spelen. Dat was waar Visser ’t Hooft en zijn Wereldraad in oprichting zich direct na 

de oorlog primair op richtten. Het was voor hem in 1945 de grote uitdaging om de 

Wereldraad van Kerken zichtbaar te maken en relevant voor de naoorlogse samenleving. De 

Raad had in eerste instantie een belangrijke bijdrage te leveren aan de leniging van de nood in 

wereld. De belangrijkste middelen daarbij waren een fijnmazig internationaal netwerk, goede 

ideeën over verzoening en omzien naar elkaar. Daarbij hielpen vele creatieve mensen en 

Amerikaans geld. In de jaren na de oorlog concentreerden de activiteiten zich concreet op 

wederopbouw, het werk onder vluchtelingen en stappen tot verzoening met de Duitse kerken. 

Met steeds meer middelen ter beschikking, gefinancierd uit vooral Amerikaanse bronnen, kon 

Visser ’t Hooft de capaciteiten van de nieuwe Raad verder uitbreiden. De centrale leiding 

hield hij zelf stevig in handen en hij was allesbehalve slechts een uitvoerder van wat anderen 

hadden bedacht. Zijn medewerkers gaf hij veel eigen verantwoordelijkheid, hij eiste van hen 

eigen initiatief. Maar hij had wel een vast omlijnd toekomstbeeld, en als secretaris-generaal 

organiseerde hij de Wereldraad in wording grotendeels naar zijn eigen inzichten. Stap voor 

stap was hij bezig het kleine kantoortje te Genève om te vormen tot een geoliede globale 

speler, in staat als niet-gouvernementele organisatie namens de aangesloten kerken een 

woordje mee te spreken in de wereld van de internationale relaties. Gerechtigheid en vrede 

zouden volgens zijn visie opbloeien als de kerken zich zouden vernieuwen en als dit ging 

gepaard met de overtuiging dat God zijn koninkrijk op aarde bouwt in de daden van mensen. 

Bijvoorbeeld in het vluchtelingenwerk, combineerde hij een sterk christocentrische 

geloofsovertuiging met realisme en pragmatisme. Een geloofwaardig getuigenis aangaande de 

liefde van Christus voor mensen kon niet zonder daadkracht. Belangrijke principes in de 

hulpverlening waren voor hem dat er geholpen zou worden waar mogelijk in samenwerking 

met de getroffenen, en dat de coördinatie dicht bij het werkveld zou plaatsvinden. 

 Verzoening zag Visser ’t Hooft in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog als een hoge 

opdracht, een ambt eigenlijk. Hij koos voor de weg van persoonlijke contacten, improvisatie 
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en de uitgestoken hand. Hij besefte dat formele lastgeving vanwege de kerken en 

ruggenspraak, zo kort na de oorlog, het proces van verzoening zouden belasten en zelfs 

kunnen doen vastlopen. Duitsland was een land in crisis en een rancuneuze houding paste de 

kerken niet, zeker niet in de oecumene. Hij vond het wezenlijk dat er snel een positief bericht 

de wereld kon ingaan, dat er representatieve Duitsers waren met schuldbesef, en dat er 

kerkafgevaardigden uit de geallieerde landen waren die bereid waren om te vergeven. Hulp en 

samenwerking moesten zo snel mogelijk van de grond komen. Een kordate en pragmatische 

benadering was noodzakelijk omwille van het beste resultaat. 

 Visser ’t Hooft zette bewust sympathieke identificatiefiguren in om te demonstreren dat 

verzoening in Europa mogelijk was. De ‘goede Duitser’ Martin Niemöller schoof hij naar 

voren en de groep kerkleiders die hem omringde nam hij serieus. Hierdoor heeft Visser ’t 

Hooft de grootste Duitse protestantse kerk (Evangelische Kirche in Deutschland) in staat 

gesteld in 1948 met opgeheven hoofd toe te treden tot de Wereldraad, terwijl de Wereldraad 

de kans kreeg Duitsland nabij te komen en, waar mogelijk, te helpen in nood. Door Duitsland 

zonder rancune zo snel mogelijk als betrouwbare Europese partner en een geschikte 

bouwsteen voor de eenheid van een stabiel Europa te accepteren, handelde Visser ’t Hooft in 

de geest van Adam von Trott zu Solz en Dietrich Bonhoeffer. Problematisch vond Visser ’t 

Hooft de omgang met Duitsers die in meerdere of mindere mate met het Hitlerregime hadden 

samengewerkt. Tussen goed en fout lag nog een heel gebied. Visser ’t Hooft moest daar 

voorzichtig mee omgaan. Toen Ernst von Weizsäcker door het oorlogstribunaal te Nüremberg 

werd aangeklaagd voor oorlogsmisdaden was dat een grote schok in de oecumenische 

beweging. Hij stond immers bekend als een ‘goede’ Duitser. Visser ’t Hooft had de neiging in 

zijn voordeel te getuigen, maar hij heeft dat niet gedaan. Het risico de Wereldraad kort na de 

oorlog in diskrediet te brengen was te groot.  

 Een sterke commissie voor internationale zaken kon de nieuwe Wereldraad niet missen. 

Op dit front was Visser ’t Hooft steeds op zoek naar deskundigen. Er moesten niet te veel 

theologen in de Commission of the Churches for International Affairs (CCIA). Het telkens 

laten uitgaan van oecumenische verklaringen wanneer er internationale spanningen waren had 

alleen zin als er voldoende draagvlak voor was in de kerken en die zouden alleen indruk 

maken op de verantwoordelijke politici en diplomaten als er consensus was onder aangestelde 

deskundigen. Aan uitingen van kerkelijke, morele verontwaardiging had men naar zijn 
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mening niet veel. De CCIA vormde de basis voor Visser ’t Hooft om zich nu ook als kerkelijk 

‘diplomaat’ te gaan ontwikkelen.  

 Visser ’t Hooft investeerde in de vorming van jongeren, afkomstig uit landen die tot voor 

kort in oorlog waren met elkaar vooral door middel van studieprogramma’s en internationale 

ontmoetingen. Hij wilde dat jongeren zouden leren het debat met andersdenkenden niet te 

schuwen, maar met argumenten en kennis van zaken de vrede zouden kunnen dienen. Zo 

wilde hij jongeren scholen in een waarde gedreven, maar niet onwetenschappelijk 

‘ecumenism’. Samen met Hendrik Kraemer en anderen richtte hij een oecumenisch instituut 

op, dat na enkele jaren kon worden gevestigd in het kasteeltje Bossey bij Céligny in het 

kanton Genève. 

 De oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam was voor Visser ’t 

Hooft een hoogtepunt, een succes dat hij ook persoonlijk tot een van zijn verdiensten mocht 

rekenen. Zonder enige ophef of tegenkandidaten werd hij als vanzelf de secretaris-generaal 

van de nieuwe organisatie. Deze functie paste hem als een goed zittende jas. Door zijn 

organisatietalent en de manier waarop hij in staat was om theologisch gebaseerde inzichten 

naar maatschappelijke vraagstukken te vertalen, leek hij de aangewezen persoon leiding te 

geven aan de nieuwe Wereldraad. Hij was in één keer een bekende Nederlander en de 

bekendste Nederlandse theoloog buiten Nederland. De periode van voorlopigheid en formatie, 

die in 1938 was begonnen, liep uit op de definitieve vestiging van een kerkelijke international 

met wereldwijde aspiraties. Terwijl 147 kerken lid werden, lag het accent nog sterk op Europa 

en Noord-Amerika, maar Visser ’t Hooft benadrukte keer op keer dat alle kerken als lid 

welkom waren. Als de kern van de opdracht formuleerde hij samen met John Oldham het 

concept ‘responsible society’, verantwoordelijke samenleving. Als secretaris-generaal van de 

Wereldraad had hij in de oecumenische beweging nu een ijzersterke positie. Vele jongeren die 

in de jaren twintig en dertig actief in waren in de YMCA en WSCF, kwamen in deze tijd in 

verantwoordelijke functies in kerk en samenleving terecht. Iedereen kende Visser ’t Hooft en 

Visser ’t Hooft kende heel veel van zijn oud-leden. Persoonlijk zag hij in de oprichting van de 

Wereldraad van Kerken de zegen van God. In Amsterdam ontving Visser ’t Hooft de 

bevestiging die hij nodig had om aan de slag te gaan. De eenheid van de kerken was beproefd 

door kerkstrijd en oorlogstijd, maar had nu vaste vorm gekregen. De nieuwe Wereldraad van 

Kerken leek door de wereld enthousiast te worden ontvangen. Voorbij was de voorlopigheid 
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en van improvisatie. Het ging het nu geleidelijk steeds meer naar professioneel 

geïnstitutionaliseerd werk. Visser ’t Hooft zag in 1948 veel zwaar werk, maar ook een 

veelbelovende toekomst. 

 Twee grote kerken, de Russisch-orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk ontbraken 

tijdens de oprichtingsvergadering te Amsterdam. Dit kon geen verrassing zijn. Dat zij dit op 

een badinerende wijze lieten weten was teleurstellend, maar Visser ’t Hooft zag dit vooral als 

een uitdaging. Hij schoof het op onkunde en misverstanden met betrekking tot de vragen waar 

het echt om ging en was vast van plan het er niet bij te laten zitten, maar een strategie te 

ontwerpen om ook deze kerken zodra de kans zich voordeed als lid aan de nieuwe Wereldraad 

te verbinden. 

 

6  Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, 1948-1966 

  De theoloog als diplomaat 

In de periode tussen 1948 en 1966 speelde Visser ’t Hooft als secretaris-generaal een centrale 

rol in de Wereldraad van Kerken. Dit was de bloeitijd waarin de Wereldraad zich snel 

ontwikkelde tot een globale religieuze niet-gouvernementele organisatie (ngo) met honderden 

medewerkers. Visser ’t Hooft paste niet in een bestaand profiel van secretaris-generaal, het 

profiel werd op hem geschreven. Hij had de organisatie van meet af aan opgebouwd en was 

ook na de oprichting veel meer dan een uitvoerder. Hij was niet alleen een erudiet theoloog, 

maar ook iemand die van aanpakken wist, die kordaat leiding gaf aan het bureau, zich als 

vaardig diplomaat ontplooide, visie en strategieën ontwikkelde en alert reageerde op actuele 

ontwikkelingen in de wereld. Zijn enorme netwerk en zijn grote dossierkennis droegen bij aan 

zijn in deze jaren steeds toenemende autoriteit. Daarbij hield hij vast aan zijn ‘barthiaanse’ 

vorming in een christocentrische ecclesiologie en een sterke afkeer van syncretisme. Dat was 

nogal rigide, maar ook duidelijk en het hield op de een of andere manier de vele 

uiteenlopende typen van christendom herkenbaar in de honderden kerken die aangesloten 

waren bij de Wereldraad bijeen. 

 Het lukte de secretaris-generaal niet altijd om aan de verbinding tussen theologie en de rol 

die hij voor de Wereldraad op het wereldtoneel zag weggelegd, de concrete vorm te geven die 

hij op het oog had. Om behoudende kerken meer bij het werk van de Wereldraad te betrekken, 

de secularisatie het hoofd te bieden en het draagvlak bij de aangesloten kerken te vergroten, 
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zette hij in de jaren vijftig zwaar in op noodzaak van de vernieuwing van de kerk. Soms 

overspeelde Visser ’t Hooft zijn hand, of nam hij te veel hooi op de vork. Dat laatste gebeurde 

in Evanston, waar de keuze voor het thema hoop in de tijd van de Koude Oorlog te hoog 

gegrepen bleek. Het ging Visser ’t Hooft ten diepste werkelijk om niets minder dan de 

redding van de wereld. De eenheid van de kerk kon in die wereld in nood niet slechts een 

marginale of louter interne kerkelijke zaak zijn. Onder zijn optimistische aard, ging een 

redderscomplex schuil en een heel pertinente waarheidsopvatting. Dit zou hem kwetsbaar 

maken toen duidelijk werd dat de concrete vernieuwing van de kerk die door Visser ’t Hooft 

in de jaren vijftig zo stellig werd verwacht niet doorzette en uiteindelijk het 

secularisatieproces niet zou keren. 

 Telkens als er zich in de jaren vijftig een internationale crisis voordeed, voelden de 

Wereldraad en de secretaris-generaal zich geroepen tot het doen van waarschuwende en 

richtinggevende openbare uitspraken. Voor dergelijke uitspraken was voldoende draagvlak in 

de kerken nodig. Als dat ontbrak, stelde Visser ’t Hooft zich doorgaans terughoudend op, 

zoals met betrekking tot de bijbelse betekenis en legitimering van de moderne staat Israël. In 

Zuid-Afrika kon hij een tijdlang vertrouwen winnen met een diplomatieke lijn. Maar tijdens 

de Cypruscrisis ontstond intern spanning met de anglicanen. In het geval van de Cubacrisis 

moest de secretaris-generaal erkennen voor zijn beurt te hebben gesproken, maar hij sleepte er 

ten slotte het mandaat uit voort te mogen gaan op de ingeslagen weg. 

 Dat Visser ’t Hooft zo hechtte aan de missionaire gestalte van de kerk, een 

christocentrische verkondiging en zich verzette tegen iedere vorm van syncretisme, werd 

duidelijk zichtbaar in zijn strijd voor het behoud van de klassieke zending. Hij zag wel in dat 

de zending in deze periode hard achteruitging en zich zou moeten vernieuwen, maar wist niet 

echt goed hoe. Een fundamentele onzekerheid in het Westen ging gelijk op met nieuwe 

zelfgekozen wegen van jonge kerken in het Oosten. Voor het invoegen van de Internationale 

Zendingsraad (International Missionary Council) in de Wereldraad in 1961 heeft Visser ’t 

Hooft zich zeer ingespannen. Hij hoopte op een revival van de zending, maar kon niet goed 

uit de voeten met de groeiende nadruk op ontwikkelingshulp en de gelijkwaardige 

interreligieuze dialoog, die geleidelijk de zending begonnen te vervangen. 

 Visser ’t Hooft voelde na 1960 in toenemende mate spanning bij jongeren die het allemaal 

te lang duurde en die te weinig concrete resultaten zagen. Het gesprek over de theologisch 
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onderbouwde en institutionele eenheid van de kerk leek een nieuwe generatie steeds minder te 

interesseren. Hij wilde daar wel begrip voor hebben, maar zijn reactie was vooral een oproep 

tot geduld. Sociale ethiek, vormen van bevrijdingstheologie en de meer activistische roep om 

gerechtigheid en ruimte voor jongeren werden steeds belangrijker als thema’s in de 

oecumenische beweging. Visser ’t Hooft begreep dat hij daar iets mee moest, maar zijn 

verkondigingsdrang zat hem in de weg wanneer hij echt wilde luisteren naar de ervaringen 

van jongeren. Tijdens de derde assemblee te New Delhi waren er nog maar weinig oude 

makkers van Visser ’t Hooft uit de tijd van vóór de oorlog. Ook werd de vergadering nu veel 

minder gedomineerd door blanke oudere mannen uit Europa en Noord-Amerika. Toch was 

het voor Visser ’t Hooft een bekroning van jarenlange inspanningen toen de oosters-

orthodoxe kerken lid werden en de International Missionary Council integraal deel ging 

uitmaken van de Wereldraad. 

 Steeds had Visser ’t Hooft zijn visie op de eenheid van de kerk verbonden met zijn 

vertrouwen in de eenheid van het lichaam van Christus in de wereld, de eenheid van de Bijbel 

en ten diepste de eenheid van God. Toen theologen hem begonnen te vertellen dat er op grond 

van de Bijbel vele kerkmodellen mogelijk waren, had hij daar grote moeite mee. Een al te 

genuanceerde benadering voelde voor hem als het wegslaan van een onmisbaar fundament 

onder zijn voeten. Hij aanvaardde het niet en is lang tegen een meer cultuurhistorische en dus 

relativerende benadering blijven protesteren. Dit leek hem de valkuil waar hij lang geleden in 

zijn jeugd overheen gesprongen was. 

 De grote conferentie over kerk en samenleving te Genève in 1966 was de laatste waaraan 

hij in zijn functie als secretaris-generaal een grote bijdrage kon leveren. Visser ’t Hooft wist 

samen met zijn mensen honderden experts waarvan de meesten leken waren, bijeen te 

brengen. Ook waren er vele afgevaardigden uit ‘de derde wereld’ bij deze bijeenkomst 

present. Actuele brandende kwesties op het wereldtoneel werden uitgebreid besproken. 

Tijdens deze laatste grote bijeenkomst die onder zijn leiding werd georganiseerd ging het niet 

zozeer over de kerk zelf maar was ‘de kerk’ de aanleiding om aan de thema’s van de wereld 

de ruimte te geven. Visser ’t Hooft beschouwde de conferentie als een succes, maar hij moet 

hebben beseft dat er een belangrijke verschuiving in paradigma plaatsvond, weg van het 

concept verantwoordelijke samenleving zoals hij en Oldham dat hadden vastgesteld. 

Revolutie was nu het slagwoord. Was dit de toekomst van de Wereldraad? 



576 

 

 

 

 

7  Koude Oorlog, oecumene en de oosterse-orthodoxie, 1948-1966 

  De omstreden bruggenbouwer 

Visser ’t Hooft was ervan overtuigd een hoge opdracht te hebben. Hij voelde zich geroepen de 

impasse van de Koude Oorlog te doorbreken vanuit de kern van de oecumenische 

kerkgedachte. Hij wist zich daarbij bevoorrecht met een netwerk van contacten in West en 

Oost, zij het dat zijn mogelijkheden in de kerken die onder het patriarchaat van Moskou 

vielen, beperkt waren. Hij was vastbesloten de uitkomsten van de assemblees in Amsterdam 

en Evanston in te zetten als een aan hem verleend mandaat om de oosters-orthodoxe kerken, 

zodra de mogelijkheid zich voordeed, te betrekken bij de Wereldraad van Kerken en zo voor 

te dragen als lid. Een diep vertrouwen in de eigen kracht van de kerk dreef hem in dit verband 

de rol van een onvermoeibare bruggenbouwer op zich te nemen. Onafhankelijk van 

historische omstandigheden zou het lidmaatschap van de oosters-orthodoxe kerken in zijn 

ogen een intrinsiek verrijkende waarde van de Wereldraad vertegenwoordigen. Verschillende 

keren gooiden crisismomenten van de Koude Oorlog roet in het eten. Door ferm vast te 

houden aan een eigen koers van de Wereldraad tussen Oost en West trachtte Visser ’t Hooft 

niet alleen de Russische kerkleiding, maar indirect de Sovjetautoriteiten, te overtuigen dat er 

met mensen van de Wereldraad te praten viel. Josef Hromádka en Martin Niemöller waren 

daarbij twee van zijn belangrijkste pioniers. 

 De theologische inzichten met betrekking tot orthodoxie die hij al in 1933 en in 1937 in 

publicaties had vastgelegd, kwam hem in dit proces telkens opnieuw goed van pas. Hij 

slaagde erin zichzelf te presenteren als een expert op dit gebied. De fundamentele 

eenheidsbeleving van de Russische kerk, waarin een centrale plaats werd ingenomen door de 

mystieke, niet politiek of ethiek, koppelde hij aan het eenheidsstreven van de Wereldraad, en 

zo kon hij vertrouwen winnen in zowel Oost als West en een katalysatorfunctie vervullen. 

Zijn visie op de Russisch-orthodoxe Kerk oversteeg het Oost-West antagonisme van de 

Koude Oorlog. Hij overtuigde velen, maar zeker niet iedereen. 

 Zelfbewust beriep hij zich op de onafhankelijke koers van de Wereldraad die in 1948 in 

Amsterdam was vastgelegd, en voerde hij een consistent beleid tussen Oost en West. Met zijn 

verdediging van Josef Hromádka, die de Tsjechische communisten niet wilde veroordelen, 

toonde hij dat het hem ernst was. Het lukte hem te voorkomen dat de Wereldraad een westers 
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stempel ging dragen. Door in Berlijn, toen het daar begin jaren vijftig spannend werd, 

verschillende keren te spreken bij kerkelijke massabijeenkomsten, maakte Visser ’t Hooft 

grote indruk en raakte hij, niet alleen in Duitsland, zeer bekend. Met zijn opvatting dat de 

kerken in staat waren de impasse van de Koude Oorlog te doorbreken gaf hij velen moed en 

creëerde hij draagvlak voor toenadering met kerken aan de andere kant van het IJzeren 

Gordijn.  

 Een cruciale bijeenkomst van het centraal comité van de Wereldraad vond plaats in 1950 in 

Toronto. Daar werd vastgesteld dat lidkerken van de Wereldraad door lid te zijn hun eigen 

identiteit niet automatisch relativeerden. Dat was van groot belang voor de kerken die de 

overtuiging waren toegedaan de ware kerk te zijn, zoals de Russisch-orthodoxe Kerk. Door de 

ecclesiologische claims van de Wereldraad zelf bescheiden te houden wist Visser ’t Hooft de 

drempel voor toetreding laag te houden. De prijs die daarvoor betaald werd was wel een 

bepaalde vaagheid, want als de Wereldraad geen ‘superkerk’ nastreefde, wat dan wel? Dit 

probleem werd meer bezworen dan opgelost en zou bij de toenaderingen met de Rooms-

Katholieke Kerk nadrukkelijk een rol spelen en voor verwarring zorgen. In het dossier van de 

oosterse orthodoxie bleek nadrukkelijk hoezeer Visser ’t Hooft de gave had mensen aan zich 

te binden met wie hij zijn doelen kon bereiken. Hij won het vertrouwen, niet alleen van een 

aantal orthodoxe kerkvorsten, maar ook van het grootste deel van het centraal comité, van de 

naaste medewerkers en van de gedelegeerden van het merendeel van de lidkerken. 

 In 1961 werd een doorbraak bereikt. De Russisch-orthodoxe Kerk werd lid, samen met 

verschillende andere oosters-orthodoxe kerken. Voor Visser ’t Hooft persoonlijk vormde deze 

gebeurtenis de bekroning van een lange periode van diepte-investeringen. Er kwamen echter 

bezwaren die vooral te maken hadden met verdenkingen dat de Russische afgevaardigden, 

stafleden en medewerkers de Wereldraad zouden kunnen misbruiken als een politiek podium. 

Naar die bezwaren heeft Visser ’t Hooft wel willen luisteren, maar hij heeft zich niet laten 

overtuigen. Hij was zich terdege bewust van het feit dat de afgevaardigden van de oosters-

orthodoxe kerken meestal niet echt vrij waren om in het openbaar te zeggen wat ze ergens van 

vonden, en hij wilde daar geduld mee hebben. Maar hij had het vertrouwen dat het goed zou 

komen vanwege het karakter van de kerk zelf, waarvan hij juist in de Russisch-orthodoxe 

Kerk de kern zag oplichten: het mysterie van de inwoning Gods onder de mensen. 
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Critici van het beleid van Visser ’t Hooft zijn er zeker geweest. Reeds in 1948 had de 

weigering van de leiding van de Wereldraad zich onomwonden voor het vrije Westen uit te 

spreken, verdachtmakingen opgeroepen. De vriendschappelijke betrekkingen met de 

Russisch-orthodoxe Kerk, terwijl geloofsvervolgingen in de Sovjet-Unie aan de gang waren, 

brachten de diplomatie van Visser ’t Hooft bij velen in diskrediet. Als een vroeg voorbeeld 

geldt de kritiek van de Nederlander J.A. Hebly, die wenste dat de Wereldraad zich zou 

beperken tot zuivere geloofscontacten met de oosters-orthodoxe kerken. Hij vertrouwde de 

intenties van kerkelijke afgevaardigden niet wanneer zij rekenschap verschuldigd waren aan 

de KGB. Bovendien vond Hebly het een slechte zaak dat de Wereldraad, doordat de Russen 

daarin meededen, nauwelijks in het openbaar kon opkomen voor om het geloof vervolgden in 

de Sovjet-Unie en de satellietstaten.  

 Binnen de Wereldraad hebben zijn opvolgers de lijn van Visser ’t Hooft voortgezet. 

Konrad Raiser, die secretaris-generaal van de Wereldraad was van 1993 tot in 2003, vond, 

terugblikkend, dat Visser ’t Hooft er goed aan had gedaan op deze wijze de oosters-orthodoxe 

kerken te betrekken in de Wereldraad van Kerken en zo de oecumenische uitdaging ten tijde 

van de Koude Oorlog te behartigen. Inderdaad heeft het lidmaatschap van de oosters-

orthodoxe kerken de veelkleurigheid van de Wereldraad aanzienlijk verrijkt. Maar daar werd 

wel de prijs waar Hebly van sprak voor betaald. 

 

8  Rooms-katholieke contacten: ‘Nostra res agitur’. 1948-1969 

  De architect van de haperende dialoog 

Visser ’t Hooft had in 1948 goede hoop dat de Rooms-Katholieke Kerk aan een aantal 

individuele katholieken zou toestaan de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 

Amsterdam bij te wonen. Vlak voor de bijeenkomst bleek echter dat geen enkele rooms-

katholiek toestemming zou krijgen. Toen zorgde hij voor documentatie en verslaggeving voor 

de paar katholieken die toch naar Amsterdam waren gekomen. Het was zijn strategie te stellen 

dat er ‘misverstanden’ waren bij de rooms-katholieke kerkleiding, die in goede gesprekken 

konden worden weggenomen en hij bleef alert op eventuele openingen.  

 Na een gematigd positieve reactie van het Vaticaan op de oprichting van de Wereldraad, 

durfden Nederlandse rooms-katholieke priesters als Jo Willebrands en Frans Thijssen het aan 

om vanuit de Sint Willibrord Vereniging het contact met protestanten te zoeken. Gretig ging 



579 

 

 

 

Visser ’t Hooft daar op in. Tijdens een conferentie in het oecumenisch centrum Istina in Parijs 

begreep hij dat veel bezwaren van rooms-katholieken tegen de oecumenische beweging te 

maken hadden met het kerkbegrip van de protestanten. Visser ’t Hooft vroeg daarop in de 

Wereldraad om een heldere plaatsbepaling met betrekking tot de ecclesiologie en meer studie 

over dit onderwerp. Door kennis van en respect voor de rooms-katholieke omgang met 

traditie als openbaringsbron naast de Bijbel te ontwikkelen, hoopte hij op toenadering. De 

waarde van de Bijbel als hoogste autoriteit was daarbij voor Visser ’t Hooft onopgeefbaar.  

 Het doel van Visser ’t Hooft was de Rooms-Katholieke Kerk lid te maken van de 

Wereldraad van Kerken. Dat zou naar zijn inzicht niet alleen Rome helpen om zich te 

vernieuwen, maar ook aan de protestantse kerken een dieper besef van de waarde van 

kerkelijke eenheid schenken. Willebrands had een heel ander idee bij de Wereldraad van 

Kerken. Hij maakte er geen geheim van dat zijn agenda was christenen buiten de Rooms-

Katholieke Kerk tot bekering te brengen en terug te leiden tot die ware kerk. Zolang de 

paradox van doelstellingen niet te concreet werd, ging het goed. Visser ’t Hooft noch 

Willebrands heeft bijtijds onderkend dat dit niet goed kon blijven gaan. Beiden wilden ze de 

moeilijkste vragen overlaten aan God. Hierin waren zij het eens. 

 Soms ging het mis door onhandigheid, zoals in 1959 op Rhodos toen Willebrands en de 

priester Dumont zich niet realiseerden dat ze de spelregels van Visser ’t Hooft overtraden 

door apart met de oosters-orthodoxen om de tafel te gaan zitten tijdens een conferentie van de 

Wereldraad met de laatsten. Een gunstig gevolg was dat in Rome werd begrepen dat het 

oecumenedossier coördinatie nodig had, zodat Visser ’t Hooft daar een vast aanspreekpunt 

kreeg in het Secretariaat voor de Eenheid. Toch was Rhodos meer dan een incident. Heel even 

kwam hier al aan het licht hoe verschillend de doelstellingen waren. Willebrands was zich van 

geen kwaad bewust toen hij de geraffineerde strategieën van Visser ’t Hooft doorkruiste. 

 Het paste in het beleid van paus Johannes XXIII zelf een actieve oecumenestrategie te 

ontwikkelen toen hij een wereldwijd Rooms-Catholic concilie bijeenriep. In een groot en 

langdurig concilie wilde hij zijn kerk zelfbewust leren omgaan met de nieuwe uitdagingen 

van de tijd. In 1960 werd het Secretariaat voor de Eenheid opgericht, waarvan Bea president 

werd en Willebrands secretaris. Tijdens de voorbereiding van het Tweede Vaticaans Concilie 

werd de samenwerking tussen Visser ’t Hooft en Willebrands steeds hechter. Via hem, maar 

ook via andere rooms-katholieke kerkleiders probeerde Visser ’t Hooft thema’s die hij 
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belangrijk vond op de agenda van het concilie te krijgen. Naar buiten toe bleef hij voorzichtig 

en stelde hij steeds dat er geen sprake kon zijn van echte kerkhereniging. Maar als er in plaats 

van een monoloog een dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de andere kerken op 

gang zou komen, verwachtte hij daar toch veel van. 

 Er kwam tijdens het concilie beweging in enkele belangrijke dossiers: kerkelijk gemengde 

huwelijken, godsdienstvrijheid voor minderheidskerken in rooms-katholieke landen en 

oecumene. Maar als het eigenlijke grote thema van het Tweede Vaticaans Concilie 

beschouwde Visser ’t Hooft de ecclesiologie. Zonder verandering in het rooms-katholiek 

kerkelijk zelf verstaan zou het onmogelijk blijven de Rooms-Katholieke Kerk bij de tijd te 

brengen. Maar dat gold niet alleen voor deze kerk. Het lukte de Wereldraad van Kerken zelf 

niet, tot verdriet van Visser ’t Hooft, hierover tijdens de Faith and Order conferentie in 

Montreal in 1963 consensus te bereiken. Er was in de periode sinds 1948 zeker winst geboekt, 

maar het was niet genoeg. Het Tweede Vaticaans Concilie resulteerde in nieuwe en soepeler 

regels van de Rooms-Katholieke Kerk voor kerkelijk gemengde huwelijken. Er werden 

afspraken gemaakt met betrekking tot religieuze minderheden in overwegend rooms-

katholieke landen. Op de beraadslagingen van het concilie over de oecumene volgde de 

oprichting van de Joint Working Group met leden van de Wereldraad en van de Rooms-

Katholieke Kerk. Deze werkgroep, waarvan veel werd verwacht, kwam onder de 

gezamenlijke leiding te staan van twee Nederlanders: Visser ’t Hooft en Willebrands.  

 Toch werd de architect van de dialoog Visser ’t Hooft teleurgesteld. Na zijn pensionering 

in 1966 bleek al na een paar jaren dat de Joint Working Group wel veel bestudeerde en dat er 

praktische samenwerking op bepaalde dossiers mogelijk was, maar dat het elan wat betreft de 

vernieuwing in Rome leek uitgewerkt. Het gesprek bleef haperen. Willebrands vroeg steeds 

maar om geduld en kreeg dat vanuit de Wereldraad ook wel, maar toen paus Paulus VI bij zijn 

bezoek aan het Oecumenisch Centrum in Genève zichzelf als de apostel Petrus presenteerde 

en iedere echte dialoog vermeed, concludeerde Visser ’t Hooft dat de dynamische periode was 

afgesloten en dat in de verhoudingen met de Rooms-Katholieke Kerk een nieuwe statische 

tijd was aangebroken. Helemaal onverwacht kan dit inzicht niet gekomen zijn. Visser ’t Hooft 

kende het kerkbegrip van Rome en de agenda van Willebrands. 
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9  Achterhaald institutionalisme? 

  De levensavond, 1966-1985 

  De ‘elder statesman’ van de oecumene 

Het afscheid van Visser ’t Hooft van de Wereldraad in 1966 kon geen echt afscheid zijn. 

Daarvoor was zijn leven te zeer verweven geraakt met de ontwikkeling van de institutionele 

internationale oecumene. Het was buitengewoon moeilijk om voor hem een opvolger te 

vinden. Juist na zijn vertrek bleek hoezeer hij als een evenwichtskunstenaar de verschillende 

krachten in het veld had weten te verbinden. Zodoende had hij niet alleen zijn stempel op de 

organisatie gezet, maar had hij er ook, samen met zijn netwerkpartners, vaak net als hij 

blanke, westerse mannen, een specifieke richting aan gegeven. De principiële keuze voor 

normatief christocentrisme en de combinatie van, wat hij eind jaren zestig noemde, 

horizontalisme met verticalisme, de radicale afwijzing van syncretisme, en het fundamentele 

vertrouwen in de waarde van kerken als de elementaire bouwstenen in de oecumene, kwamen 

na zijn pensionering bij de Wereldraad steeds zwaarder onder druk te staan. 

 De oude Visser ’t Hooft voelde zich geroepen al deze aandachtspunten te blijven 

behartigen, al zou dit kunnen betekenen dat hij zou eindigen als een roepende in de woestijn. 

Met een beroep op het concept van de bijbelse gemeenschap, koinonia, probeerde hij ruimte 

voor pluriformiteit te scheppen en de kritiek op de institutionele oecumene te pareren. Na de 

dood van zijn vrouw Jetty in 1968 moest hij alleen verder. Mede hierdoor bleef de dagelijkse 

gang naar de kantoren van de Wereldraad een belangrijke plaats innemen in de agenda van de 

gepensioneerde. Hij voelde de drang zijn expertise te blijven inzetten ten bate van de 

oecumene, onder andere in spreken en raadgeven, en door te werken aan zijn memoires. 

 Van de kant van de Wereldraad werd hem in de jaren na zijn aftreden figuurlijk en 

letterlijk de werkruimte gegund en in 1968 werd Visser ’t Hooft tijdens de assemblee van 

Uppsala ere-president van de Wereldraad gemaakt. In zijn toespraak tijdens deze assemblee 

trachtte hij de nieuwe vraagstukken met de oude overtuiging te verbinden. Oprechte aandacht 

voor de agenda van de wereld was volgens hem niet mogelijk zonder oprechte aandacht voor 

God. Hoewel de rede aanvankelijk goed werd ontvangen, bleken misverstanden 

onvermijdelijk. Na Uppsala nam zijn invloed op de actuele ontwikkelingen in de Wereldraad 

snel af. Het institutionele aspect van de oecumene, waarvoor hij altijd zo geijverd had, werd 
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hem figuurlijk gesproken ‘uit handen geslagen’. Tot zijn dood bleef hij ‘wij’ zeggen als hij 

sprak over de Wereldraad. 

 Op de memoires van de ‘elder statesman’ van de oecumene werd door velen met spanning 

gewacht, maar zij werden niet door iedereen enthousiast ontvangen.1 Sommigen vonden ze te 

fragmentarisch en nostalgisch, anderen te defensief. Toch lijken zijn belangrijkste doelen met 

de autobiografie wel bereikt: een apologie voor zijn levenswerk, en een persoonlijk gekleurd 

beeld van de ontwikkeling van de oecumenische beweging voor een groot publiek. Het lukte 

hem niet om de groeiende kritiek op het institutionele karakter van de Wereldraad overtuigend 

te weerspreken. Juist zijn natuurlijke neiging telkens naar dezelfde mijlpalen en voorbeelden 

van lang geleden te verwijzen, schiep afstand bij een nieuwe generatie. De diplomatiek 

opererende Wereldraad die hij voorstond paste voor velen beter in de jaren vijftig. Hij 

verdedigde de Raad tegen critici waar het ging om de koers met betrekking tot Oost-Europa. 

Dat lukte maar matig. 

 Door te reizen kwam hij meer los van de Wereldraad en kwam hij ook meer aan 

persoonlijke vragen toe. Hij genoot van de verdiepende gesprekken met intellectuelen op 

bijzondere plaatsen. Maar hij knapte af op het massatoerisme en na een paar jaar kwam aan 

het reizen mede door gezondheidsproblemen een eind. Tijdens de assemblee van de 

Wereldraad in Nairobi in 1975 werd hij teleurgesteld en raakte hij geïsoleerd. De aandacht 

voor de pluriformiteit sloeg hier wat hem betreft duidelijk door. Hij zag het monster van het 

syncretisme levensgroot op de loer liggen. De belangrijkste sprekers zagen volgens Visser ‘t 

Hooft God niet langer als een opdrachtgever die ook ter verantwoording riep, en claimden 

hem aan de kant van de mensen. Visser ‘t Hooft miste een theologisch doorwrochte visie op 

de kerk. Een christocentrisch uitgewerkte kern van de assemblee kon hij niet ontwaren. Hij 

voelde zich steeds meer buiten het discours staan. 

 Samen met andere intellectuelen zocht hij buiten de Wereldraad naar andere wegen om tot 

actie over te gaan. Hij dacht mee tijdens de informele brainstormsessies van de Groupe 

Bellerive, die hij samen met anderen oprichtte en die werd voorgezeten door de Aga Khan. 

Het doel was daarbij tot openbaar debat en daadwerkelijke actie te komen, wat in de vorm van 

                                                           

1 Vgl. Eliot, The Elder Statesman (1959). 
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samenwerking met, bijvoorbeeld, Unicef en het World Life Fund later ook is gebeurd. Met 

zijn aanzetten tot een theologie van de schepping wilde Visser ’t Hooft een bijdrage leveren 

aan westerse zelfkritiek. Zijn pijlen richtte hij op westers triomfalisme en een Europese 

zelfgenoegzame mentaliteit, waardoor de grote wereldproblemen onopgelost bleven. 

 Ook al kwam de ouderdom met gebreken, zijn tachtigste verjaardag was wel een feest met 

veel gelukwensen. Hij gaf zich nu steeds vaker over aan bespiegelingen en de interviews die 

hij gaf, waren niet optimistisch, al bleef hij altijd pal staan voor de waarde van de kerk. Dat de 

emotionele beleving in de oecumenische beweging steeds belangrijker werd ten koste van wat 

hij als de inhoud beschouwde, kon hij niet waarderen. 

 Zijn laatste belangrijke boek, Gods vaderschap in een eeuw van emancipatie, verscheen in 

1982. Deze studie heeft een defensief karakter. Visser ’t Hooft uitte zijn zorgen over de 

teloorgang van, wat hij noemde, het ‘niet paternalistische’ vaderschap in de maatschappij net 

zo goed als in de theologie. Terwijl hij waardering wilde uiten voor vormen van emancipatie 

die bevrijding brachten, was hij bang voor te ver gaande individualisering en de toenemende 

aarzeling van mensen om zich te binden, in bijvoorbeeld het huwelijk of de kerk. 

 Het grote thema waarmee hij zijn laatste levensjaren bezig was, betrof opnieuw de 

verhouding van de Wereldraad tot de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was ervan overtuigd dat de 

vernieuwing van kerken en de geloofwaardigheid van het evangelie in de wereld grote baat 

zouden hebben bij hernieuwde inhoudelijke toenadering tussen het protestantisme en het 

rooms-katholicisme. Hij betreurde de wijze waarop het Vaticaan omging met de rooms-

katholieke hoogleraren in de theologie. Daarom pleitte hij voor een herwaardering van het 

kerkelijk leraarschap. Hier heeft hij veel van verwacht. Als de resultaten van de academische 

theologie in een onbevangen kerkelijke receptie tot hun recht konden komen, was er volgens 

Visser ’t Hooft hoop voor de hele universele kerk. 

 Hij leed onder zijn ouderdom en kon zich eenzaam voelen. Veel aansluiting bij een lokale 

kerk had hij niet. Bijna zijn hele leven had hij sigaretten gerookt. In zijn laatste jaren moest 

hij veel hoesten en was hij vaak benauwd. Hij was niet bang voor de dood, die hij nuchter 

onder ogen wilde zien. Hij had niet de neiging over het hiernamaals te speculeren, maar ging 

ervan uit dat er een hemel op hem wachtte. 
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10  In de spiegel van Rembrandt en perspectieven van anderen 

Gedurende zijn leven ontving Visser ’t Hooft vele huldebetuigingen en decoraties, waaronder 

vijftien eredoctoraten. Zij meest geliefde spiegel echter, vond hij in Rembrandt. In zowel het 

leven als het werk van de schilder herkende hij diepzinnige bijbelse waarheden. Dat zegt ons 

waarschijnlijk meer over Visser ’t Hooft dan over Rembrandt. Maar tijdens zijn leven was 

Visser ’t Hooft een gewaardeerd spreker over Rembrandt, die artikelen over hem schreef en 

een boek en meedeed aan een televisieprogramma. In een vertrouwelijk gesprek met een van 

zijn nichtjes zei hij haar eens drie zaken te onthouden: ‘Ich habe meine Sache auf nichts 

gestellt’, ‘Be thankful for small mercies’ and ‘In een absurde wereld is alleen een absurde 

heilsboodschap te geloven.’ Het is en opvallend feit dat de mensen om hem heen heel 

verschillende getuigenissen gaven aangaande zijn leven. Sommigen aanbaden hem bijna, in 

hun ogen kon hij niets verkeerd doen. Anderen konden erg kritisch zijn en verweten hem een 

neerbuigende houding en een autoritaire stijl van leiderschap. Visser ’t Hooft noemde zichzelf 

‘the man of all jobs and odd jobs.’ 

 

Slotbeschouwing 

Samenvattend, kan men vaststellen dat Visser ’t Hooft er in slaagde de idee van de eenheid 

van de kerk in de ogen van velen te presenteren als het antwoord op de verscheurdheid van de 

wereld. Hij was de exponent van een elite die zich verantwoordelijk voelde de kerken voor de 

uitdaging te stellen de crisis van de samenleving serieus te nemen. Dit resulteerde in een 

accentverschuiving in het christelijk geloof van de zorg om het individueel heil naar 

solidariteit en aandacht voor gerechtigheid en vrede. De keuze van Visser ’t Hooft voor de 

institutioneel-kerkelijke benadering was aanvankelijk een succes, maar had het nadeel dat 

deze benadering, toen de kerkelijke vormgeving van het geloof in belang begon af te nemen 

in de jaren zestig, beschouwd ging worden als ouderwets door een toenemend aantal mensen. 

 Visser ’t Hooft slaagde erin een losse groep organisaties, delen van een weinig 

gestructureerde beweging, samen te brengen in een grote religieuze non-governmental 

organisation met een stevig draagvlak. In de jaren vijftig was de Wereldraad van Kerken een 

veelbelovende en zeer bekende kerkelijke international, met een invloedrijk diplomatiek 

apparaat, waarin de charismatische Visser ’t Hooft als secretaris-generaal een belangrijke rol 

speelde. In zijn opvatting was het programma dat de Wereldraad vertegenwoordigde geen 



585 

 

 

 

idealisme, maar christelijk realisme. De eenheid waarnaar werd gestreefd, beschouwde hij als 

een Godsgeschenk, dat klaar lag om herontdekt te worden door gelovige mannen en vrouwen 

die klaar stonden om hun gemeenschappelijke roeping op zich te nemen. De vele inzichten 

die hij met deze benadering verbond wist hij samen met zijn staf toe te passen op de grote 

vraagstukken van de tijd, zoals verzoening, wederopbouw, de Koude Oorlog, dekolonisatie, 

rassenproblemen, secularisatie, ontzuiling en voorgaande democratisering. Waar hij niet in 

slaagde, echter, was het vernieuwen van de kerken op zodanige wijze dat deze de secularisatie 

zouden kunnen stoppen. 

 Aan twee grote kerken besteedde hij bijzondere aandacht. In het geval van de Russisch-

orthodoxe Kerk, lukt het hem deze kerk lid te maken van de Wereldraad in 1961. Zeer tot zijn 

spijt gebeurde dat niet in het geval van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij verdedigde het 

vaderschap van God terwijl hij trachtte moderne vormen van emancipatie te waarderen, maar 

dit was niet erg overtuigend. Ergens, kwamen blokkades voort uit de keuze die hij als student 

had gemaakt tegen de cultuurhistorische theologie en vóór een sterk belijdende 

openbaringstheologie, in staat tot verzet tegen de waarde ondermijnende totalitaire krachten 

van die tijd. Hij werd daar nu door gehinderd, wanneer hij nieuwe aspecten van emancipatie, 

zoals zichtbaar in secularisatie en bijvoorbeeld vrouwenemancipatie en interreligieuze 

dialoog, probeerde te waarderen. 

 Visser ’t Hooft leefde zijn leven als een enorme inspanning op een kwalitatief hoog niveau 

inhoud te geven aan de profetische stem, die sprak namens en tot de kerk. In zijn laatste jaren, 

zij het met wat meer afstand tot de Wereldraad, maar ook zelfbewust daarbuiten,  ging hij 

vastbesloten voort op deze weg, studerend en schrijvend tot vlak voor zijn dood. Zijn laatste 

houvast was de hoop: ‘De christen weet heel goed dat het morgen niet beter zal zijn. Maar hij 

blijft hopen.’ 

 

 

 


