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Woord vooraf 
 

Voor mij is de christelijke boodschap niet langer de grondslag voor cultuur en moraal. Mijn 
band met de kerk is verbroken. Ik weiger mee te doen aan de verdeling van de samenleving in 
groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis. Want daarbij zijn de groepen 
van elkaar afgeschermd en gescheiden. Ik wil kunnen kiezen naar welke school ik ga, van 
welke vakbond ik lid wordt, welke krant ik lees en van welk ziekenhuis ik gebruik maak. Ik 
geloof niet in een leven na de dood, de hemel, de hel, dat de bijbel het woord van god is. En 
dat heeft niets met mijn toegenomen welvaart te maken. Want die is er namelijk niet. Wel met 
geloof in eigen weten en kunnen. Beleving van het christelijk geloof is gebonden aan tijd en 
plaats. Het hoort thuis in de prehistorie. De wereld van de economie, natuurwetenschap en 
sociale wetenschappen zijn een betere basis om mijn leven op te bouwen. En ik ben niet de 
enige. In Nederland worden in snel tempo kerk en gesloten, afgebroken of verkocht. Ik heb de 
kerk en de kerk gemeenschap nooit als tweede huis gezien. Het was een verplichting mij door 
mijn ouders opgelegd. Het geweten van de religie is een collectief geweten en gaat lijnrecht in 
tegen kritische analyse en eigen verantwoordelijkheid. Ze werkt onderdrukkend en remmend 
op de individuele ontplooiing. Het geloof vraagt van mij dat ik kritiekloos geloofszaken 
aanneem en mag denken binnen de vastgestelde kaders. Er wordt te weinig aan 
waarheidsvinding gedaan. Jezus is niet de zoon van god want er is geen god. Op water lopen? 
Lazarus opgestaan uit de dood? In coma zal je bedoelen. Net als Jezus die bewusteloos van 
het kruis werd gehaald door zijn oom. De verhalen uit het nieuwe testament zijn in de Griekse 
taal geschreven verhalen, deels op fantasie van de verteller en deels op overlevering. De 
Romeinen verzonnen een eigen messias die joden aanspoorde te luisteren naar de keizer en 
belasting af te dragen aan Rome. God is een projectie van mensen. Waar is het gezonde 
verstand gebleven? Je kunt mensen wel heel veel wijs maken. Die beweging is al lang geleden 
ingezet en is niet terug te draaien. Ik ging op zoek naar het verhaal achter de tradities. Naar 
persoonlijke gevoelens van gemis en eenzaamheid.   

 

 

Kerk op landgoed Vilsteren 
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Inleiding    

De kerk heeft in ons land vooral zichzelf de das omgedaan door eindeloos te strijden en te 
vechten. Er zijn teveel kinderen aangerand en verkracht door de geestelijk leiders. 

De christologie is, mede onder invloed van de resultaten uit het onderzoek naar de historische 
Jezus, danig aan het schuiven geraakt. En in Nederland vond zelfs een bescheiden aardschok 
plaats toen in 1998 Jezus’ nalatenschap van het christendom verscheen van de hand van de 
bekende gereformeerde theoloog Harry Kuitert. In deze studie, die als ondertitel Schets voor 
een christologie draagt, veegt Kuitert de vloer aan met het gangbare dogma in de christelijke 
geloofsleer als zou Jezus gods Zoon zijn die, na aan het kruis te hebben geboet voor onze 
zonden, is opgestaan uit de dood, vervolgens ten hemel gevaren, waar hij sindsdien een 
goddelijke drie-eenheid vormt samen met de Vader en de Heilige Geest. 

Het is vooral deze vergoddelijking van Jezus waartegen Kuitert protest aantekent. De 
christusfiguur ontneemt de gelovige het zicht op de god om wie het uiteindelijk in elke 
godsdienst gaat, meent hij. De overtrokken Jezusverering heeft er in de christelijke 
geloofsopvatting toe geleid dat de Zoon alle functies van de Vader overnam. Voor de 
Jezusvereerders zat er ten slotte niets anders op dan hem zelf ook maar tot god te 
bombarderen. 

Dat gebeurde al in een vrij vroeg stadium van het christendom, op de concilies van Nicea in 
325 en dat van Chalcedon in 451. Aan de daaruit voortvloeiende inconsistentie van een Zoon 
van god die tegelijk een zoon des mensen is, hebben theologen sindsdien en tot op de dag van 
vandaag de handen vol gehad. Niet alleen vanwege het feit dat Jezus aldus de blik op god 
belemmerde (een proces waarmee hij als gevolg van de rooms-katholieke Mariaverering 
overigens ook zelf te maken kreeg) werd hij een sta-in-de-weg. 

De vergoddelijking van Jezus bracht tevens een onoverbrugbare kloof teweeg tussen het 
christendom aan de ene, en de islam en het jodendom, als nauw aan het christendom 
verwante monotheïstische godsdiensten, aan de andere kant. Voor gelovige joden en moslims 
is Jezus immers een gerespecteerd leraar en profeet, maar niet de messias, laat staan god. 

Rond het boek van Kuitert ontstond, zoals inmiddels gebruikelijk bij de verschijning van 
boeken van deze auteur, een felle discussie. Daarbij was vooral de vraag aan de orde of Jezus 
wel gods zoon was. En zo niet, wat dan nog zijn betekenis was binnen het christelijk geloof. 
Een studiedag daarover mondde uit in een nog geen tachtig pagina's tellend bundeltje waarin 
drie Tilburgse theologen ingaan op Kuiterts stellingen en waarin de aanstichter van het debat 
zijn standpunt nog eens beknopt uiteenzet. 

Voor in elk geval een van Kuiterts opponenten die dag, de katholieke dogmaticus Nico 
Schreurs, blijft Jezus ondanks alles 'de unieke weg naar god'. En dat is nu precies waartegen 
Kuitert ageert. Voor Kuitert zelf ontleent Jezus alleen nog betekenis aan het feit dat dankzij 
hem de etnische beperkingen van het joodse geloof werden opgeheven. Dat is overigens niet 
niks. De belangrijkste boodschap die Jezus verkondigde, was dat ook niet-joden deel kunnen 
hebben aan het exclusieve verbond dat god volgens het Oude Testament ooit met het joodse 
volk sloot. Maar Jezus heeft, naar uit nauwgezet bronnenonderzoek is gebleken, nooit afstand 
genomen van het joodse geloof as such, en zeker geen nieuwe godsdienst gesticht. 

Dit betekent dat langzamerhand ook afstand wordt genomen van de Jezus die als zoon van 
god op aarde kwam om voor onze zonden te sterven. Terwijl dat toch een cruciale leerstelling 
is gebleken binnen een godsdienst die om die reden een verlossingsreligie wordt genoemd. 
Juist door de schijnbaar limietloze vergeving van schulden, die gemakzuchtige slappelingen 
zou kweken, riep het christendom de blinde haat van bijvoorbeeld Friedrich Nietzsche over 
zich af. 
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Een joodse man van het jaar nul,/ die amper drieëndertig jaren,/ gestorven is voor onze 
schuld/ toen wij nog Batavieren waren.' Zo luidt het begin van een gedicht van de in 1994 
overleden historicus, dichter en psalmberijmer J.W. Schulte Nordholt. In het tweede deel van 
ditzelfde gedicht, opgenomen in de bundel Een wankel evenwicht (1986), uit de dichter echter 
ernstige twijfel aan de geloofwaardigheid van dit kerndogma uit de christelijke theologie. '. . . 
alsof dat kan', dicht hij smalend. 'En dan waarom? dat impliceert een god/ die eerst ons 
schept en daarna ons verwijt/ dat wij maar mensen zijn, en met de dood/ ons straft, en dan 
weer niet, en dan ons lot/ en alles wat de arme wereld lijdt/ laadt op de rug van een verdoemde 
jood.' 

Het is inderdaad te gruwelijk, te onredelijk en te onlogisch voor woorden. Maar gelukkig 
ontbreekt ook voor deze hoeksteen van de christelijk geloofsleer iedere historische grond. Dat 
Jezus voor onze zonden zou zijn gestorven is, als wij Jacob Slavenburg en de door hem 
geciteerde gereformeerde theoloog Cees den Heijer mogen geloven, in geen van de evangeliën 
terug te vinden. 

Jesus Christ Superstar? Niets van dat al. Jezus was, en bleef tot aan zijn dood, een joodse 
man en zeer waarschijnlijk tevens de geestelijke leider van een vrijzinnige stroming binnen 
het jodendom; een sekte zoals er wel meer waren in die tijd. Maar wie of wat hij ook was, in 
geen geval een christen. 

Met een aldus gekuiste christus moeten de gelovigen het doen in deze laatste kerst van de 
twintigste eeuw. Tenzij zij zichzelf liever voor de gek houden natuurlijk. Bron: Volkskrant.nl.  

Nu vind je alleen nog maar de nog de sporen van de teloorgang terug van dit eens zo 
legendarische machtssysteem.  Veel kinderen blijven de kerk niet trouw, oudere leden sterven, 
er is weinig aanwas van buiten. En veel kerk gangers die blijven zijn vertwijfeld of in 
verlegenheid gebracht over het christelijk geloof. De rol van de bijbel en het gebed neemt af, 
ook bij de kerkelijke leiding. In dit opzicht hebben we te maken met een diepe geloofscrisis. 
En het trieste is dat de kerk zich ook wat gelegen laat liggen aan deze berichtgeving. Met angst 
en beven voor wat komen gaat wordt er met man en macht geprobeerd de hartslag van de 
kerk op gang te houden. Nieuwe initiatieven die het tij moeten keren buitelen over elkaar heen 
om het schip van de kerk weer op de volle zee van de samenleving te brengen.  

Behalve voor hen die de Israël-waarheid bestuderen, is voor de gemiddelde Nederander de 
legendarische geschiedenis (of de geschiedkundige legende) dat Jozf van Arimathea en Jezus 
Engeland bezochten, volkomen onbekend. Het is uit de Nederlandse geschiedenisboeken 
geschrapt. In de zestiende en zeventiende eeuwse kronieken zoals van Smallegange en Van 
Schriek wordt het nog wel vermeld en in de middeleeuwse Vlaamse literatuur zijn Jozef van 
Arimathea en de graalridders zelfs een geliefd onderwerp. Na de zeventiende eeuw, als het 
nationalisme opkomt, vindt men echter in ons taalgebied vrijwel niets meer over deze persoon. 
De eerste die in onze taal deze verhalen weer aan de vergetelheid ontrukte was C.F.Ph.D. Van 
der Vecht in zijn boek ‘Israël, Daniëls laatste wereldrijk’ en in zijn blad ‘Het Steenen 
Koninkrijk’. Tot voor kort was er echter niet in het Nederlands te vinden over dit onderwerp 
en moest men bij de Engelse Israël-literatuur te rade gaan. 
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Jarenlang was de kerk toren de verbeelding van de aanwezigheid van de christelijke 
godsdienst in Nederland. Een kerk was pas een kerk als er een kloeke toren bijstond die de 
mensen verwees naar richting waarin mensen moesten denken. De kers op de  ‘kerk 
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torentaart’ was natuurlijk een klok in de toren die de mensen op gezette tijden opriep voor de 
zondagse erediensten of andere kerkelijke samenkomsten. Maar getuige de berichten van de 
afgelopen tijd waar het handelt over het slechte onderhoud van verscheidene kerk torens is 
de toren als eken van christelijke  presentie in de samenleving op z’n minst omineus te 
noemen als je de soms slechte  staat van onderhoud van de torens koppelt aan de stand van 
het christendom in Nederland. 

 

Secularisatie 
 

Secularisatie is, strikt genomen, het onteigenen van bezit van de Kerk . Het gaat hier dan 
meestal om het bezit van land en kloosters dat overgaat van de rooms katholieke kerk op de 
staat. In de zeventiende eeuw, de tijd van het protestantisme, werd de wereldlijke macht van 
zogenaamd seculiere vorsten in bepaalde streken groter in verhouding tot de macht van de 
kerk . Daarom waren zij vaak in staat om bezit van de kerk af te nemen. 

Het woord wordt ook gebruikt wanneer een priester overgaat van de religieuze (reguliere) naar 
de seculiere (in dienst van een bisdom) staat. Secularisatie wordt toegestaan door de Heilige 
Stoel of de plaatselijke bisschop, naargelang het regulier instituut (orde, klooster of 
congregatie) van pauselijk of diocesaan recht is. De H. Stoel staat secularisatie slechts toe aan 
de religieuzen-priesters, als zij een ordinaris gevonden hebben,  

Begripsverklaring 

• Secularisatie is het meest specifieke begrip, maar omvat ook de met 
secularisering aangeduide bredere context van verwereldlijking. 

• Ontkerkelijking is het proces waarbij de kerk als instituut invloed verliest in de 
maatschappij. Hieronder valt de trend dat steeds minder mensen de kerk bezoeken, en 
ook de scheiding van kerk en staat. Ook het meer specifieke begrip secularisatie zou je 
hieronder kunnen scharen. Maar secularisatie wordt tegenwoordig soms ook wel meer 
algemeen gebruikt als synoniem voor ontkerkelijking. 

• Secularisering is de verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in laïcisering, 
ontkerkelijking, de reductie van godsdienst tot het private terrein en de afname van de 
maatschappelijke invloed van religie. Deze secularisering vindt plaats volgens een voor 
het eerst door Max Weber omschreven seculariseringsproces, dat tegenwoordig 
grotendeels wordt beschreven door de secularisatiethese. 

• Secularisme is de stroming die zich beijvert voor secularisering van staat en 
maatschappij: secularisten proberen de invloed van kerk en religie steeds terug te dringen. 

 

Latijn saeculum betekent onder andere 'wereld', als in tegenstelling tot 'het geestelijke', dat is 
alles wat met godsdienst te maken heeft. Saecularis ('seculier') betekent 'werelds' of 
'wereldlijk'. Saecularisatio betekent 'wereldlijk worden of maken'. De begripstegenstelling is 
steeds tussen geestelijke en leken, dus kerk en religie in tegenstelling tot al het andere. 

Het woord secularisatie heeft er in de loop der tijd betekenissen bijgekregen. Oorspronkelijk 
was het alleen van toepassing op monniken die het klooster (als gebouw) verlieten om in de 
wereld te gaan leven, echter nog steeds onder geestelijk gezag. In latere tijd (de zeventiende 
eeuw) werd met secularisatie ook het proces bedoeld om het beheer van kerkelijke goederen 
en instellingen onder het beheer van leken te brengen of in het bijzonder de onteigening van 
kerkelijke eigendommen door de staat. 

De joods-Duits-Britse socioloog Norbert Elias (1897-1990) gebruikt het 
woord secularisatie voor de scheiding van de kerk en staat. 

In de Duitse geschiedenis is de Säkularisation van 1803 de term waarmee op grond van het 
Reichsdeputationshauptschluss de confiscatie van kerkelijke goederen, met name van 
kloosters, en hun wereldlijke macht wordt aangeduid. Prinsdommen werden opgeheven. De 
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bibliotheken van kloosters kwamen terecht in de verschillende hoofdsteden van de toenmalige 
Duitse landen.  

De ontkerkelijking in Nederland zet door. Een nog altijd groeiend aantal mensen beschouwt 
zich niet als lid van een christelijke gemeenschap. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP). 

Driekwart van de Nederlanders zegt dat kerk en weinig of niet aansluiten bij hun visie op de 
zin van het leven, blijkt uit het onderzoek. Twee van de drie mensen hebben weinig tot geen 
vertrouwen in kerk en of religieuze organisaties. 

De daling doet zich voor in de meeste kerk en, met uitzondering van een aantal orthodox-
protestantse kerk en. De grootste daling is te zien in de rooms-katholieke kerk , die de laatste 
jaren ook geteisterd wordt door schandalen. De afgelopen vijfendertig jaar is het aantal 
Nederlanders dat zich tot die kerk rekent, gekelderd van achtentwintig naar negen procent. 
Het aantal protestanten halveerde ruimschoots, van achttien naar zes procent. 

Tegenover die daling staat dat jonge kerk leden juist gemotiveerder zijn. Volgens het SCP 
typeren ze zichzelf vaker als uitgesproken gelovig. Ze geloven zonder enig voorbehoud in god, 
de bijbel en een leven na de dood. 

Ook wonen er in Nederland ongeveer één miljoen christenmigranten, die zo een belangrijke 
christelijke geloofsgemeenschap vormen. Migrantenkerk en helpen bij de integratie van deze 
groep, bijvoorbeeld met taallessen en hulp bij sollicitaties. 

Mensen die zich betrokken voelen bij een vorm van christendom zijn inmiddels een kleine 
minderheid onder de Nederlandse bevolking aan het worden, zegt SCP-onderzoeker Joep de 
Hart. ‘Gemiddeld zo'n 267 mensen haken per dag af, dat zijn er jaarlijks zo'n 100.000. Dat is 
een stad met de omvang van bijvoorbeeld Delft. In dit tempo hou je dat niet lang meer vol.’ 

De vraag is of mensen die de kerk achter zich laten, zich nog wel christen voelen. ‘Er wordt 
nog wel eens optimistisch gedaan over de mogelijkheid dat het christelijk geloof gewoon verder 
doorgaat, maar dan buiten een kerkelijke context’, zegt De Hart. ‘Tot op zekere hoogte is dat 
ook wel zo. Maar uit onderzoek blijkt dat het op den duur moeilijk is het geloof als christelijk 
geloof overeind te houden als je nooit meer in een kerk komt.’ 

Volgens De Hart is de ontkerkelijking merkbaar in de samenleving. ‘Daar moeten we niet te 
luchtig over doen. Het blijkt uit tal van onderzoeken dat kerk se mensen veel actiever zijn op 
het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en donaties aan goede doelen. Dat zijn allemaal 
plaatsen waar kraters in de samenleving worden geslagen als de kerk en zouden verdwijnen. 
Zover is het nog niet, maar het is wel een proces waarnaar wij op weg naartoe zijn. We zullen 
ons er op moeten gaan bezinnen wie dat op termijn gaat overnemen.’ 

Ontkerkelijking doet zich ook voor in andere delen van noordwest Europa, zoals Duitsland, 
Engeland en Frankrijk. ‘Heel lang is gedacht dat Europa hierin een soort voorhoede zou zijn 
en dat de rest van de wereld dan zou volgen’, zegt De Hart. ‘Maar het tegendeel is waar. Wij 
zijn juist de grote uitzondering. In Afrika, het Verre Oosten is religie echt booming.’ 

Kerk en maken zich volgens De Hart dan ook zorgen. ‘De een heeft meer hoop dan de ander, 
dat is een goede christelijke eigenschap. Daarnaast worden allerlei initiatieven ontplooid om 
het tij te keren. Maar ontkerkelijking is een gegeven waarmee kerk leiders al decennia lang 
vertrouwd zijn. Kerk en worden leger en grijzer. En niemand heeft eigenlijk een oplossing bij 
de hand.’ Bron: NOS.nl. 
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Secularisme (van Latijn saecularis, wereldlijk, tijdelijk) is de overtuiging dat religie en geloof 
geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij. De term werd bedacht door George 
Holvoake. 

Secularisme kreeg vorm in de negentiende eeuw als een expliciete aanval tegen de 
bevoorrechte positie van de kerk van Engeland in het Verenigd Koninkrijk. 

Sommige secularisten willen dat religie een privézaak is en ze vinden dat de staat er geen 
mening of beleid over hoort te hebben. Ze willen ook de cultuuraspecten die uit religie 
afkomstig zijn, verwijderen. Vandaar dat populaire christelijke feestdagen zoals Thanksgiving, 
Kerstmis en Pasen in toenemende mate geseculariseerd zijn, en is het gebruikelijk voor 
mensen van elk geloof, of zonder geloof, om deze feestdagen te vieren. 

Het scherpe onderscheid tussen kerk en staat in de Amerikaanse constitutie is nog een 
voorbeeld van secularisme; op staatsscholen wordt bidden tijdens schooltijd niet toegestaan. 

De evolutietheorie in de westerse opvoeding wordt soms gezien als een ander voorbeeld van 
secularisme, vooral als alternatieve mogelijkheden van kosmische schepping worden 
uitgesloten. 

De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk principe in veel westerse staten. Er is geen 
verstrengeling tussen religieus gezag en overheidsmacht (ofwel wereldlijk gezag), maar dit sluit 
niet uit dat er een religie kan zijn die een bevoorrechte positie heeft. 

Seculiere staten gaan een stapje verder: de staat tracht zich neutraal op te stellen tegenover 
alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Deze 
staten beschermen hun onderdanen ook tegenover eventuele religieus gemotiveerde 
inbreuken op hun rechten. In radicaal seculiere (dus secularistische) staten (zoals Frankrijk 
en het laïcisme aldaar) worden de meeste vormen van religie zelfs verbannen uit het 
staatsleven. Religieuze overtuiging mag daardoor enkel binnen de private levenssfeer geuit 
worden. Degenen die de religie zo sterk uit het maatschappelijke leven willen weren, worden 
door sommige van hun tegenstanders ook wel verlichtingsfundamentalisten genoemd. 

Het secularisme vindt zijn oorsprong in de Verlichting, waarin bepaalde filosofen  zoals 
Voltaire zich afkeerden van een godsbesef en beweerden louter binnen de menselijke kennis 
en wetenschap een antwoord te kunnen vinden op existentiële vragen. 

Secularisering verwijst naar de toenemende oriëntatie van de mens op deze wereld, het aardse. 
De interesse in, het belang van, en de betrokkenheid op projecties in een 
transcendente werkelijkheid boven de dagelijkse realiteit neemt af. De secularisatietheorie is 
niet onomstreden, integendeel, het is wellicht niet alleen het meest centrale maar ook het 
meest betwistbare begrip binnen de godsdienstsociologie. 

Een vroege voorloper is wellicht het middeleeuwse antisacerdotalisme dat in de twaalfde tot 
veertiende eeuw veel aanhang kende in de grote Belgische en Nederlandse steden, bijvoorbeeld 
Tanchelijn in Antwerpen.  
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Sint Urbanuskerk , Amstelveen, september 2018 

 

 

Dominee Harry Kuitert 
Harminus Martinus (Harry) Kuitert  is geboren te Drachten op 11 november 1924 en overleden 
te Amstelveen op 8 september 2017. Hij was een gereformeerd theoloog en ethicus..  

In 1945 ging Kuitert theologie studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam tot hij op 17 
september 1950 werd bevestigd als predikant te Scharendijke op Schouwen-Duiveland. Hij 
maakte er de Watersnood van 1953 mee en kende als vijfentwintigjarige predikant een 
moeilijke start door zijn zwakke stem, maar ook omdat hij op doordeweekse dagen in een 
ribfluwelen broek en met alpinopetje door het dorp liep en een lichtzinnig instrument als de 
piano in de kamer had staan in plaats van gewoon een harmonium. In 1955 werd hij 
studentenpredikant in Amsterdam. 

In 1962 promoveerde hij bij dogmaticus Gerrit Cornelis Berkouwer op het proefschrift 'De 
mensvormigheid Gods', een titel waarmee hij vooruitgreep op het thema dat hem in zijn 
theologische ontwikkeling tot het einde toe zou blijven bezighouden. 
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Dominee Kuitert   

 

Vanaf 1961 zou hij deel uitmaken van de Groep van Achttien, die hereniging van hervormden 
en gereformeerden nastreefde en de voorbereiding vormde van het Samen op Weg-proces. In 
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1967 werd hij hoogleraar Ethiek en Inleiding in de dogmatiek' aan de Vrije Universiteit en 
bleef dat tot 1989. 

Kuitert overleed op tweeënnegentigjarige leeftijd in Amstelveen.  

Zoals autonomie en de menselijke maat de leidraad werden in zijn ethiek, waren drie onderling 
samenhangende uitgangspunten dat in zijn theologie. Daar was allereerst zijn stelling dat het 
geloof een ‘antropologisch vloertje’ heeft. Geloven is mensenwerk, met alle beperkingen en 
vergissingen die het spreken erover en de overlevering daarvan aankleven. 

Daarom – en dat is twee – is geloven níet het voor waar aannemen van aan- en overgeleverde 
leerstelligheden, maar behelst het de opdracht om geloofsuitspraken als ‘zoekontwerp’ te zien 
en zelf te speuren naar wat geloofwaardig is en wat niet (meer). 

Het derde uitgangspunt ligt in het verlengde daarvan en werd Kuiterts bekendste oneliner: 
‘Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen.’ 
Het leidde hem uiteindelijk tot de slotsom dat het geloof, inclusief het geloof in een god, 'van 
verbeelding' is, gecreëerd door de mens die aldus zin probeert te geven aan een chaotisch en 
ten diepste zinloos bestaan. Toch heeft geloof volgens Kuitert zeker wel inhoud, al is dat de 
inhoud die mensen er aan geven, geloof is menselijke verbeelding. Geloof moet echter wel 
getoetst worden, het gaat uiteindelijk om betrouwbare kennis. Al geeft hij ook aan dat 
definitieve toetsing niet mogelijk is. De consequentie van zijn denken was dat de theologie, in 
casu de dogmatiek geen aanspraak kan maken op een wetenschappelijke status. Zij vormt, 
zoals de titel van het in 2011 verschenen boek luidde, 'Alles behalve kennis'. 

Harry Kuitert (1924-2017) was een originele, moedige, hoogst intelligente theoloog. Hij was 
groot geworden binnen de door een autoritaire dogmatiek en een zeer strikt Schriftgezag 
beheerste gereformeerde zuil. Het streven naar vrijheid – naar het inzicht dat jijzelf de inhoud 
van je geloof bepaalt – zou dan ook het hoofdmotief van zijn intellectuele en spirituele 
ontwikkeling worden. Dat vereiste de afbraak van het dogmatische bouwwerk waarin hij zich 
aanvankelijk had thuis gevoeld. In boek na boek voerde hij deze destructieve arbeid met een 
onverbiddelijke rationaliteit uit. 

De inspanning die dat vergde heeft zijn enorme denkkracht grotendeels opgeëist. Maar anders 
dan zo kon het niet en moest het niet, vond hij. Het was zijn manier om trouw te betonen aan 
de traditie en de gemeenschap waaruit hij was voortgekomen. Een tegendraadse manier. En 
bovendien: ‘Ik wist niet waar ik uit zou komen. Een zoektocht is pas een zoektocht als je niet 
weet waar het eindigt. Anders is het niet oprecht zoeken’ – aldus in een Trouw-interview (15-
11-2014). 

In hetzelfde interview geeft hij twee momenten aan die zijn ontwikkeling markeerden. Na de 
watersnoodramp van 1953 preekte hij in het zwaar getroffen Haamstede. Zijn thema was 
‘scheepken onder Jezus’ hoede’. Hele gezinnen waren in de watermassa verdwenen. Hij kon 
niet anders dan vaststellen dat die woorden niet betekenen dat je niet verdrinkt. Maar wat 
betekent dat voor het geloof in gods liefde en voorzienigheid? Vervolgens was er in 2000 het 
moment waarop hij zich afvroeg, waar het geloof in de god van Israël, de oorsprong van het 
christelijk geloof, eigenlijk vandaan komt. 

Toen zag ik ineens, die komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Toen wist ik: eerst waren er 
mensen, daarna pas religie en goden en God. Toen was het gebeurd. 

Voor een negentiende eeuwse positivist als Auguste Comte met zijn religie der redelijkheid, 
maar ook voor de eveneens negentiende eeuwse theologische modernisten als Scholten, 
Opzoomer en Tiele, behoorden inzichten als deze tot de axioma’s van hun denken. Maar Harry 
Kuitert moest ze zich in een levenslange zoektocht eigen maken. Het geloof van de traditie en 
de kerk blijk je daarbij, zo ontdekte hij keer op keer, niet nodig te hebben. 

De standvastigheid en de zorgvuldige consequentie die hij daarbij aan de dag legde, heb ik 
altijd indrukwekkend gevonden. In zijn kaarsrechte lichaamshouding drukte zich de 
onbuigzaamheid uit die in de kuyperiaans-gereformeerde traditie erfelijk was geworden. Het 
was een masculiene traditie. Mijn jaargang op de VU, die van 1968, bestond uit dertig tot 
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veertig studenten, waaronder slechts drie vrouwen. Kuitert had het jaar daarvoor  zijn oratie 
uitgesproken. 

De op die tijd betrekking hebbende hoofdstukken 11 en 12 in de in 2016 verschenen biografie 
van Gert Peelen komen in herinnering de talloze kritieken, verdachtmakingen en 
beschimpingen waaraan Kuitert in die jaren onderworpen werd.  

En zo ging het verder: met pleidooien voor een autonome moraal, met kritiek op een 
openbaringstheologie als die van Barth, met steeds vrijmoediger kritiek op het letterlijk nemen 
van de bijbel. De polemieken die erop volgden, tot en met de rumoerige synodevergaderingen 
in de zeventiger jaren, moeten afmattend zijn geweest. Zijn studenten praatten er regelmatig 
over. De kwade gereformeerde hadden geen benul van de feitelijke afstand die er al ontstaan 
was tussen hen en Kuitert. 

Hijzelf dacht er vermoedelijk anders over. Heel lang heeft hij hoe dan ook met zijn kerk solidair 
willen blijven. Misschien hield precies dat hem ook staande en gaande. ‘Er is nog meer te 
doen’, zei hij in een interview in het tijdschrift Jong Gereformeerd (1968), ‘ik wil een neuslengte 
voorblijven’.  

Kuitert heeft zeer veel gepubliceerd. In theologisch opzicht het belangrijkst zijn de bijbels-
theologische studies waarmee hij zijn schrijfcarrière begon: zijn proefschrift over de 
mensvormigheid gods en artikelen over het bijbelgezag die verzameld werden in de 
bundel Anders gezegd (1970) en het fijnzinnige boekje De spelers en het spel (1964). Uiterst 
invloedrijk waren zijn ethische publicaties in de jaren zeventig en tachtig. 

Hij had kritiek op de gepolitiseerde theologie en kerkelijke praktijk van die jaren. Zijn studies 
over medisch-ethische vragen, in het bijzonder die rond het einde van het leven, leden onder 
het onkritische autonomie-begrip dat daarin centraal stond. Hij was van mening dat ethiek 
een van positieve geloofsinhouden onafhankelijke discipline moet zijn. Dat was één van 
Kuiterts hoofdpunten. Een filosofische bezinning op de grondslagen van de theologie 
verscheen in 1996: Filosofie van de theologie. 

Na zijn emeritaat, in de negentiger jaren en in de eerste vijftien jaren van de 
eenentwintigste eeuw, schreef hij een reeks werken over het christelijk geloof (Het algemeen 
betwijfeld christelijk geloof in 1992; Jezus: nalatenschap van het christendom, 1998) die stuk 
voor stuk bestsellers werden. Zijn publieke bekendheid werd nog groter dan ze al was. Een 
breed publiek verslond zijn in een glasheldere en beeldende stijl geschreven boeken. 

Het interessantst was zijn Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de 
mens (2002). Daar opende hij de deur voor de noties ‘Geest’, ‘verbeelding’, ‘mythe’ en stelde 
hij overeenstemming vast tussen wat de religieuze mythe en de poëzie doen: in beide gevallen 
wordt ‘aan de chaos een wereld van betekenis ontwrongen’ (99). Kuitert, op die lijn verder 
denkend, had tot een minder activistische en een meer passieve typering van de Geest en de 
inspiratie kunnen komen. Maar het project van destructie moest worden voltooid. In 2014 
verscheen nog zijn boek over de kerk als constructiefout. 

Dat neemt niet weg dat in dat boek uit 2002 prachtige passages staan. Deze bijvoorbeeld, de 
slotpassage die zinspeelt op wat in 1 Korinthiërs 13 staat over geloof, hoop en liefde: Het 
transcenderen – in de zin van uitreiken boven – zit in heel ons leven. Ook geloven is verder 
kijken dan je neus lang is, durven verder kijken, en vertrouwen dat de stappen die je doet, 
goede stappen zijn. Maar de liefde slaat alles met stukken, in liefhebben als acte reikt een 
mens eerst recht boven zichzelf uit, en wordt hij voor anderen tot een plaats van de 
liefhebbende god. 

Kuitert was een enthousiasmerende, tot meedenken en tegenspraak prikkelende docent. Wat 
hij over zijn positie in de kerk opmerkte: ‘ik wil een neuslengte voor blijven’, heb ik hem ook 
over zijn colleges horen zeggen. Dat klopte in zoverre hij merkbaar aan het denken was, steeds 
in beweging bleef, zich niet snel en niet duurzaam op één bepaalde positie vastleggend. Hij 
was dan ook zeer populair als docent.  



13 

 

Kuitert heeft vooral betekenis gehad – een zeer grote betekenis – voor de gelovigen en niet-
meer-gelovigen van zijn generatie en de generatie die daarop volgde. Hij heeft het hun mogelijk 
gemaakt om in vrijheid te geloven, dan wel zonder verstikkend schuldbesef te berusten in het 
(vrijwel) niet geloven. In remonstrantse kring werd zijn polemiek tegen traditionele 
geloofsinhouden niet altijd begrepen. 

Maar dat god en het geloof niet tot het rijk van de zekerheid behoren, dat ze ‘alles behalve 
kennis’ (de titel van een in 2011 verschenen boek van Kuitert) vertegenwoordigen – daarmee 
zullen remonstranten van huis uit kunnen instemmen. Harry Kuitert was een hooggeleerde 
theoloog, een stimulerende docent, een inspirerende auteur, maar bovenal een integere, 
eerlijke en gedreven zoeker naar waarheid. Bron: Johan Goud.  

 

Het gaat moeilijk worden 
deze aarde los te laten 
de ruimten 
van onteigening 
die zo alleen van mij zijn 

het maisveld aan de overkant 
als een donkere muur 
met bomen 
die nog de tekens 
van de wind dragen 
in wonder van adem 

en aan deze kant 
als een verschuiving 
de zandkopjes 
en plantengroei 
elk lijden is afstand 
hoe had ik kunnen weten van mensen 
in het water 

wat is beleefd, wat gezien, gehoord 
en wat is belangrijk 
wanneer de muren geslecht worden 
en als de onafgebroken schreeuw 
in jou opengaat 
een glinsterende bezwering 
van dansende bomen 
en windstilte. 

Er is geen geluid 
enkel het geklop van het hart 
en de lege bladzij 
van dit gedicht 
bevlekt en opgemeten 
met woorden van herinnering 
als liefde voor altijd. 

Anneke Koers 
Uit: Ik barbaar altijd verder 
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Het verhaal van Jezus 
 

De geschiedenis van het joodse volk is ook onze geschiedenis. Dat is het referentiekader en 
voorbeeld om te leven van de christenen over de hele wereld, ook in Nederland. De verhalen 
over Maria Magdalena in Zuid-Frankrijk krijgen een andere dimensie in een boek van drie 
Engelse journalisten, Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln. Hun boek Het Heilige 
Bloed en de Heilige Graal werd niet alleen een wereldbestseller, zoals op de omslag vermeld 
staat, maar vormde een inspiratie voor veel auteurs daarna, waaronder Dan Brown met zijn 
bestseller De Da Vinci Code. De namen van zijn hoofdpersonen zijn vaak anagrammen van 
het trio auteurs van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal. Het boek begint met een 
beschrijving van een dorp met een geheim, Rennes-le-Château. Het dorp ligt in Frankrijk in 
de Pyreneeën, tussen Carcassonne en Andorra, en telt momenteel honderdtwaalf inwoners. 
Het kleine stadje was in de Oudheid en de vroege Middeleeuwen bekend onder de naam 
Rhedae, naar de Keltische stam van de Redones, die hier woonden. Aan het begin van de vijfde 
eeuw werd Rhedae, onder de Westgoten, tot hoofdstad van een van hun koninkrijkjes, 
Septimanië. In 1062, bij de Frankische invasie, was de koningsstad Rhedae op het toppunt 
van haar macht; de stad telde toen dertigduizend inwoners. In 1885 was Rennes-le-Château 
vervallen tot een klein provinciedorp. Dat jaar werd Bérenger Saunière benoemd tot 
dorpspastoor. De auteurs van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal onthullen dat deze pastoor 
Saunière in een van de pilaren van het altaar drie stukken perkament vond en onder een 
steen voor het altaar een pot met gouden munten, enkele sieraden en een gouden beker uit 
de dertiende eeuw. De pastoor ging door met graven en deed een nieuwe vondst die hem tot 
een rijk en vermogend man maakte. Hij liet de kerk grootschalig opknappen, bouwde voor 
zichzelf een luxe villa en voor zijn boekenverzameling bouwde hij een toren, genoemd naar 
Maria Magdalena, de Tour Magdala. Toen de pastoor in 1917 overleed naam hij het geheim 
van de vondst mee in zijn graf. 

De schrijvers van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal vermoeden dat Saunière bewijzen had 
gevonden dat Maria Magdalena de vrouw was van Jezus. Zij hadden samen kinderen, die na 
de kruisiging met hun moeder in Frankrijk terecht zijn gekomen. De pastoor zou met deze 
bewijzen de katholieke kerk hebben gechanteerd en zo het geld hebben vergaard dat nodig 
was voor de restauratie van de kerk en het bouwen van de villa met de Tour Magdala. De 
auteurs leggen verbanden tussen Rennes-le-Château, de katharen en de tempeliers. Voorts 
onthullen ze dan het bestaan van een uiterst geheimzinnige organisatie, de Prieuré de Sion, 
opgericht door Godfried van Bouillon tijdens de Eerste Kruistocht. Het doel van deze 
organisatie zou het veilig stellen van de heilige graal zijn. Volgens de auteurs is de graal niets 
anders dan de bloedlijn van Jezus. Ze stellen dat Jezus tijdens zijn leven getrouwd was met 
Maria Magdalena, en dat ze ook kinderen hebben gekregen. Na de kruisiging zou Maria met 
deze kinderen naar Zuid-Frankrijk zijn gevlucht, alwaar haar nageslacht de basis vormde van 
de eerste koninklijke dynastie van Frankrijk, de Merovingen. De heilige graal (in het Oudfrans 
sangreal) zou de aanduiding zijn voor het nageslacht van Jezus. Sangreal is niet San Greal 
(heilige graal), maar Sang Real (koninklijk bloed). Alhoewel de Merovingen door de Karolingen 
zijn afgezet, zou de bloedlijn toch doorgelopen zijn, met Godfried van Bouillon als directe 
afstammeling. Deze ridder zou in Jeruzalem de Priorij van Sion hebben opgericht om het 
geheim van de graal te bewaren. Volgens Lincoln, Baigent en Leigh is deze priorij door de 
eeuwen heen blijven bestaan, met illustere grootmeesters als Leonardo da Vinci en Isaac 
Newton. Dan Brown volgt deze these nauwgezet in De Da Vinci Code. Maria Magdalena is hier 
de graal. Volgens Margaret Starbird vluchten Maria Magdalena en Jozef van Arimathea naar 
Egypte. Want, schrijft ze, een tweede overlevering die ontleend is aan een Oudfranse legende 
(dus niet de Legenda Aurea) vertelt ons dat Jozef van Arimathea de beschermer was van de 
sangreal en dat het kind, dat Maria Magdalena had gebaard, een Egyptische kind was.  
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Als onze theorie juist is, werd het kind inderdaad in Egypte geboren. Egypte is al van oudsher 
het toevluchtsoord geweest voor joden die hun leven in Israël niet meer zeker waren. Vanuit 
Judea was Alexandrië makkelijk te bereiken en in de tijd van Jezus bestonden daar goed 
ingeburgerde joodse nederzettingen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn Maria Magdalena en 
Jozef van Arimathea in die noodsituatie naar Egypte uitgeweken. En later – jaren later – 
hebben ze Alexandrië weer verlaten om aan de kust van Frankrijk een nog veiliger haven te 
zaken. Uit archeologisch en linguïstisch onderzoek is gebleken dat plaatsnamen en legenden 
van een bepaald gebied ‘fossielen’ bevatten uit het verre verleden van die streek. Het kan zijn 
dat de waarheid mooier is gemaakt of dat verhalen door de jaren heen zijn ingekort, maar 
sporen van waarheid blijven in fossiele vorm aanwezig, diep verborgen in de namen van 
mensen en plaatsen. In het stadje Les Saintes-Maries-de-la-Mer in Frankrijk wordt ieder jaar 
van 23 tot 25 mei een feest gehouden bij een heiligdom ter ere van de heilige Sarah, de 
Egyptische, ook wel Sara Kali genoemd: de Zwarte Koningin. Bij nader onderzoek blijkt dat 
dit feest, dat in de Middeleeuwen is ontstaan, wordt gehouden ter ere van een Egyptisch kind, 
dat daar samen met Maria Magdalena, Martha en Lazarus omstreeks het jaar 42 na Chr. in 
een bootje (vanuit het grote zeilschip) aan land is gekomen. De mensen schijnen te hebben 
aangenomen dat het kind, omdat het Egyptisch was, een donkere huid had en verder hebben 
ze gedacht dat het de bediende van de familie uit Bethanië moest zijn geweest, omdat er voor 
haar aanwezigheid geen andere aanvaardbare reden kon worden gevonden.  

De naam Sarah betekent in het Hebreeuws koningin of prinses. Deze Sarah wordt in de 
plaatselijke legenden verder afgeschilderd als jong, niet meer dan een kind. En hier hebben 
we dan in een Frans kustplaatje een jaarlijks feest ter ere van een jong zwart meisje, dat Sarah 
heet. Het fossiel in deze legende is dat het kind in het Hebreeuws prinses wordt genoemd. Een 
kind van Jezus, geboren na Maria’s vlucht naar Alexandrië, zou ten tijde van de reis naar 
Gallië, waarover in de legende wordt gesproken, ongeveer twaalf jaar oud zijn geweest. Zij is, 
evenals de prinses uit het geslacht van David, symbolisch donker van huid, ‘op straat niet 
herkend’ (Klaagliederen 4:8). Magdalena was zelf de sangraal, in de zin dat zij de beker of het 
vat was dat eens de koninklijke nakomeling in utero (uterus: baarmoeder) heeft gedragen. De 
symbolische donkere huid van de bruid in het Hooglied en van de prinses uit het geslacht van 
David in de Klaagliederen wordt hier tevens toegekend aan deze anonieme Maria en haar kind. 
Het heeft er alle schijn van dat het feest van de Zwarte Prinses, Sara Kali, wordt gehouden ter 
ere van ditzelfde symbolische zwarte kind. Het is waarschijnlijk dat zij in de eeuwen daarna 
door hen die op de hoogte waren met deze legende en met het feit dat Maria Magdalena de 
vrouw van Jezus was, op één lijn werd gesteld met de zwarte bruid uit het Hooglied. Zij was 
de zusterbruid en de geliefde.  

De bewijzen die de auteurs hadden voor het bestaan van deze Priorij bestonden uit een serie 
pamfletten en documenten uit de Bibliothèque Nationale te Parijs. Later is echter gebleken 
dat deze zogenaamde dossiers secrets allemaal vervalsingen zijn, gemaakt door Pierre 
Plantard. Van alle geromantiseerde verhalen over Maria Magdalena is dat van Marianne 
Fredriksson, ‘Volgens Maria Magdalena’, wel het meest bekend geworden. Frederiksson 
componeert aan de hand van historische gegevens een levensgeschiedenis van de 
Magdaleense die afwijkt van eerdere verhalen. Volgens haar is Maria Magdalena een kind van 
een joodse moeder en waarschijnlijk onbekende vader. De vader is een opstandeling tegen het 
Romeinse gezag en wordt gekruisigd. Haar moeder en broertjes worden, onder haar ogen, 
vermoord door de Romeinen. Maria vlucht weg van Magdala en wordt opgevangen door een 
zekere Leonidas, een zakenman, die zich over haar ontfermt. Zelf kan Leonidas niet voor de 
opvoeding zorgen, maar hij besteed deze uit aan een hoerenmadam in Tiberias. Zo wordt Maria 
opgevoed in een bordeel. Op vroegrijpe leeftijd wordt ze zelf ook prostituee en concubine van 
invloedrijke mannen. Als ze voor de eerste keer de nog jonge Jezus ontmoet, leidt dat tot een 
heftige erotisch samenzijn. Jaren later ontmoet ze hem weer om hem verder tot aan zijn dood 
te blijven volgen. Marianne Frederiksson beschrijft het leven van Maria van Magdala ook na 
de dood van Jezus. Ze komt in Antiochië terecht waar Leonidas een zijdehandel drijft. Daar 
ontmoet ze weer, na lange tijd, Petrus, haar vroegere tegenstander. Ook treft ze daar Paulus 
en Barnabas. Paus Gregorius de Grote stelde in de zesde eeuw vast dat er zeven hoofdzonden 
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zijn, die op hun beurt andere zonden teweegbrengen. Deze hoofdzonden zijn ira (woede), gula 
(onmatigheid, vraatzucht), luxuria (onkuisheid, wellust), invidia (nijd, jaloezie), acedia 
(ledigheid, luiheid), superbia (hovaardij) en avaritia (gierigheid). Bij een vrouw dacht men in 
de eerste plaats aan de zonde luxuria, onkuisheid. Maar paus Gregorius de Grote deed meer. 
Hij verklaarde in een preek in het jaar 591 na Chr. dat de niet meer bij naam genoemde 
zondares uit het evangelie volgens Lucas, Maria van Bethanië en Maria Magdalena één 
persoon waren. En daarmee was het kerkelijk lot over de Magdaleense bezegeld. Vanaf nu was 
zij een zondares, een hoer, die in genade door Jezus was aangenomen. Dat kwam de kerk niet 
slecht uit. Het is pas in 1969 dat de katholieke kerk haar standpunt over Maria Magdalena 
herroept en geruisloos vaststelt dat Maria Magdalena niet gelijk gesteld mag worden met de 
zondares uit het evangelie volgens Lucas. Het Oosten heeft daarentegen vanaf het begin af 
aan de vrouwen altijd gescheiden gehouden. De bijbelse evangelisten vertellen slechts dat 
Maria van Magdala (met andere vrouwen) Jezus volgde, bij de kruisiging aanwezig was en de 
eerste was die de opgestane Jezus ontmoette. Dit laatste feit kon niet verdonkeremaand 
worden. Al merkt kerk vader Ambrosius, bisschop van Milaan, in de vierde eeuw nogal zuur 
op:  

Het is acceptabel dat een vrouw werd aangesteld als boodschapster voor de mannen. Zodat zij, 

die als eerste aan de man de boodschap van de zonde in de wereld had gebracht, ook de eerste 

zou zijn die de boodschap van de genade van God zou brengen. 

Wat een vrouwvijandigheid. De Magdaleense wordt gekleineerd door haar op een lijn te stellen 
met Eva. Waarbij ook nog eens komt dat deze interpretatie van Eva nogal arbitrair (willekeurig) 
is. Is Adam een sul die zonder commentaar Eva volgt als ze van de verboden boom eet? En 
wie gaf het verbod om van die boom te eten en waarom? In vele bij Nag Hamadi gevonden 
teksten heeft dit alles een heel andere betekenis die haaks staat op de exegese van bepaalde 
kerk vaders en theologen. Daar wordt Eva juist geprezen om haar moed, om het bevel van een 
jaloerse god te trotseren en de mensheid kennis, gnosis te schenken. Gnosis is een Grieks 
woord en betekent kennis, inzicht. Inzicht in de binnenkant van de dingen, geen aangeleerde 
kennis van buitenaf. Gnosis is zeker niet alleen een christelijk fenomeen. Gnosis is van alle 
tijden en vinden we in vrijwel iedere cultuur. Gnosis is de diepe kennis van de grond van ons 
bestaan, het antwoord op onze eeuwige levensvragen. Of, zoals het in de tweede eeuw zo 
gevoelig werd verwoord: 

Gnosis is  

de kennis de wij waren  

en wat wij geworden zijn, 

waar wij waren 

 en waarin wij geworpen zijn,  

waarheen wij ons spoeden 

 en waarvan wij worden verlost,  

wat de geboorte is 

en wat de wedergeboorte.  

De gnosis die Maria Magdalena bracht aan de mannelijk apostelen, volgens vele vroege 
bronnen. Daarom droeg zij (postuum) de eretitel apostola apostolorum (apostel der apostelen). 
Aan dat aspect is de kerk geheel voorbij gegaan.  

Het antisemitisme, dat door de eeuwen heen aan miljoenen joodse vrouwen, mannen en 
kinderen het leven heeft gekost, is voor een belangrijk deel terug te voeren op het verraad van 
Judas en de keuze van het joodse publiek voor de misdadiger Barabbas boven Jezus. Judas 
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krijgt spijt van zijn daad en brengt de dertig zilverstukken terug naar degenen die hem hebben 
betaald: 

‘Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren’. Maar ze zeiden: ‘Wat gaat 
ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien’. En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging 
zich ophangen (Mattheus 27, 4 en 5).  

Een ding is zeker, de apostelen hebben uitstekend werk verricht. In de eeuwen daarna groeit 
het christendom uit tot de grootste en machtigste godsdienst. Maar dit alles ging niet zonder 
slag of stoot. Omdat Jezus nooit iets op schrift heeft gesteld, beginnen zijn leerlingen na zijn 
dood de uitspraken die hij heeft gedaan op te schrijven. Uiteindelijk worden deze uitspraken 
verwerkt tot levensbeschrijvingen: de evangeliën. Overal ontstaan groepjes die de geschriften 
bestuderen en soms aanvullen met nieuw opgedoken materiaal. Deze eerste groepen bestaan 
geheel uit joden. Wanneer enkelen van hen uitwaaieren over de rest van het Romeinse Rijk 
en niet-joden bekeren, komt de vaart er pas goed in. Zelfs in Rome, zetel van de Romeinse 
keizer, ontstaat een bloeiende gemeenschap van Jezus-aanhangers.   

 

 

 

Maar de jonge geloofsgemeenschap ziet zich geplaatst voor problemen die haar voortbestaan 
ernstig bedreigen. Achteraf gezien mag het een wonder heten dat het christendom overleefde. 
Zo is er de chaos aan geschriften over Jezus. Tientallen evangeliën zwerven rond, soms met 
tegenstrijdige inhoud. Een daarvan is het evangelie van Judas. Er ontstaan verscheidene 
stromingen binnen de jonge godsdienst. Daarbij komt de wedijver tussen de christenen en de 
joden. De meeste joden peinzen er niet over zich te bekeren. Jezus mag dan een jood zijn 
geweest, voor het merendeel van de joden is hij niet de verlosser die god hen heeft beloofd. De 
christenen worden beschouwd als afvallige geloofsgenoten en hebben het zwaar te verduren.  

Een bijkomend probleem voor de christenen vormt het Romeinse Rijk. De opeenvolgende 
keizers zijn niet gecharmeerd van de groeiende groep binnen hun rijk die niet de Romeinse 
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keizer als god erkent, maar Jezus van Nazareth. Door de eeuwen heen worden 
honderdduizenden christenen afgeslacht. Sommigen dienen als voer voor de leeuwen in de 
arena. Keizer Nero steekt christenen in de fik om als fakkel te dienen bij tuinfeesten. Pas 
wanneer keizer Constantinus zich in de vierde eeuw bekeerd tot het christendom is het, op 
een enkele uitzondering na, gedaan met de vervolgingen.  

In de problemen van de jonge kerk speelde het evangelie van Judas een cruciale rol. De 
onoverzichtelijke hoeveelheid geschriften over Jezus met de daaruit vloeiende richtingenstrijd 
en het jodendom als grote concurrent. De geschriften die circuleerden in de decennia na Jezus’ 
dood bevatten onderling veel tegenstrijdige elementen. Zo werd Jezus in sommige evangeliën 
als de zoon van god voorgesteld, terwijl hij in andere een profeet werd genoemd. Daar moest 
natuurlijk een einde aan komen, wilden de volgelingen het woord van god kunnen verspreiden 
zoals Jezus hun had opgedragen. De pausen kenden aan bepaalde evangeliën meer waarde 
toe dan aan andere. Vooral de evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes wonnen 
aan gezag. Hierin werd Jezus als de zoon van god beschreven en zijn kruisdood als een offer 
om de breuk tussen god en de mensheid te lijmen. De opstanding van Jezus uit de dood 
symboliseerde dat ook de mens uit de dood zou opstaan.  

Maar er was een groot probleem. Een aanzienlijke groep christenen die op haar hoogtepunt 
bijna de helft van alle gelovigen vormde, hing een volstrekt tegenstrijdige visie aan. Zij beriepen 
zich met name op de evangeliën die aan de twee andere apostelen van Jezus werden 
toegeschreven: Judas en Thomas. De invloed van deze groep, de gnostici, was groot en het 
spande erom welke stroming uiteindelijk de overhand zou krijgen. Het had weinig gescheeld 
of het christendom zoals wij dat nu kennen had er volstrekt anders uitgezien. De gnostici zijn 
vernoemd naar de gnostiek, een spirituele stroming die haar wortels heeft in het jodendom en 
de filosofie, overeenkomsten vertoont met het boeddhisme en als uitloper de newage beweging 
kent. De christelijke variant van de gnostiek is in de afgelopen millennia bijna uitgeroeid. 
Sinds de Nag Hammadigeschriften zijn opgedoken, en nu het evangelie van Judas, krijgen we 
weer enigszins inzicht in het geloof dat eens vele aanhangers kende. De gnostiek legt de 
nadruk op het verwerven van kennis. Deze kennis is niet aan te leren maar kan alleen van 
binnenuit door de mens zelf worden aangeboord. De gnostici menen dat in de mens een 
goddelijke vonk huist. In wezen is de mens zelf goddelijk. Dit is volstrekt tegenstrijdig met het 
christendom zoals wij dat nu kennen, waarin god buiten de mens bestaat. De gnostiek legt de 
nadruk op de mens en diens eigen goddelijkheid. Volgens de gnostici was Jezus een 
boodschapper uit een hogere wereld die de goddelijke vonk in de mensen weer moest 
opwekken. Hij werd dus niet als de zoon van god gezien. Onder volgt een fragment uit het 
evangelie van Thomas dat door de gnostici werd aangehangen en dat deel uitmaakte van de 
gevonden Nag Hammadi-geschriften. Jezus spoort zijn leerlingen aan de waarheid in zichzelf 
te zoeken. 

Als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn. Wie het Al denkt te kennen maar 

niet zichzelf, blijft volkomen in gebreke. 

De gnostici verwierpen de god uit de bijbel. Een goede god zou niet zo’n onvolmaakte wereld 
scheppen vol lijden en onrecht. De wereld had veel weg van een hel en moest daarom wel zijn 
gemaakt door een valse god, de duivel. De overige christenen aanbaden volgens de gnostici 
dan ook de duivel en Jezus kon onmogelijk diens zoon zijn. Uit het evangelie van Judas: 

De leerlingen zeiden: ‘Meester, U bent de zoon van onze God’. Jezus antwoordde: ‘Hoe kennen 

jullie mij? Waarlijk, ik zeg jullie dat niemand van jullie generatie mij zal kennen’. 

Boven de valse god uit de bijbel was er een hogere god, een onsterfelijk lichtwezen, die wel 
goed was. Volgens de gnostici hadden de zielen van de mensen in een ver verleden harmonieus 
samengeleefd met het onsterfelijke lichtwezen in de hemel. De valse god uit de bijbel had deze 
zielen gestolen, ze in een lichaam geplaatst en vervolgens op de helse aarde geworpen als zijn 
dienaren. Jezus was dus niet de zoon van de valse god uit de bijbel maar een boodschapper 
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van het onsterfelijke lichtwezen. Jezus wilde de mensen duidelijk maken dat ze zich moesten 
richten op deze echte god met wie ze onlosmakelijk verbonden waren. 

Zo kreeg Judas, die in het huidige christendom wordt verguisd, een volstrekt andere rol bij de 
gnostici, zoals het opgedoken evangelie van Judas aantoont. Zijn rol bij de kruisdood van 
Jezus kwam in een geheel ander licht te staan. Jezus was op aarde gekomen om de valse god 
te ontmaskeren. De valse god mocht dit plan dat tot zijn ondergang zou leiden, niet ontdekken. 
Daarom moest Jezus hem misleiden. Hij verzon een list en besloot alleen Judas in te wijden. 
Het evangelie van Judas begint dan ook als volgt:  

Het geheime verslag van de openbaring die Jezus vertelde aan Judas Iskariot, drie dagen 

voordat hij Pasen vierde.  

Verderop zegt Jezus tegen Judas: Keer je af van de andere leerlingen en ik zal je de geheimen 
van het koninkrijk vertellen. In de oude heilige geschriften, die al bestonden voor Jezus, werd 
voorspeld dat de valse god een verlosser zou sturen om de mensheid zogenaamd te redden. 
Deze messias zou op een gruwelijke manier aan zijn einde komen. 

Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd als een lam naar de 

slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij 

zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden.  

 

 

 

Door aan deze voorwaarden te voldoen die de valse god aan de Messias had gesteld, zou Jezus 
de valse god om de tuin kunnen leiden. Aldus, volgens de gnostici, maakte hij een plan samen 
met zijn trouwste leerling, Judas Iskariot. Judas zou Jezus uitleveren aan zijn vijanden zodat 
hij gemarteld en gedood kon worden, precies zoals was voorspeld in de oude geschriften. 
Judas heeft Jezus dus niet verraden, maar hielp hem juist in het diepste geheim. Van een 
verrader wordt hij een held! Jezus zegt tegen Judas: Jij zult iedereen overtreffen. De mens die 
mij onthult, die zal jij offeren. Jezus prijst hier Judas en kiest hem uit om het plan uit te 
voeren. Judas gaat vervolgens naar de vijanden van zijn meester en verraad zijn verblijfplaats. 
Jezus wordt gearresteerd en sterft de kruisdood. Het stoffelijk lichaam van Jezus wordt 
weliswaar geofferd, maar de hemelse boodschapper in dat stoffelijke lichaam sterft niet. In het 
huidige christendom gelooft men dat de kruisdood en opstanding van Jezus de verzoening 
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inluidden tussen de mens en god. Maar de gnostici menen dat er niets viel te verzoenen met 
deze duivel. Jezus had zich vrijwillig aan het kruis laten nagelen, met hulp van Judas. Zijn 
dood en opstanding moesten de mensen aansporen op zoek te gaan naar de goddelijke vlam 
in zichzelf. De ziel van de mens moest zich zien te ontdoen van het duivelse lichaam en zich 
proberen te herenigen met het onsterfelijke lichtwezen in de hemel. Jezus zei: ‘Hun lichamen 
zullen sterven maar hun zielen zullen leven en opstijgen’. Aan het einde van het evangelie van 
Judas wordt Judas de ware leerling van Jezus genoemd. Van de twaalf apostelen koos Jezus 
dus uitgerekend Judas uit om zijn plan te verwezenlijken. Blijkbaar concludeerde Jezus dat 
alleen Judas het echte geheim kon begrijpen. Het geheim van de valse god, de duivel, die de 
wereld had gecreëerd, en de echte god, het onsterfelijk lichtwezen die in de hemel zetelt. 

Hoewel de gnostici hun belangrijkste werk – het evangelie van Judas – werd afgenomen en ze 
te lijden hadden onder verschrikkelijke terreur, zouden ze steeds weer van zich laten horen. 
Een kleine groep ontkwam aan de vervolgingen en nestelden zich in het afgelegen, bergachtige 
Armenië. In de Middeleeuwen doken de gnostische ideeën op in het westen. Het zou de tijd 
worden van de inquisitie, de kerkelijke rechtbank die ketters op de brandstapel wierp. In de 
twaalfde eeuw raakten bewoners van Zuid-Frankrijk in de ban van een nieuwe stroming 
binnen het christendom, het katharisme. In werkelijkheid was het katharisme een uitloper 
van de gnostiek. Er was alleen een nieuwe naam aan gegeven om veiligheidsredenen. De 
katharen deelden de opvattingen van de gnostici. Zo geloofden zij dat de god uit de bijbel in 
werkelijkheid de duivel was. Boven deze valse god stond een hogere god, het onsterfelijk 
lichtwezen. Jezus was diens boodschapper en had geprobeerd om de mens los te maken van 
deze verderfelijke wereld met haar duivelse god.  

Onlangs werd onthuld dat voordat het evangelie van Marcus in het Nieuwe Testament werd 
opgenomen, er een flink deel over Maria Magdalena, Martha en de opwekking van Lazarus uit 
was verwijderd. In 1958 vond Morton Smith, die later professor Oude Geschiedenis werd aan 
de Columbia University, een fascinerend manuscript van de oecumenische patriarch van 
Constantinopel in de torenbibliotheek van het klooster in Mar Saba bij Qumrân. Dit klooster, 
met terrassen die langs een klif doorlopen tot aan de Kedronvallei, is een van de 
spectaculairste gebouwen van Judea. Smith had de opdracht de bibliotheekverzameling te 
catalogiseren, en na verloop van tijd deed hij een bijzondere ontdekking. In een boek met de 
werken van Sint Ignatius van Antiochië uit de eerste eeuw zat een afschrift van een brief van 
de kerk vader Clemens van Alexandrië (150-215). Hij was gericht aan zijn collega Theodorus 
en bevatte een kort, onbekend fragment uit het evangelie van Marcus. In zijn brief besprak 
Clemens een onorthodoxe groep genaamd de Carpocraten, die werden geïnspireerd door de 
leer van Martha en Salomé. Salomé was Helena-Salomé, de vrouw van Simon-Lazarus, niet 
Jezus’ zuster Sarah-Salomé. In de brief werd verordonneerd om een deel van de 
oorspronkelijke inhoud van Marcus te verzwijgen, omdat de informatie niet overeenkwam met 
de orthodoxe eisen. Clemens gaf hiervoor de volgende verklaring: 

Want als zij (de Carpocraten) iets waars zouden zeggen, moet iemand die van de waarheid 

houdt het niet met hen eens zijn. Want niet alle ware zaken zijn de waarheid; en die waarheid 

die naar menselijke maatstaven waar schijnt te zijn moet niet worden verkozen boven de ware 

waarheid, de waarheid volgens het geloof. Men moet nooit voor hen wijken; en als zij hun 

vervalsingen naar voren brengen, moet men nooit toegeven dat het geheime evangelie van 

Marcus is, maar men moet het onder ede ontkennen. Want niet alle ware dingen moet tegen alle 

mensen worden gezegd. 

In de coupure uit Marcus roept Lazarus naar Jezus vanuit zijn graf, nog voor de steen werd 
teruggerold. Hieruit blijkt duidelijk dat de man niet in de lichamelijke betekenis dood was, en 
dat Jezus’ ‘opwekking’ niet het bovennatuurlijke wonder was zoals het meestal wordt 
omschreven. Omdat de opwekking van Lazarus door de heilige Clemens uit Marcus is 
geschrapt, komt ze ook niet voor in Mattheus en Lucas, alleen in Johannes. Het belangrijkste 
verschil tussen Johannes en het geheime Marcus fragment heeft te maken met het gedrag 
van Maria Magdalena in de contex van deze gebeurtenis. In Johannes 11:20-29 lezen we:  
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Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 

Martha nam Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde 

ging ze naar Jezus toe.  

Er wordt geen reden gegeven voor Maria’s aarzelende gedrag, maar afgezien daarvan is dit 
fragment heel ongecompliceerd. Martha verliet het Huis, maar Maria bleef binnen totdat Jezus 
haar riep. De gebeurtenis werd echter veel gedetailleerder beschreven in het deel dat uit 
Marcus werd geschrapt er wordt in verklaard dat Maria de eerste keer inderdaad met Martha 
het Huis uit kwam, maar toen werd berispt door de discipelen en naar binnen werd gestuurd 
om Jezus’ instructies af te wachten. Als Jezus’ vrouw was Maria gebonden aan een strenge 
code van huwelijkse gewoonten. Ze mocht het Huis pas verlaten en haar man begroeten als 
ze daarvoor nadrukkelijk zijn toestemming had gekregen. In het verhaal van Johannes blijft 
Maria zonder verklaring op de plaats die haar is toegewezen, maar de gedetailleerde tekst uit 
Marcus werd expres achtergehouden, omdat de huwelijkse realiteit er te duidelijk in naar 
voren kwam. Hij legde, in de woorden van Clemens, de waarheid bloot in plaats van de andere 
‘waarheid volgens het geloof’.   

 

 

 

Het weglaten van het Lazarusverhaal is de reden waarom verhalen over Maria Magdalena’s 
zalving van Jezus in Betanië volgens de evangeliën van Marcus en Mattheus plaatsvinden in 
het huis van Simon de Melaatse (de man die in Lucas Simon de Farizeeër wordt genoemd), in 
plaats van in het Huis van Lazarus, zoals in Johannes. Om het belang hiervan te onderkennen 
moeten we deze episode bekijken in een groter verband. Ook moeten we het gebruik van het 
woord ‘dood’ in deze context bestuderen, zoals het werd vastgelegd door de codes van de 
schrijvers van de Dode-Zeerollen. De man die Lazarus werd genoemd was Jezus’ vriend en 
apostel Simon, een voormalig Farizeeër. In de apostolische lijsten van Mattheus 10:4 en 
Marcus 3:18 wordt hij voorgesteld als Simon Kananeus, terwijl hij in Lucas 6:15 en 
Handelingen 1:13 Simon Zelotes (Simon de Zeloot) wordt genoemd. De Zeloten waren militante 
vrijheidsstrijders en voorstanders van een oorlog met Rome. Soms werden ze Kananites 
genoemd, het Griekse woord voor fanatiekeling. In het jaar 32 kwam Simon in aanvaring met 
het gezag, omdat hij had meegedaan aan een mislukte opstand tegen de Romeinse gouverneur 
Pontius Pilatus.  



22 

 

Volgens ‘De Oude Geschiedenis van de joden’ van Josephus was de reden voor deze opstand 
dat Pilatus staatsfondsen had gebruikt ter verbetering van zijn eigen watervoorraad. Er werd 
een officiële aanklacht tegen hem ingediend, waarna Pilatus’ soldaten de aanklagers 
vermoordden. Er volgde meteen een gewapende opstand, onder leiding van Simon de Zeloot. 
Maar de opstand was gedoemd te mislukken en op verordening van koning Herodus-Agrippa 
werd Simon vogelvrij verklaard. Volgens de joodse wet was een vogelvrijverklaring een soort 
terdoodveroordeling, de geestelijke executie van een sociale verschoppeling (net zoiets als een 
excommunicatie) en deze verklaring werd figuurlijk ‘de dood’ genoemd. Het duurde echter vier 
dagen voordat ze volledig werd uitgevoerd. In tussentijd werd de verstotene uitgekleed, in een 
doodskleed gewikkeld, opgesloten en ‘doodziek’ verklaard. In geval van Lazarus wisten Martha 
en Maria dat zijn ziel eeuwig vervloekt zou zijn als hij op de derde dag nog geen gratie had 
gekregen (was opgewekt). Daarom stuurden ze Jezus het bericht dat Simon ‘ziek’ was 
(Johannes 11:3). Aanvankelijk stond Jezus machteloos, want alleen de hogepriester of de 
vader van de gemeenschap kon zo’n opheffing (opwekking) uitvoeren en Jezus oefende geen 
priesterlijk ambt uit. 

Maar toevallig kreeg Herodus-Agrippa onenigheid met de Romeinse autoriteiten en hij verloor 
in korte tijd zijn rechtsbevoegdheid aan zijn oom, Herodus-Antipas, die de opstand van de 
Zeloten tegen Pilatus had gesteund. Antipas greep zijn kans, herriep het bevel tot 
vogelvrijverklaring en gaf instructies dat Simon moest worden opgewekt uit de dood. Hoewel 
voor Simon de tijd was gekomen voor de geestelijke dood (de vierde dag na de 
vogelvrijverklaring), besloot Jezus een priesterrol op zich te nemen en hem hoe dan ook te 
verlossen. Daarmee bevestigde hij de status van de geestelijk overleden Simon als dienaar van 
Abraham, Eliëzer (Lazarus) en hij droeg hem op om met die voorname titel voort te komen uit 
de stam van Abraham. En zo gebeurde het dat Lazarus (Simon de Zeloot) uit de dood werd 
opgewekt zonder officiële toestemming van de hogepriester, de vader van de gemeenschap of 
de raad van ouderen, het sanhedrin. Jezus had de regels van de tempelgemeenschap met 
voeten getreden, maar Herodus-Antipas dwong de hiërarchie zich bij dit fait accompli neer te 
leggen, en voor het gewone volk was dit politiek ongekende feit inderdaad een wonder. ‘En 
vanaf die dag overlegden ze (de hogepriester Kajafas en de Farizeeërs) hoe ze hem zouden 
doden’ (Johannes 11:47-53). De omschrijving Simon de Melaatse is op Lazarus van toepassing 
omdat hij in de gemeenschap als zodanig bekendstond: door zijn vogelvrijverklaring was hij 
onrein geworden. 

Bij de beschrijving van het bruiloftsfeest verklaart het evangelie: ‘Toen de wijn bijna op was, 
zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ Daarna volgt het verhaal hoe 
Jezus vaten met water lijkt te veranderen in vaten met wijn. Volgens de Dode Zeerollen van 
Qumrân was aan dergelijke gemeenschappelijke tafels het serveren van wijn voorbehouden 
aan de leidinggevende priester. Zoals in Hebreeën 7:14 wordt geconstateerd had Jezus geen 
priesterlijk gezag, zodat elke vorm van inmenging van zijn kant over de wijn, voordat die was 
ingeschonken, een overtreding betekende van het Voorschrift, en toch kwam hij duidelijk 
tussenbeide. Dit fragment is van belang omdat alleen volledig ingewijde Levieten ceremoniële 
wijn mochten drinken. Alle andere aanwezigen werden als oningewijd beschouwd en mochten 
zich uitsluitend ritueel reinigen met water. Tot deze groep behoorden getrouwde mannen, 
bekeerlingen, niet-joden en alle niet-priesterlijke joden. Dit wordt bevestigd in Johannes 2-6: 
‘Nu stonden daar voor het joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud 
van drie à vier metrete’. Jezus’ handelswijze is zo belangrijk, omdat hij toen hij het 
reinigingswater liet staan en de oningewijde gasten de heilige wijn liet gebruiken, brak met de 
traditie. De ceremoniemeester (Grieks: Architriclinos) sprak niet over een wonder, maar 
merkte eenvoudigweg op dat hij verbaasd was dat de goede wijn in die fase van het feest aan 
de gasten was voorgezet. Jezus’ moeder Maria, die de bedienden had opgedragen om Jezus te 
gehoorzamen, verklaarde dat deze periode ‘zijn grootheid toonde en zijn leerlingen geloofden 
in hem’. 

In het evangelie van Johannes is geen sprake van een bruiloftsdienst in Kana, alleen van een 
bruiloftsfeest en van water en wijn. Er waren enkele discipelen aanwezig en allerlei gasten, 
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onder wie niet-joden en anderen die technisch gezien onrein waren. Dit was geen 
huwelijksceremonie, maar het bruiloftsmaal van een verloving. Normaal was er hierbij een 
officiële gastheer aanwezig. Hij had de leiding over de gang van zaken, als ceremoniemeester. 
Het secundaire gezag was in handen van de bruidegom en zijn moeder. Dit is heel belangrijk 
want toen de communiewijn ter tafel kwam zei Jezus’ moeder tegen de bedienden: ‘Doe maar 
wat hij jullie zegt, wat het ook is’. Geen enkele gast had het recht om op een dergelijke manier 
bevelen te geven en veel theologen zijn van mening dat hieruit blijkt dat Jezus en de bruidegom 
een en dezelfde persoon waren. In alle vier evangeliën wordt wel degelijk verklaard dat Jezus 
getrouwd was. Volgens de chronologie van het evangelie vond de bruiloft in Kana, Galilea, 
plaats in juni in het jaar 30, hetgeen absoluut juist is voor een dynastiek verlovingsfeest, drie 
maanden voor het eerste huwelijk in september. Als we diezelfde chronologie volgen, zien we 
in september van het jaar 30 dat Maria Magdalena Jezus zalfde in het Huis van Simon (Lucas 
7:37-38). In die fase zou ze ook om haar echtgenoot hebben geweend, voordat ze 
overeenkomstig de wet van oktober tot november van elkaar werden gescheiden. Vervolgens, 
als een almah die verloofd was, zou zijn geclassificeerd als een ‘kreupele vrouw’, tot het paar 
in december lichamelijk werd herenigd. 

 

 

 

De opstand in 160 voor Chr., toen de priesterkaste van Hasmoneese Makkabeeën (de 
voorvaderen van Maria Magdalena) bekendheid verwierf, werd vooral aangewakkerd door 
koning Antiochus 1V van Syrië, die de joodse gemeenschap een systeem met een Griekse 
eredienst had opgedrongen. Het Makkabeese leger versloeg de Syriërs en wijdde de tempel van 
Jeruzalem later opnieuw in. Maar hoe succesvol ze tegen Antiochus ook waren geweest, intern 
werd er schade aangericht, omdat men tijdens de campagne had moeten vechten op de 
sabbat. Een kern van ultra-orthodoxe joodse gelovigen, zogenaamde Chassidim (vromen) 
maakte hiertegen ernstig bezwaar en toen het overwinnende Huis van Hasmon in Jeruzalem 
zijn eigen koning en hogepriester aanstelde, uitten de Chassidim hun verzet en marcheerden 
ze de stad uit. Vervolgens stichten ze hun eigen ‘pure’ gemeenschap in de nabijgelegen 
wildernis van Qumrân. Hun bouwwerken begonnen rond 130 voor Chr.. Ongeveer een eeuw 
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daarna was er een aardbeving. Qumrân werd ontruimd en vervolgens herbouwd. Dit was het 
tijdperk van koningin Cleopatra V11 van Egypte, wier Griekse dynastie van Ptolemeische 
farao’s gedurende de hele periode waarin Qumrân werd bewoond had geregeerd. Voor de 
Romeinse interventie in 44 voor Chr. was de Grieks-Egyptische invloed in Judea zeer sterk 
geweest en in deze periode ontwikkelden de Essenen zich vanuit hun Chassidische basis tot 
een kloostergemeenschap die zich bezighield met Egyptische geneeskunst en de Therapeutate 
werd genoemd. Het Griekse woord essenoi verwijst naar artsen. De evangelieverhalen waarin 
de verschijning van de engel Gabriel voorkomt die verkondigd dat er een kind op komst is, bij 
Maria en Jozef en daarvoor in het verhaal van Maria’s nicht Elisabeth en haar man Zacharias, 
blijkt overduidelijk dat deze evangelieverhalen voorkomen uit de Esseense cultuur en dat 
binnen die omgeving deze families behoorden tot de sekte van de Nazarenen. Jezus de 
Nazareen (of Nazoreeër) was daarom een Esseen en het product van een liberale, 
therapeutische gemeenschap. 

Hierdoor wordt het mogelijk de huwelijksvoorschriften te reconstrueren die golden voor Jozef 
en Maria en voor Jezus en Maria Magdalena, want in dit opzicht weken de Nazareense 
gewoonten sterk af van de joodse norm. Jezus’ vader, Jozef, wordt in de geslachtsregisters 
van Mattheüs en Lucas een nakomeling genoemd van het koninklijk Huis van David. Dat 
Maria een nakomeling was van een koninklijke familie wordt nergens in de evangeliën als feit 
vermeldt. Er wordt alleen beweerd dat Jozef een Davidsche vorst was en dat Jezus zijn 
koninklijk erfgoed als de christus (Griekse christos: koning) aan zijn vader dankte. Josephus 
legt uit dat de Essenen van Qumrân in mannen- en vrouwenkloosters, dus van elkaar 
gescheiden leefden en overwegend een celibatair leven leidden. In bepaalde gevallen, waar 
erfelijke belangen op het spel stonden, waren huwelijk en voortplanting toegestaan, maar er 
bestonden strikt toegepaste regels, die geen overeenkomsten vertoonden met de joodse 
familienormen. In de Esseense hiërarchische structuur werden de namen van de engelen in 
stand gehouden binnen specifieke dynastieën van de hoogste priesterorde. Binnen de 
gevestigde orde bevonden zich altijd een Michaël, een Gabriël, een Rafaël, een Uriël en een 
Sariël. Deze mannen waren, in strikte betekenis van de term ‘engel’ (bode), de hoogst 
geplaatste ambassadeurs van de gemeenschap. Ze waren in wezen de regelaars. In de 
patriarchale gemeenschap was de vader (de Abraham) oppermachtig, en zijn directe 
afgevaardigden werden zijn zoon en zijn geest genoemd. Binnen de hiërarchie werd ook een 
patriarchale structuur in stand gehouden, die was gebaseerd op de familie van Abraham, 
naast een profetische raad van ouderen, die Jesaja, Zacharia en dergelijk werden genoemd. 
Bovendien was er een koninklijke tak, die afstamde van het koninklijk Huis van David, het 
Huis van Juda, waarin Jozef en Jezus werden geboren. Paulus vermeldde dit expliciet in zijn 
brief aan de Hebreeën. Hij zei dat Jezus weliswaar een koninklijk erfgoed had, maar door zijn 
geboorte geen aanspraak maakte op het priesterschap. De onderscheidingen van het 
priesterschap waren ingesteld ten tijde van koning David. De Zadok/Michaël werd de Heer 
genoemd en de Abiathar/Gabriël was de aangestelde ‘engel gods’. Dit systeem van engelen 
wordt nader uiteengezet in het Boek van 1 Enoch. In de Davidsche stamboom werd ook de 
priester Jarius vermeld, die later werd opgevolgd door de vader van Maria Magdalena. Uit dit 
alles kunnen we afleiden dat, op grond van toepasselijke titulaire benamingen, de termen 
Heer en Vader een eerbiedwaardige, maar aardse betekenis hadden. Waar ze voorkomen in 
verhalen en dialogen van het Nieuwe Testament wordt meestal aangenomen dat ze naar god 
verwijzen. Dit is vanwege de christelijke doctrine. Maar voor de Essenen werd god op aarde 
vertegenwoordigd door aristocratische figuren met deze benamingen. 

Pater Malachi Martin maakte met behulp van de Vaticaanse archieven bekend dat alleen 
degenen die aan Jezus verwant waren via zijn moeder ‘Desposyni’ genoemd werden. Hij vertelt 
over een speciale gebeurtenis in het jaar 318 toen een Desposyni-delegatie naar Rome reisde. 
De geschiedschrijver uit die tijd, Eusebius van Caesarea, legde deze gebeurtenis ook 
schriftelijk vast. De mannen gingen op audiëntie bij bisschop Silvester, in het kort daarvoor 
op bevel van Constantijn gebouwde Lateraanse paleis. Via hun belangrijkste woordvoerder, 
Jozef, brachten de gedelegeerden naar voren dat volgens hen Jeruzalem in plaats van Rome 
het centrum van de kerk moest zijn. Ze brachten naar voren dat de bisschop van Jeruzalem 
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een erfelijke Desposynos moest zijn, terwijl de bisschoppen van andere grote centra – zoals 
Alexandrië, Antiochië en Efese – aan hem verwant moesten zijn. Tenslotte verklaarden ze, had 
bisschop Clemens van Alexandrië geschreven dat Jezus’ broer Jakobus de Heer van de Heilige 
Kerk en de bisschop der bisschoppen was. Jakobus was de Nazereense bisschop van 
Jeruzalem. In dat opzicht was deze joods-christelijke beweging veel gezaghebbender dan een 
verzonnen Romeinse zijtak steunend op Petrus, die alleen maar een apostel van de heer en 
geen familielid was.  

Zoals viel te verwachten was dit verzoek tevergeefs. Silvester (de eerste paus) had nauwelijks 
macht om keizerlijke bevelen te herroepen. Hij zei dat de leer van Jezus was vervangen door 
een doctrine die beter kon worden gevoegd naar de keizerlijke voorwaarden, en hij liet de 
mannen weten dat de macht van de verlossing voortaan niet meer rustte bij Jezus, maar bij 
keizer Constantijn. Na de ontmoeting tussen bisschop Silvester en de Desposyni-delegatie 
besloot Constantijn dat hij een strategie moest verzinnen om zichzelf wat betreft het belang 
voor het christendom boven de verwanten van Jezus te plaatsen. Eigenlijk moest hij zelfs nog 
belangrijker worden dan Jezus. Door verschillende kenmerken van het vroege christendom te 
laten versmelten met aspecten van de Sol Invictus-zonneverering had Constantijn een 
hybridische (bastaard, tweeslachtig) godsdienst gecreëerd, die de kerk van Rome werd. Maar 
de figuur Jezus vormde een probleem, aangezien het keizerrijk in de vierde eeuw nog een 
aanzienlijk aantal Nazareense volgelingen telde. De keizer wist dat hij hier iets aan moest 
doen, en tijdens het Concilie van Nicea in het jaar 325 loste hij het probleem zeer handig op. 
De christenen verwachtten vroeg of laat de wederkomst van de Messias en daarom bedacht 
Constantijn een manier om aan deze verwachting te voldoen of zelfs die te overtreffen. Jezus’ 
missie tegen de Romeinse overheersing in Judea was mislukt vanwege verdeeldheid onder de 
sektarische joden. De Nazareense en Esseense gemeenschappen hadden hem gesteund, maar 
de Hebreeuwse politieke groep niet, vooral de priesters van de Tempel van Jeruzalem en het 
Sanhedrin, de raad van ouderen. Ze stelden zich tevreden met hoge posities binnen een 
Romeins bestuur. Ze maakten bovendien sterk bezwaar tegen het feit dat Jezus het contact 
met de joodse god wilde delen met niet-joden. Dientengevolge hadden de christenen vanaf de 
eerste eeuw weinig steun gekregen van de orthodoxe joodse gemeenschap en waren ze erg 
slecht behandeld door de overheid in Rome. Constantijn maakte van dit alles gebruik door de 
beweren dat Jezus de christenen in een zwakke, kwetsbare positie had gemanoeuvreerd 
omdat hij de dingen slecht voor hen had geregeld zaaide hij de kiem voor een nieuw idee: 
‘misschien was Jezus toch niet de ware Messias’. Hieruit volgde dat, aangezien de keizer, en 
niet Jezus, ervoor had gezorgd dat de christenen in het Romeinse rijk vrij waren, niet Jezus 
hun ware Heiland was, maar Constantijn. Hij wist uiteraard dat Jezus door Paulus was 
vereerd als de zoon van god, maar er was geen ruimte om zo’n concept te laten voortbestaan. 
Jezus en god moesten worden versmolten tot één geheel, zodat de zoon kon worden 
geïdentificeerd met de vader. Zo werd op het concilie van Nicea (het huidige Isnik in Turkije) 
bekendgemaakt dat god officieel werd gedefinieerd als drie personen in één: een godheid die 
bestond uit drie gelijkwaardige, voor eeuwig naast elkaar bestaande delen, de vader, de zoon 
en de heilige geest. Jezus werd gemakshalve terzijde geschoven als een figuur met nauwelijks 
enige praktische betekenis. Vanaf dat moment werd de keizer beschouwd als het Messiaanse 
opperwezen. Hij was niet alleen de wederkomst van de Messias, hij was ook diens eerste 
verschijning. Een erfenis die vanaf het begin der tijden voor hem gereserveerd zou zijn geweest.  

Hoewel Jezus’ broers en zusters in moderne bijbelgeschriften zelden worden besproken, 
worden ze wel genoemd in het Nieuwe Testament, vooral Jakobus, de oudste broer van Jezus. 
Het probleem wat betreft Jezus’ broers en zusters waar de kerk lange tijd mee geworsteld, is 
de kwestie van de Desposyni en hun definitie in Vaticaanse documenten: ‘Uitsluitend die 
personen die aan Jezus verwant zijn via zijn moeder worden Desposyni genoemd’. Deze 
definitie is voor de kerk lange tijd een groot probleem geweest, omdat ze maar twee dingen 
kan betekenen. 

-  Als Jezus de enige zoon van Maria zou zijn, konden de Desposyni alleen zijn persoonlijke 
afstammelingen zijn; 
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 - Als sommige Desposyni afstammen van Maria, maar niet van 213 Jezus, moet Maria naast 
Jezus nog andere kinderen hebben gehad.  

Welke mogelijkheid de kerkelijke autoriteiten ook kiezen als de waarschijnlijkste, ze eindigen 
altijd met een probleem. Als men zou toegeven dat alle Desposyni afstammelingen van Jezus 
waren, zou de visie van de katholieke kerk dat Jezus ongehuwd was hiermee worden 
weersproken. Maar het dogma dat Maria maagd was werd vastgelegd in 692 door een resolutie 
van het Concilie van Trullo, onder paus Justianus 11. Dit was een verordening dat ze voor 
altijd maagd bleef. De exacte formulering van de leerstellingen en commentaren luidt als volgt:  

De katholieke kerk heeft altijd onderwezen dat Maria als maagd geboren en onze Heer 
onbevlekt heeft ontvangen, en heeft bevestigd dat Maria voor altijd maagd was, zelfs na de 
geboorte van haar vleesgeworden zoon.  

 

 

 

Als de bisschoppen ooit zouden worden gedwongen om te kiezen zouden ze het besluit van 
Trullo moeten verwerpen, want uit de evangeliën komt overduidelijk naar voren dat Maria’s 
gezin groter was dan alleen Jezus. Sommige aanhangers van de stelling dat Maria maagd was 
hebben gesuggereerd dat de in de evangeliën genoemde broers en zusters van Jezus in 
werkelijkheid zijn neven en nichten waren of misschien kinderen waren van Jozef, bij een 
andere vrouw dan Maria. Maar het Nieuwe Testament laat er geen twijfel over bestaan dat 
geen van deze opties waar is. Zowel in Mattheus 1:25 als in Lucas 2:27 staat dat Jezus Maria’s 
eerstgeboren zoon was. Nergens wordt vermeld dat hij haar enige zoon was. In Mattheus 13:55 
wordt verklaard dat Jezus broers had: Jakobus, Jozef, Simon en Judas. Hun namen worden 
herhaald in Marcus 6:3. In brieven van het Nieuwe Testament verwijst Paulus specifiek naar 
zijn ontmoeting in Jeruzalem met ‘Jakobus, de broer van de Heer’ (Galaten 2:1-10 en 
Handelingen 15:4-34). Andere vermeldingen verwijzen naar Jakobus, die het beroemde debat 
over de besnijdenis in Jeruzalem voorzat, als leider van de Nazareense kerk (Galaten 2:1- 10 
en Handelingen 15:4-34). Bovendien wordt er in de kronieken van de geschiedkundige Flavius 
Josephus uit de eerste eeuw verwezen naar Jakobus, de broer van Jezus, die christus 
genoemd werd. Deze laatste verwijzing is een goed voorbeeld van een vermelding van Jezus 
buiten de bijbel, maar wel uit dezelfde tijd. Zusters worden ook vermeld in het Voor-evangelie 
van Jakobus, in het Evangelie van Filippus en in de Apostolische Constituties van de kerk 
zelf. In het Nieuwe Testament verschijnen deze zusters bij het kruis en de graftombe van 
Jezus. Ze worden Maria, Salomé en Joanna genoemd in de Panarion en Ancoratus van 
Epiphanius.  
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Uiteindelijk groeide de bovenaardse Jezus die door Paulus was bedacht uit tot de goddelijke 
Jezus van het orthodoxe christendom. Oorspronkelijk was Paulus (Saulus van Tarsus) een 
vrome jood en leraar van de zoon van koning Herodus-Agrippa 1. Zijn bekering tot de liberale 
Nazareense godsdienst vond plaats toen hij in Damascus Jezus’ discipelen kwam arresteren, 
wier Helleense doctrines in strijd waren met de joodse wet. Volgens Handelingen 9:1-2 voerde 
hij deze opdracht uit vanwege een mandaat van de hogepriester in Jeruzalem. Maar dat kan 
onmogelijk het geval zijn geweest. De joodse raad van tempeloudsten, het sanhedrin, had geen 
enkele rechtsbevoegdheid in Syrië. Het is veel waarschijnlijker dat Paulus, aangezien hij was 
aangesloten bij de regering van Herodus, optrad namens de Romeinen, in het kader van hun 
pogingen de Nazarenen te onderdrukken. Afgezien daarvan is het belangrijkste aspect van 
Paulus’ verhaal zijn bekering, plus het feit dat toen hij later op beschuldiging van opruiiing 
voor de gouverneur van Caesarea verscheen zijn aanklager beweerde: 

Het is ons gebleken dat deze man een ware pest is en dat hij overal ter wereld onlusten onder 

de joden veroorzaakt. Hij is een van de voornaamste leiders van de sekte der Nazoreeërs. 

Handelingen 24:5). 

Misschien kan de christelijke gnostiek na vele eeuwen van onderdrukking weer aan 
populariteit winnen. Van de huidige paus Benedictus XV1 is bekend dat hij zeer 
geïnteresseerd is in de gnostiek en dat hij de Nag Hamadi-geschriften uitvoerig bestudeerd 
heeft. Niemand verwacht dat hij het verboden evangelie van Judas zal erkennen, maar de 
mogelijkheid bestaat dat hij de spiritualiteit die zo eigen is aan de gnostiek weer voorzichtig 
zal stimuleren binnen de kerk . Het is redelijk om te stellen dat indien het evangelie van Judas 
niet verboden was verklaard en alle exemplaren niet waren 

vernietigd, de vervolging van joden in de laatste twee millennia minder hevig was geweest. 
Hoewel niet alleen christenen, maar ook Romeinen, moslimfundamentalisten en atheïsten als 
Hitler zich schuldig hebben gemaakt aan jodenvervolgingen, had het evangelie van Judas – 
met Judas als ware leerling in plaats van verrader – wel degelijk verschil kunnen maken. In 
het evangelie van Judas heeft Jezus een vooruitziende blik. Hij voorspelt Judas: Komende 
generaties zullen je vervloeken, maar eens zal je over hen heersen.  

De persoon Jezus blijft in mysteriën gehuld. Of hij nu werkelijk de zoon is van god, of slechts 
een profeet, boodschapper of wijs man, is een kwestie van persoonlijk geloof. Ook buiten de 
bijbel duikt Jezus op. Zo staat in de Indiase stad Srinagar een tombe waarin volgens de lokale 
overlevering Jezus begraven ligt. Na zijn opstanding zou hij naar India zijn vertrokken. Het 
graf wordt nog dagelijks bezocht door islamieten en boeddhisten. Een ander hardnekkig 
gerucht wil dat Jezus samen met Maria Magdalena naar Frankrijk vluchtte en daar een gezin 
stichtte. Zijn nakomelingen bereiden zich voor om de wereldheerschappij over te nemen, zo 
wil het verhaal. Jezus beloofde zijn volgelingen dat hij zou terugkeren en er gaat geen dag 
voorbij of een groepering of individu ergens ter wereld meent dat dit moment is aangebroken. 
Al met al is Jezus niet alleen de meest invloedrijke persoon ooit, maar ook de meest 
raadselachtige. 

De voorspellingen omtrent de geboorte van Maria van de engel aan Anna en Joachim worden 
uitvoerig verteld in het evangelie van Mattheus. De engel (priester uit tempel) draagt Anna en 
Joachim op hun kind Maria te noemen. Ook wordt hun meegedeeld dat het meisje in de tempel 
zal opgroeien en later, als maagd, de zoon van god ter wereld zal brengen, die Jezus moet 
heten. Sommige Koptische teksten geven een andere versie van de aankondiging van Maria’s 
geboorte. In de Sihidische fragmenten van het leven van de maagd wordt verteld hoe zowel 
Anna als Joachim in de tempel om hun onvruchtbaar huwelijk worden bespot en vernederd, 
zodat zij zwaar aangeslagen naar huis gaan. Op een dag krijgt Joachim een visioen. Hij zit 
aan een bron waar een witte duif van het water drinkt. De duif vliegt op, gaat op zijn hoofd 
zitten en blijft daarna een tijdje rond hem cirkelen. Joachim staat op en vertelt het visioen 
aan Anna. Wanneer zij in slaap valt, ziet zij een duif die in een boom bij een bron zit. De duif 
vliegt op en gaat eerst op haar hand zitten en daarna op haar boezem terwijl ze Anna’s mond 
kust. Niet lang daarna wordt Anna zwanger. Bij het volgende Pascha krijgt Anna in Jeruzalem 



28 

 

weer een visioen, waarin een engel haar zegt: ‘Je zal een dochter voortbrengen en die Maria 
noemen. Blijf weg van het bed van Joachim en eet niets onreins tot je het kind speent’. 

Toen Anna negen maanden zwanger was, schonk ze het leven aan een meisje. De baby kwam 
gezond ter wereld en Anna noemde haar dochter Maria en dankte samen met Joachim de 
Heer. Zodra Maria zes maanden oud was, zette haar moeder haar op de grond om te zien of 
ze kon lopen. Maria ging zeven stappen van haar weg en deed toen nog eens zeven stappen 
terug tot ze weer bij haar moeder was. Opgetogen zei Anna: ‘Je zal niet meer op de vloer 
rondlopen tot ik je naar de tempel van de Heer breng’. En de daad bij het woord voegend, 
richtte ze in het slaapvertrek een heiligdom in, zodat Maria met niets onreins in aanraking 
kwam. Zodra Maria twee jaar werd, zei Joachim tegen Anna: ‘Laten we haar naar de tempel 
brengen om onze gelofte na te komen, zodat de Heer niet boos wordt op ons’. Maar Anna vond 
het nog te vroeg omdat het meisje nog te afhankelijk was van haar ouders. Ze stelde voor om 
nog een jaar te wachten en Joachim ging ermee akkoord. Op haar derde verjaardag brachten 
Anna en Joachim hun dochter naar de tempel zoals ze afgesproken hadden. Zij werden 
vergezeld door een groep maagden die allen een brandende fakkel droegen. Hoewel Maria nog 
maar drie jaar oud was, beklom ze vlot en tot verbazing van alle omstanders de vijftien treden 
naar de tempel, zonder een keer om te kijken of naar haar ouders te roepen. De hogepriester 
kuste Maria en zegende haar met de woorden: ‘De Heer heeft je naam groot gemaakt onder 
alle geslachten. In jou zal hij zijn verlossing aan de kinderen van Israël openbaren’. Daarna 
zette hij haar op de derde trede van het altaar en god liet zijn genade over haar neerdalen. 
Maria begon van vreugde te dansen en iedereen kreeg haar lief.   

 

 

 

In de Sahidische fragmenten van het leven van de maagd wordt ook aandacht besteed aan 
Maria’s kleding tijdens haar jeugdjaren in de tempel. In hoofdstuk twee staat dat haar kleding 
nooit vuil werd, niet sleet en geen scheuren kreeg. De kleren die haar moeder haar 
aangetrokken had op de dag dat ze in de tempel werd opgedragen, groeiden met haar mee en 
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werden groter zoals zij. In de loop van de jaren groeide Maria op tot een ijverig en godvruchtig 
meisje. Aan de Heer beloofde ze altijd maagd te blijven en ze vulde haar dagen met gebed en 
handenarbeid. Van de ochtend tot het derde uur bad ze, van het derde tot het negende uur 
hield ze zich bezig met weven en vanaf het negende uur begon ze opnieuw te bidden. Elke dag 
werd Maria als een duif gevoed door een engel. Niemand van al de maagden in de tempel kon 
beter de lof van de heer zingen of kende grondiger de wet. 

Toen Maria twaalf jaar oud werd, beraadslaagden de priesters over haar toekomst. In de 
tempel kon ze niet blijven, want een meisje dat vrouw werd, zou het heiligdom van de Heer 
verontreinigen. Zacharias, een priester die getrouwd was met Maria’s oudere nicht Elisabeth, 
zonderde zich af en terwijl hij god om raad smeekte, verscheen een engel van de Heer die tegen 
hem zei: ‘Roep de weduwnaars van het volk bijeen en laat ze elk hun staf mee brengen. Maria 
zal de vrouw worden van hem aan wie de Heer een teken geeft’. Zacharias voerde onmiddellijk 
het bevel uit en herauten doorkruisten het hele gebied van Judea. Ook Jozef, een timmerman 
uit het geslacht van David, gaf gehoor aan de oproep. Om zijn vroomheid en rechtschapenheid 
werd hij Jozef de Rechtvaardige genoemd. Bij de tempel aangekomen moesten de mannen 
hun staf afgeven aan Zacharias. Die nam de stokken mee de tempel in, bad tot god en gaf 
nadien elke man zijn staf terug. Er gebeurde echter niets wat op een wonder leek. Toen Jozef 
als laatste zijn staf in ontvangst nam, kwam er een sneeuwwitte duif uit tevoorschijn die 
meteen op zijn hoofd ging zitten. Zacharias herkende dit als een teken van god en zei tegen 
Jozef dat hij aangewezen was om de maagd van de Heer onder zijn hoede te nemen. Terwijl 
Maria in het huis van Jozef woonde, besloten de priesters om een voorhangsel te laten maken 
voor het heiligdom van de Heer. Zeven reine maagden werden naar de tempel gehaald, onder 
wie Maria. De priesters lieten het lot bepalen wie van de maagden het voorhangsel mocht 
maken en Maria lootte het purper. Verheugd keerde zij terug naar het huis van Jozef en zette 
zich aan het werk. Niet lang daarna werd Zacharias stom. Zolang hij niet kon spreken, werd 
hij vervangen door een andere priester, Samuel. 

Dit zijn ook verzonnen verhalen door de roomse kerk om te bewijzen dat christus de zoon van 
god was en geen broers en zusters  had. In de apocriefe boeken leert men via Maria’s 
geschiedenis de lotgevallen van de andere personages kennen: haar ouders Anna en Joachim, 
haar verloofde Jozef, haar nicht Elisabeth, die de moeder was van Johannes de Doper en de 
vrouw van Zacharias, de apostel Johannes, die Maria na Jezus’ dood onder zijn hoede nam, 
en Jozef van Arimathea, de rijke jood die zijn graf ter beschikking stelde om Jezus een laatste 
rustplaats te bezorgen. Ook belangrijk is de tijd die zij doorbracht in Egypte en Nazaret, de 
twee plaatsen waar Jezus opgroeide. Maria’s geschiedenis toont ons de jeugdjaren van haar 
zoon en al de wonderlijke, soms bizarre belevenissen die deze periode kenmerkten. Sommige 
van deze verhalen zullen heel wat voorhoofden doen fronsen omdat het beeld dat soms van de 
jonge Jezus gegeven wordt, sterk afwijkt van dat van de volwassen man die men kent uit de 
canonieke evangeliën. 

De geschiedenis van de rozenkrans als gebedsoefening begint in de Middeleeuwen. Het 
gebruik om elke dag vijftig keer het weesgegroet te bidden bestond in kloosters al vanaf de 
dertiende eeuw en vanaf 1400 was de rozenkrans de grondslag geworden van het dagelijks 
gebed. De kartuizer Adolf van Essen, in 1409 prior in Trier, noemde deze methode van bidden 
eerst het rosarium, wat rozentuin betekent. Die term houdt een symbolische verwijzing in 
naar de maagdelijkheid van Maria, in de kunst talloze malen voorgesteld als en door een haag 
of muur afgesloten tuin. Halfweg de vijftiende eeuw schreef de kartuizer Dominicus van 
Pruisen voor zichzelf als gebedsmethode een ‘Leven van Jezus’ in vijftig korte zinnen, kleine 
overwegingen bij de vijftig weesgegroetjes van de rozenkrans. Omstreeks 1455 waren die 
overwegingen in duizendvoud verspreid. Het zijn de eerste sporen van blijde, droevige en 
glorievolle geheimen die nu nog als overweging dienen bij het zo vaak herhaalde weesgegroet. 
In het midden van de vijftiende eeuw werd na ieder tientje een grote kraal voor het onzevader 
ingelast en daarmee was de huidige vorm van het rozenhoedje zo goed als rond. De uitbreiding 
van de vijftig korte overwegingen tot honderdvijftig, dus het hele Mariapsalter, is eveneens te 
danken aan Dominicus van Pruisen. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een gebedsoefening 
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voor kloosterlingen werd omstreeks 1500 ook buiten de kloosters algemeen gebruik in heel 
Brabant, Vlaanderen en Holland. De dominicanen, echte volkspredikers, droegen op hun 
beurt enorm bij tot het verspreiden van het rozenkransgebed. De legende vertelt immers dat 
Maria verschenen was aan hun stichter, de heilige Dominicus, en dat zij hem het gebed had 
geleerd. Dominicus leefde echter van 1170 tot 1221 en heeft het gebruik niet gekend. De scène 
echter waarbij Maria hem een rozenkrans aanreikt, werd talloze malen in de kunst afgebeeld. 
In elk geval groeide door de propaganda van de dominicanen de rozenkrans uit tot het 
gemeenschapsgebed en dit werd nog eens gestimuleerd door de ontelbare 
rozenkransbroederschappen die overal in Nederland werden opgericht. De overweging van het 
leven vaan Jezus en Maria bij het bidden van de rozenkrans en de indeling in blijde, droevige 
en glorievolle momenten werden na 1600 een algemeen gebruikte methode. Vanaf toen kreeg 
de rozenkrans een vaste vorm. Men begint met een kruis (credo), tweemaal het onze vader en 
driemaal het weesgegroet. Dan volgt de eigenlijke krans met vijftig of honderdvijftig keer het 
weesgegroet, afgewisseld door het onze vader. De daarbij horende overwegingen omvatten het 
hele leven van Jezus en Maria. De naam rozenkrans verwijst naar Maria, aan wie als liefste 
en mooiste van alle vrouwen de roos werd toegewijd. De bloem is dan het bekendste symbool 
van de heilige maagd, de mystieke roos. Voorstellingen van Maria met een krans van rozen 
om het hoofd leidden tot het woord rozenhoedje.  

 

 

 

Bij het onderzoek naar het leven van Jezus moet men op de hoogte zijn van de aard van 
bepaalde tradities uit die tijd, om de exacte details van Jezus’ huwelijk met Maria, zoals ze 
worden beschreven in het Nieuwe Testament, op het spoor te komen. De gebeurtenis in 
Jeruzalem op Jezus’ vierentwintigste verjaardag is van doorslaggevend belang, want ze 
bepaald de exacte maand van Jezus geboorte, en in Lucas wordt gezegd dat ze plaatsvond 
tijdens Pasen. Leviticus 23:5, in het Oude Testament, bepaalt hierover het voorschrift, 
namelijk dat het Paasfeest of Pascha voor de Heer plaatsvindt op de avond van de veertiende 
dag van de eerste maand. Het Joodse Nieuwjaar wordt gevierd in september, en Pesach in 
maart. Er bestaat echter wel een verschil tussen de termen Nieuwjaar en Eerste Maand, 
hoewel geen van beide overeenkomen met de januari-december cyclus van de Gregoriaanse 
kalender. Het Joodse Nieuwjaar: Rosh Hashanah (Hoofd van het Jaar) genoemd, vindt plaats 
op de eerste en tweede dag van tishri (september-oktober), terwijl Leviticus verwijst naar de 
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gedenkdag Yom Ha-Zikkaron, in de maand nisan (maart-april). In de praktijk vallen deze 
feesten in de equinoxmaanden maart en september (equinox: gelijkheid van dag en nacht). 
Het is echter wat verwarrend dat de ‘eerste maand’ van de joodse kalender niet tishri is, maar 
nisan, de maand die altijd werd gebruikt om de regeringsjaren van koningen te tellen. Hoe 
dan ook, aangezien Jezus zijn ‘twaalfde jaar’ (de leeftijd van vierentwintig jaar) inging in 759 
AUC (6 na Chr.) en bij de tempelgeleerden zijn daarbij behorende graad behaalde tijdens 
Pesach, kunnen we hieruit opmaken dat zijn verjaardag in het begin van nisan (maart) viel, 
voor de veertiende, zoals wordt aangegeven in de voorschriften voor Pesach in Leviticus. Voor 
het berekenen van de juiste datum kunnen we gebruik maken van het datumidioom (idioom: 
taaleigen) van het Nieuwe Testament, dat werd vastgelegd in de Esseense datumtermijnen van 
de Dode-Zeerollen. Deze beginnen met het bepalen van de equinoxen en zonnewendes. In het 
Grieks van het Nieuwe Testament verwijst de zin ‘en ekenais tais hemerais’ (in die dagen) naar 
de equinoxmaand tishri (september), en de zin ‘en tais hemerais ekenais (in de dagen die) naar 
de equinoxmaand nisan (maart). De zin ‘en tais hemerais tautais’ (in die dagen deze) betekent 
‘tamuz’ (juni), en ‘en tautais tais hemerais’ (in deze dagen) is ‘tebeth’ (december). De 
beslissende factor is steeds de plaats van het zelfstandig naamwoord ‘hemerais’ (dagen). 
Verder verwijst ‘treis hemerais’ (drie dagen) naar dag drie (dinsdag), waarbij zondag dag één 
is, enzovoort. Als er een uitdrukking wordt gebruikt als ‘hemerai okto’ (dag 8), krijgt die een 
plaats met betrekking tot dag één; dat wil zeggen, de achtste dag na een bepaalde gebeurtenis 
op zondag (dus de volgende zondag), in plaats van dat ze dag één van een tweede weekcyclus 
wordt genoemd. Wat betreft de dagen van de maand zien we dat er specifieke definities waren 
voor belangrijke data, met behulp van termen als ‘deze dag’, ‘die dag’, ‘volgende dag’ en ‘laatste 
dag’. De eerste dag van een maand werd omschreven als ‘deze dag’ of ‘vandaag’, een term die 
tevens de datum van het Romeinse nieuwjaar vastlegde, volgens de Juliaanse kalender uit 46 
voor christus.  

Voor de geboortedag van Jezus wordt de term heel specifiek gebruikt: ‘Vandaag is in de stad 
van David voor jullie en redder geboren’ (Lucas 2:11) en de Romeinse kalender begon op 1 
maart. Hieruit volgt dat Jezus werd geboren op zondag 1 maart in het jaar 7 voor christus, 
volgens de Juliaanse kalender. En volgens Finigan’s Handboek of Biblical Cronology viel deze 
datum inderdaad op een zondag. Om te conformeren aan de Messiaanse conventie zou Jezus 
vervolgens 15 september toegewezen gekregen hebben als officiële geboortedag, om zijn status 
te reguleren. Sommige streng orthodoxe tradities houden nog steeds vol dat Jezus geboren is 
in september (tishri), de maand van de verzoening (Yom Kippur). Deze maand was officieel 
vastgesteld als geboortemaand van dynastieke erfgenamen, ongeacht wanneer ze werkelijk 
waren geboren. Pas in het jaar 314 veranderde keizer Constantijn de datum van Jezus’ 
geboorte eigenmachtig in 25 december. Daarvoor had hij twee redenen. Ten eerste werd de 
christelijke viering daardoor bevrijd van joodse associaties, zodat er werd gesuggereerd dat 
Jezus zelf een christen was en geen jood. Ten tweede moest de geboortedag samenvallen met 
het heidense zonnefestival, na de zonnewende van de winter, een datum waarmee de inwoners 
van Rome vertrouwd waren. 

In de loop van Jezus’ kruisiging op de vrijdag voor Pasen in het jaar 33 onderhandelde Jozef 
van Arimathea met de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus, om het lichaam van Jezus van 
het kruis te laten halen toen het er nog maar een paar uur hing. Dit was bedoeld om een 
verandering aan te brengen in de executieprocedure, in overeenstemming met een oude wet, 
die was vastgelegd in Deuteronomium 21:22-23 en werd bevestigd in de Tempelrol van 
Qumrân:  

Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, moet 

u hem na de voltrekking van het doodvonnis aan een paal hangen. Maar ’s nachts mag u zijn 

lijk niet aan die paal laten hangen; u moet het diezelfde dag begraven. 

Pilatus keurde daarom goed dat het ophangen (zoals bij de Romeinse kruisigingen) werd 
veranderd in het alternatieve joodse gebruik van levend begraven. Jezus werd toen in een graf 
gelegd dat aan Jozef toebehoorde en in Marcus 15:47 wordt bevestigd dat ‘Maria uit Magdala 
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en Maria van Joses (Jezus’ jongere broer) toekeken in welk graf hij werd gelegd’. Een verklaring 
van Irenaeus aan het eind van de tweede eeuw is relevant wat betreft de overleving van Jezus’ 
dood aan de martelpaal. In een klacht over het geloof van een Egyptische gnosticus, Basalides, 
legt hij uit dat deze ketter geloofde dat Jezus’ plaats tijdens de gang naar Golgota was 
ingenomen door een vervanger en dat deze Simon van Cyrene in Jezus’ plaats was gestorven. 
Maar stel dat Jezus niet was vervangen en wel de kruisiging had overleefd, hoe kon dit dan 
zijn gebeurd? Hugh Schonfeld heeft in zijn ‘The Passover Plot’ de suggestie gedaan dat Jezus 
was gedrogeerd. Terwijl hij aan het kruis hing zou hem een verdovend middel zijn toegediend 
waardoor hij in een staat van schijndood kwam, waaruit hij later, eenmaal van het kruis 
genomen, weer kon worden opgewekt. Dit is helemaal niet zo’n vergezocht idee, waarop met 
belangstelling is gereageerd. Er wordt in de evangeliën melding gemaakt van een curieuze 
gebeurtenis die door de genoemde hypothese kan worden verklaard: de aan het kruis 
hangende Jezus klaagde dat hij dorst had. Een in azijn gedrenkte spons werd hem aan het 
uiteinde van een lange rietstengel vastgemaakt en hem toegestoken. Maar in plaats van Jezus 
te verkwikken gebeurde het tegenovergestelde. Na aan de spons gezogen te hebben, leken de 
levensgeesten hem verlaten te hebben. Dit is een eigenaardige reactie, die erop lijkt te wijzen 
dat de spons niet was gedrenkt in azijn, een vloeistof die hem zou hebben verkwikt, maar 
eerder in een substantie waardoor hij het bewustzijn verloor, bijvoorbeeld een verdovend 
middel. En precies een dergelijk middel was in het Midden-Oosten bekend. Men wist dat een 
mengsel van opium en andere ingrediënten, bijvoorbeeld belladonna (vergiftige wolfskers) en 
hasjiesj, een goed verdovend middel vormde. Met dit mengsel liet men sponzen zich volzuigen, 
waarna ze werden gedroogd voor opslag of verzending. Wanneer het nodig was iemand het 
bewustzijn te laten verliezen, bijvoorbeeld tijdens een operatie, dan werd zo’n spons in water 
gelegd om de ingrediënten te reactiveren en vervolgens tegen neus en mond van de patiënt 
gehouden, waarna deze prompt buiten kennis raakte. Gezien de beschrijving van de 
gebeurtenissen aan het kruis en de snelle schijnbare dood van Jezus, is het een plausibele 
gedachte dat zo’n gedrogeerde spons van de schijndood de oorzaak was. Ongeacht hoe 
zorgvuldig de geveinsde kruisiging was (met de bedoeling Jezus te laten overleven), er was 
geen manier om het effect van het trauma te voorkomen. Kruisiging was hoe dan ook een 
zwaar traumatische ervaring, zowel fysiek als mentaal. Bewusteloosheid zou het effect ervan 
hebben verkleind en daarmee de kans op overleving vergroot, waardoor de verdoving ook in 
dat opzicht geslaagd was, zowel fysiek als mentaal.  
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Men heeft Jezus schijnbaar dood, maar in werkelijkheid bewusteloos, van het kruis genomen 
en hem naar een privé-tombe gedragen en hem medicijnen toegediend om hem weer bij kennis 
te brengen. En hem vliegensvlug van het toneel laten verwijderen. En zo is het ook precies 
beschreven in de evangeliën. Lucas en Johannes rapporteren dat Jezus in een nabijgelegen, 
nieuwe tombe werd geplaatst. Mattheus voegt daarna toe dat de tombe eigendom was van de 
welgestelde en invloedrijke Jozef van Arimathea. Johannes, die zo vaak met extra details voor 
de dag komt, maakt het plaatje compleet met de mededeling dat er een tuin om die tombe lag, 
wat in kan houden dat de grond particulier eigendom was, mogelijk eveneens van Jozef van 
Arimathea. Johannes benadrukt nog dat Jezus snel van het kruis werd genomen en in zijn 
tombe werd gelegd. Dan volgt een buitengewoon eigenaardige toevoeging: hij meldt dat Jozef 
van Arimathea en een collega, Nicodemus, in de nacht een bezoek aan de tombe brachten, 
waarbij ze een zeer grote hoeveelheid specerijen bij zich hadden, mirre en aloë. Het is waar 
dat deze ingrediënten gebruikt kunnen worden om te parfumeren, maar een andere uitleg is 
even geloofwaardig. Beide substanties hebben een medicinale werking, waarvan de 
belangrijkste is dat mirre gebruikt werd om bloedingen te stelpen. Voor het balsemen van 
gestorvenen werd voor zover bekend, de ene noch de andere specerij ooit gebruikt. Ook Marcus 
en Lucas laten dit thema niet onberoerd, zij het indirect. Zij vullen hun verhaal aan met de 
melding dat de vrouwen, Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus, specerijen en 
zalven met zich meebrachten toen ze naar de tombe kwamen nadat de sabbat was afgelopen. 
De beschrijving van de gebeurtenissen op Golgota wijst erop dat de kruisiging in werkelijkheid 
in het dal van de Kidron heeft plaatsgevonden, waar in de omgeving tot op de dag van vandaag 
tal van uit de rotsen gehouwen graftombes liggen en waar zich ook de hof van Getsemané 
bevindt. Maar er is nog een eigenaardigheid die aandacht verdiend. In het evangelie van 
Marcus wordt over Jozef van Arimathea gezegd dat hij Pilatus een bezoek bracht en hem om 
het lichaam van Jezus vroeg. Pilatus vraagt of Jezus dood is en hij is verrast te horen dat dit 
inderdaad zo is, want het komt hem voor dat de dood wel erg snel is ingetreden. Maar omdat 
Jezus dood is, staat Pilatus Jozef toe het lichaam van het kruis te nemen. 

Kijken we naar de originele tekst, dan zien we hier iets belangrijks. Wanneer Jozef aan Pilatus 
om het lichaam van Jezus vraagt, dan is het voor lichaam gebruikte woord ‘soma’. In het 
Grieks duidt dat op een levend lichaam. Wanneer Pilatus erin toestemt dat Jozef het lichaam 
van het kruis neemt, dan gebruikt hij het woord ’ptoma’. Dit betekent ’gevallen lichaam, lijk, 
kadaver’. Anders gezegd maakt de Griekse tekst van Marcus’ evangelie duidelijk dat waar 
Jozef om het levende lichaam van Jezus vraagt, Pilatus hem toestaat datgene te nemen 
waarvan hij denkt dat het een lijk is. Het overleven van Jezus wordt hier toegegeven, in het 
feitelijke verslag van het evangelie. Als de schrijver van dit evangelie dat feit had willen 
verhullen, dan had hij dat gemakkelijk kunnen doen door voor beide zaken hetzelfde woord 
te gebruiken, dus zowel Jozef als Pilatus over ‘ptoma’ te laten spreken. Maar dat doet de 
schrijver niet. Kan het zijn dat dit zo bekend was dat hij het zich niet kon permitteren de zaak 
te verdraaien? Die verdraaiing moest wachten op de vertaling van het Nieuwe Testament uit 
het Grieks in het Latijn. In die Latijnse bijbel, de Vulgata, wordt door zowel Pilatus als Jozef 
van Arimathea het woord ‘corpus’ gebruikt. En dit betekent zowel lichaam als lijk. De 
verhulling van het geheim van de kruisiging was hiermee een feit. Je hoeft maar een iets 
andere invalshoek te kiezen, even naast het theologische dogma te gaan staan, en je ziet de 
kruisiging op een heel nieuwe manier. Dan kun je zien hoe Jezus haar heel goed kan hebben 
overleefd. 

De bijbelse almahs uit het Nieuwe Testament (onder wie Jezus’ moeder Maria en Maria 
Magdalena) stonden gelijk aan kloosternonnen, die werden grootgebracht met het vooruitzicht 
van een dynastiek huwelijk. Het waren voorname, onafhankelijke priesteressen, die waren 
bestemd voor verschillende stammenordes, zoals die van Dan, Asher en Manasseh, en ze 
waren verbonden aan de ascetische Therapeutische gemeenschap in Qumrân. Er wordt vaak 
gezegd dat de Essenen uit Qumrân en de wildernis van Judea zich hielden aan het celibaat, 
en grotendeels was dat ook zo. Maar ze leefden generaties lang voort en moesten zich dus 
voortplanten, al werd dit alles door strenge regels bepaald. Seksuele activiteit was geen 
kwestie van genoegen of genot en had zelfs weinig met affectie te maken. De richtlijnen waren 
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strak en werden bepaald door engelpriesters zoals de Gabriel. Over Jezus’ moeder Maria wordt 
zowel in Mattheus 1:18 als in Lucas 2:5 vermeld dat ze ‘getrouwd’ was met Jozef, en daarna 
wordt ze zijn ‘vrouw’ genoemd. Het woord ‘getrouwd’ betekent hier beslist niet ‘verloofd’. Het 
heeft betrekking op een huwelijk dat is vastgelegd door middel van een contract. In Mattheus 
1:1-17 en Lucas 3:23-38 staan ook geslachtsregisters van Jezus’ mannelijke afstammingslijn, 
via zijn vader Jozef in de lijn van het koninklijk huis vaan David. Dat hij afstamde van David 
wordt bevestigd in Hebreeën 7:14, waaruit blijkt dat Jezus stamde uit het koninklijk geslacht 
van Juda. Als vrouw van een dynastieke echtgenoot moest Jozefs vrouw Maria zich houden 
aan de voorschriften voor Messiaanse )gezalfde) afstammelingen, zoals die van koning David 
en Zadok de priester. Deze dynastieke regels waren niet alledaags en weken duidelijk af van 
de joodse huwelijksnormen. Er werden allerlei duidelijk gedefinieerde beperkingen opgelegd 
en men moest zich houden aan een celibataire levensstijl, tenzij er kinderen moesten worden 
voortgebracht en, alleen dan, in vastgestelde periodes. Drie maanden na de 
huwelijksceremonie werd er een eerste huwelijk geformaliseerd dat begon in de maand die 
overeenkwam met onze maand september. Daarna was lichamelijk contact alleen toegestaan 
in december. Dit moest zo veel mogelijk veiligstellen dat een eventuele dynastieke geboorte 
zou plaatsvinden in de daaropvolgende verzoenmaand september. Als de bruid niet zwanger 
werd, werd intiem contact uitgesteld tot de daaropvolgende decembermaand, enzovoort. Als 
een vrouw in de proeftijd zwanger was geworden, werd een tweede huwelijk voltrokken om de 
verbintenis te legaliseren. Tot die tijd werd de bruid echter nog als een almah beschouwd. 
Volgens Flavius Josephus werd dit huwelijk gevierd als ze drie maanden zwanger was. De 
reden voor dit uitstel was dat men hiermee voorzag in de mogelijkheid van een miskraam.   

 

 

 

De twee huwelijken werden dus voltrokken in de maand maart. De reden waarom een huwelijk 
pas volledig was voltrokken als er sprake was van een succesvolle zwangerschap, was dat een 
dynastieke echtgenoot zo legaal een andere vrouw kon nemen als de eerste onvruchtbaar 
bleek te zijn. In het geval van Jozef en Maria waren de regels van het dynastieke huwelijk 
duidelijk overtreden, want Maria kreeg Jezus in de verkeerde tijd van het jaar, namelijk op 
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zondag 1 maart in het jaar 7 voor christus. De seksuele gemeenschap moet dus zes maanden 
voor de verplichte decembermaand hebben plaatsgevonden, in juni van het jaar 8 voor 
christus, ongeveer in de tijd dat ze verloofd raakten, en ongeveer drie maanden voor hun 
eerste huwelijk, in september. Maria werd niet alleen zwanger als een almah (jonge 
vrouw/zuster), maar beviel ook als een almah (vertaald als maagd), voor haar tweede huwelijk. 
Zodra Maria’s onwettige zwangerschap was bevestigd, kreeg Jozef de mogelijkheid om af te 
zien van de tweede huwelijksceremonie. Om gezichtsverlies te voorkomen kon hij Maria laten 
opnemen in een klooster, haar in het geheim verstoten, volgens Mattheus 1:19, waar hun 
kind zou worden grootgebracht door priesters. Maar als het kind een jongen was zou hij Jozefs 
eerstgeboren nakomeling zijn in de troonopvolging van David. Het zou tamelijk zinloos zijn om 
hem groot te brengen als een anonieme wees, zodat een eventuele jongere broer hem in de 
troonopvolging zou vervangen. Het ongeboren kind van Jozef en Maria bood duidelijk 
belangrijke vooruitzichten en als uitzondering op de regel vereiste hij een speciale 
behandeling. Omdat er een heilig erfgoed op het spel stond, had de engel Gabriel (de priester 
Abiathar) Jozef vast en zeker geadviseerd om de tweede huwelijksceremonie te laten doorgaan, 
‘want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest’ (Mattheus 1:20). Na deze 
dispensatie werden weer de normale regels toegepast. De eerste daarvan hield in dat er tussen 
man en vrouw geen lichamelijk contact was toegestaan tot een tijd nadat het kind was 
geboren. ‘Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam 
haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze een zoon 
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.’ (Mattheus 1:24-25). 

Kort na het jaar 40 bundelden de apostel Petrus en de kort tevoren bekeerde Paulus in de 
Syrische hoofdstad Antiochië hun krachten. Jezus’ broer Jakobus en zijn Nazarenen bleven 
in Jeruzalem actief. Er bleek nog een afsplitsing van de beweging te zijn ontstaan, doordat 
Simon de Zeloot op Cypres een thuisbasis voor zijn sekte had opgericht. Tot dan toe was 
Petrus Jezus’ rechterhand geweest, en in die hoedanigheid zou hij in de jaren waarin Maria 
Magdalena gescheiden van Jezus leefde als haar beschermer hebben moeten optreden. Maar 
hoewel Petrus zelf gehuwd was, had hij een lage dunk van vrouwen en was hij niet bereid een 
priesteres die zijn gezag bedreigde op haar wenken te bedienen. Hij voorkwam ook dat Maria 
in de beweging in Antiochië een positie van enige betekenis kon innemen. De term ‘christen’ 
werd voor het eerst in het jaar 44 in Antiochië gebruikt en in deze stad kwam de nieuwe religie 
tot ontwikkeling voordat ze zich naar Rome verbreidde. Terwijl dit alles plaatsvond, vatten 
Jezus en Maria in december 43, zes jaar na de geboorte van hun zoon, de draad van hun 
huwelijk weer op. Jezus maakte zich blijkbaar geen grote zorgen over Petrus’ houding 
tegenover Maria en nam waarschijnlijk genoegen met het feit dat ze met Simon de Zeloot en 
zijn wederhelft Helena-Salomé over goede vrienden beschikte. Rond dat tijdstip werd Maria 
voor de derde keer zwanger. In het voorjaar van 44 vertrok Jezus echter met de belangrijkste 
proseliet Johannes Marcus naar Galatië, een Romeinse provincie in het binnenland van Klein-
Azie. Jakobus en zijn Nazarenen waren een steeds grotere bedreiging voor het Romeinse gezag 
in Jeruzalem gaan vormen. Een rechtstreeks gevolg daarvan was dat de apostel Jakobus, de 
broer van Johannes, in 44 door Herodus van Chalcis ter dood werd gebracht. Simon de Zeloot 
ging direct tot vergelding over en liet koning Herodus-Agrippa vergiftigen, maar moest 
vervolgens zelf vluchten. De apostel Taddeüs, die werd aangehouden toen hij probeerde te 
ontkomen, werd eveneens door Herodus van Chalcis ter dood gebracht. De zwangere Maria 
kwam daardoor in een hachelijke situatie te verkeren, want Herodus van Chalcis wist dat ze 
banden met Simon had. Maria was een geloofsgenote en een verwante van Simon (Lazarus). 
Ze werd verdacht zich bij de Zeloten te hebben aangesloten en werd beschouwd als een 
wetteloze hamartoolos. Het woord is in Lucas 7:37 ten onrechte als zondares vertaald. Ze 
vroeg daarom de jonge Herodus-Agrippa 11, een voormalig leerling van Paulus, om 
bescherming en hij zorgde ervoor dat ze naar het landgoed van zijn familie in Gallië kon 
vertrekken. Zonder uitzondering komt uit de verslagen naar voren dat Simon de Zeloot, die 
bekend werd als Lazarus de Grote (Maximus), de leiding over de onderneming had. Hij vestigde 
zich in Marseille, waar in de kerk van Saint Victor – bij de haven – een standbeeld van hem 
werd opgericht. Hij liet Maria Magdalena in het jaar 63 bijzetten in een albasten tombe in de 
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kapel van Saint Maximus. Tot het reisgezelschap behoorden verder Martha’s dienstmaagd 
Marcella, de apostel Filippus en zijn metgezel Trophimus, de latere Sint Trophimus van Arles. 
Tot het reisgezelschap behoorden ook Jezus’ zusters Sara-Salomé en Maria, de vrouw van 
Klopas, en Helena Salomé, een echtgenote van Simon Lazarus. Ze liggen begraven in de crypte 
van Les Sanites Maries de la Mer in de Camarque. De zeereis die Maria Magdalena naar Gallië  
maakte is door vele kunstenaars uitgebeeld. Er is een schilderij van Henri de Guadermaris, 
dat in de kerk van Les Saintes Maries te zien is geweest. Het is gewijd aan de aankomst van 
het schip van de Maria’s voor de Provençaalse kust en werd in het jaar 1886 op de Salon van 
Parijs geëxposeerd. 

Omdat hij had voldaan aan zijn dynastieke verplichting om twee zonen te verwekken hoefde 
Jezus zich niet meer aan strenge leefregels te houden en kon hij weer een normaal leven 
leiden. Vanaf 46 werd zijn oudste zoon Jezus 11 (die toen negen jaar oud was) in Caesarea 
opgeleid. Drie jaar later onderging hij in de Provence de ceremonie van zijn geboorte voor de 
gemeenschap. Overeenkomstig het gebruik werd hij op twaalfjarige leeftijd door zijn moeder 
symbolisch opnieuw gebaard. In het jaar 53 werd Jezus junior in de synagoge van Korinthe 
officieel tot kroonprins benoemd. Bij die gelegenheid kreeg hij de bijbehorende titel Justus (de 
rechtvaardige, grieks: dikaios). Hij was nu de officiële troonopvolgers van zijn oom Jakobus 
de Rechtvaardige. Toen hij op zijn zestiende de voor een vorst vereiste meerderjarigheid had 
bereik, werd Jezus Justus tevens de hoogste Nazariet en mocht hij zich hullen in de bij dat 
ambt behorende zwarte mantel, zoals die ook werd gedragen door de priesters van Isis, de 
universele moedergodin. Zijn vader, Jezus de christus, reisde in het jaar 61 samen met Lucas 
en Paulus via Kreta naar Malta (Handelingen 27:7-44, 28:1). Vervolgens keerde Paulus naar 
Jeruzalem terug. Daar werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij een samenzwering tegen 
de Sadduceese hogepriester Jonathan Annas, die door Felix, de Romeinse gouverneur van 
Jeruzalem, was gedood. Felix moest zich door keizer Nero in Rome laten berechten, en Paulus 
moest met hem mee. Felix werd na enige tijd vrijgesproken, maar Paulus bleef in hechtenis 
vanwege zijn banden met zijn door Nero verachte ex-leerling Herodus-Agrippa 11. Ver van het 
gevaarlijke Rome rondde omstreeks dezelfde tijd Jozefus, de jongere broer van Jezus 11, zijn 
opleiding op een druïdenschool af, waarna hij zich met zijn moeder Maria Magdalena in de 
Provence vestigde.  

Nero’s bewind had tot grote politieke nervositeit geleid en in het heilige land steeg de spanning 
tot gevaarlijk hoogte. Begin 66 braken er in Caesarea schermutselingen tussen Zeloten en 
Romeinen uit. De vijandelijkheden breidden zich al gauw naar Jeruzalem uit, waar de Zeloten 
een aantal strategische stellingen veroverden. Ze hadden de stad vier jaar in handen, maar in 
het jaar 70 legde een enorm Romeins leger onder bevel van generaal Flavius Titus Jeruzalem 
in de as. De tempel werd verwoest, evenals de rest van de stad. De meeste inwoners werden 
vermoord. De overlevenden werden als slaven verkocht en de heilige stad bleef zestig jaar lang 
een uitgestorven ruïne. Niet alleen Jeruzalem viel, maar ook Qumrân. Het laatste joodse 
bastion was het bergfort Massada, ten zuidwesten van de Dode Zee. Daar weerstonden nog 
geen duizend joden een aanhoudend beleg door een heel groot Romeins leger. Maar geleidelijk 
aan werden ze van hun bevoorrading en dus van alle voorzieningen beroofd. In 74 was hun 
situatie uitzichtloos geworden en gaf de garnizoenscommandant Eleazar Ben Jair bevel tot 
een collectieve zelfmoord. Slechts twee vrouwen en vijf kinderen overleefden dit bloedbad. 
Grote aantallen Nazarenen ontvluchtten het heilige land om hun traditie in het noorden van 
Mesopatamie, in Syrië, in het zuiden van het huidige Turkije en in delen van Europa voort te 
zetten. De latere kroniekschrijver Julius Africanus van Esessa beschreef de exodus in detail. 
Hij vermeldde dat op bevel van de Romeinse autoriteiten alle publieke documenten in 
Jeruzalem werden verbrand, zodat in de toekomst niemand meer kennis zou kunnen nemen 
van de bijzonderheden van Jezus’ afstamming. Hij noemde deze koninklijke erfgenamen de 
Desposyni. 

In het Handboek voor de tucht uit Qumrân wordt beschreven dat de uit twaalf mannen 
bestaande gemeenschapsraad (de door de Messias gedelegeerde apostelen) samen met de drie 
Levitische priesters de opdracht had ‘het geloof in het land in stand te houden’. Romantische, 
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vanaf de kansel verbreide voorstellingen ten spijt, is het duidelijk dat de apostelen geen 
samengeraapt troepje schaapachtige volgelingen waren, die al hun verantwoordelijkheden 
jegens hun gezinnen opzij zetten om een charismatische wondergenezer te kunnen volgen. Ze 
waren vooraanstaande leden van een gemeenschap, en hun ware functie is door verkeerd 
begrip van het taalgebruik uit die tijd vergeten. Het symbolische vissen was een traditioneel 
onderdeel van het doopritueel. Massale doopplechtigheden vonden plaats in het water, in de 
Dode Zee of het Meer van Gallilea, terwijl individuele of kleinschaliger plechtigheden in de 
Jordaan werden voltrokken. Niet-joden die zich bij de joodse stammen wilden aansluiten, 
konden wel aan een doopplechtigheid deelnemen maar niet in het water worden gedoopt. 
Hoewel ze samen met de joodse dopelingen in de meren te water gingen, konden ze alleen de 
priesterlijke zegen ontvangen nadat ze in grote netten aan boord van schepen waren gehesen. 
Daarom werden de priesters die deze doopplechtigheden voltrokken ‘vissers’ genoemd. De 
dopelingen waren de ‘vissen’. Het verhaal dat in Lucas 5:1-10 wordt verteld over een grote 
school vissen die verschijnt nadat Jezus ‘de menigte onderricht vanuit de boot’ heeft gegeven, 
is een verslag van een bijzondere succesvol verlopen bekering. Doordat Jezus als priester in 
de orde van Melchizedek was gewijd, was het Huis van Juda uitgegroeid tot een unieke 
dynastie van priesterkoningen, of, zoals Jezus’ opvolgers heel toepasselijk werden aangeduid, 
van visserskoningen. Doordat de afstammingslijnen van Jezus en Maria Magdalena in de 
visserkoningen werden voortgezet, kon de moederlijke Geest van Aix de familie van de wateren 
worden: het Huis del Acqs. In deze context van de symboliek van de verloren bruid zegt de 
graalfilosofie: ‘Alleen door het stellen van de vraag: Wie dient de graal, zal de wond van de 
Visserkoning helen en de woestenij weer vruchtbaar worden’. Dit citaat is afkomstig uit ‘De 
hoge geschiedenis van de Heilige Graal’, een Frans-Belgisch werk uit het jaar 1200, dat ook 
bekendstaat als de Perlesvaus. Dit verslag, waarin het belang van de graalafstamming en laat 
er geen twijfel over bestaan dat de Sangréal de bewaarplaats van het koninklijk erfgoed is. 
Koning Nascien van de Medas (Nascien 11 van Septimanië) was in historisch opzicht een 
belangrijke figuur. Als vijfde eeuwse desposynische tijdgenoot van de Frankische koning 
Meroveus was hij een rechtstreekse nazaat en opvolgers van de Gallische visserkoningen. Hij 
was een telg uit het befaamde Huis van Faramund waarop vele Europese vorstenhuizen hun 
afstamming terugvoerden, onder meer de Franse Merovingen, de Schotse Stewarts en de 
Franse adellijke geslachten van Toulouse en Rousillon. Zoals blijkt uit kunstwerken die op 
hem betrekking hebben, was het symbool van Nascien een vis. Dit stemde overeen met zijn 
afstamming en duidde zijn priesterlijke status aan. Het Griekse woord voor vis was ichtus, 
dat in vroegchristelijke tijd stond voor de formule Iesous Christos Theou Ulios Sooter (Jezus 
christus, de Zoon van God, de Verlosser). Nasciens kleindochter Clotilde van Bourgondië trad 
in het huwelijk met koning Clovis, en van hen stamde de Merovingische dynastie af. Dit Huis 
werd genoemd naar Clovis’ grootvader Meroveus, eveneens een nazaat van de visserkoning 
Faramund, die ook een vis als embleem had. Een derde eeuwse voorouder van Nascien, 
visserkoning Aminadab, (een kleinzoon van Jezus zoon Jozefes) was gehuwd met Eurgen, de 
achterachterkleindochter van Brân de Gezegende en Anna. Door dit historisch belangrijke 
huwelijk werden de afstammingslijnen van de broers Jezus en Jakobus samengevoegd zodat 
Meroveus, Nascien en de latere Merovingische koningen in dubbele zin desposynisch waren. 

Ten tijde van hun regering in Frankrijk, in de zesde eeuw, kreeg de afstammingslijn van Maria 
Magdalena tevens individueel gestalte door middel van een aparte Bourgondische dynastie in 
vrouwelijk lijn. Dit was het Huis des Acqs van de koninginnen die de naam Viviane van Avallon 
droegen. De kerkelijke tegenzin om de Sangréaltraditie te willen erkennen, is echter in nog 
sterkere mate een gevolg van de nauwkeurig uitgewerkte Messiaanse stamboom van de 
graalfamilie. Eurgen, de echtgenote van koning Aminadab, was een tante van koning Coel 11 
van Colchester, wiens dochter Helena in het huwelijk trad met de Romein Constantius. Ze 
werd de moeder van de keizer Constantijn de Grote. Constantijn baseerde als nazaat in 
vrouwelijke lijn van Sint Jakobus de Rechtvaardige zijn eigen aanspraken op de Messiaanse 
status op het feit dat zijn moeder van Jozef van Arimatea (Jakobus) afstamde. Problematisch 
voor hem was dat naast hem ook nog de tak van Eurgen, zijn oudtante aan moederskant, en 
Aminadab bestond. Deze dynastie van visserkoningen ging er prat op zowel van Jezus als 
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Jakobus af te stammen en kon zich dan ook op een veel overtuigender desposynische 
stamboom beroepen dan Constantijn. Omdat de keizer in dit opzicht niet tegen hen 
opgewassen was, ontwikkelde hij voor zijn nieuwe tak van het christendom dan ook het 
concept van de apostolische opvolging. Helena’s afstamming van het Huis van Colchester was 
evenwel van enorme betekenis. Colchester, oorspronkelijk de residentie van Caractacus de 
pendragon, was de imposantste versterkte stad van Engeland. Het werd in die dagen 
Camulod, een naam die was afgeleid van het Keltische camu-lôt, dat gekromd licht betekent. 
Later stond Camulod model voor de koningsstad Camelot uit de Arthur-romans. De vader van 
Eurgen (de patriarch van de visserkoningen) was de belangrijkste koning uit de geschiedenis 
van de Britse christenheid. Hij was een nakomeling in de vierde lijn van Jakobus (Jozef van 
Arimatea) en heette Lucius. Hij bouwde in de tweede eeuw de eerste toren op Glastonbury 
Tor. 

 

 

 

Opmerkelijk is dat Johannes Cassianus, die de wake bij het graf van Maria Magdalena begon, 
voordat hij zijn cel in Marseille stichtte, monnik in Betlehem was geweest. Betlehem (Bet-le-
hem) betekent huis van brood. Door de ‘huis van brood’ terminologie te herleiden tot het oude 
Egypte kunnen we ontdekken dat de broodsymboliek in de cultuur van de farao’s vanaf de 
vroegste dynastieën uit het Oude Rijk een vooraanstaande rol speelde. Op de reliëfs in de 
tempels van karnak en Abydos wordt naar een mystiek brood verwezen en in de Horeb 
bergtempel van Mozes in de Sinaï bevinden zich vele daaraan verwante inscripties. 
Fascinerend aan dit brood was echter dat het van goud was. Het wordt vermeldt onder de 
goudschatten uit Karnak en er bestaan vele schilderingen van raadselachtige broden die aan 
koningen worden aangeboden. Door dit hemelse voedsel zouden het waarnemingsvermogen, 
het bewustzijn en de intuïtie van de farao’s zijn gescherpt, en het zorgde er tevens voor dat ze 
overgingen naar het niveau van de engelen. Het ligt ten grondslag aan de bekende regel uit 
het Onzevader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Bovendien wordt in het bijbelboek 
Exodus beschreven dat Mozes in de Sinaï het gouden kalf verbrandde en daarvan een poeder 
maakte dat hij, aangelengd met water, aan de Israëlieten gaf. Van belang is echter dat de 
priesters uit Karnak, onder wier leiding het werd vervaardigd, dezelfden waren die later het 
Therapeutaat in de Esseense gemeenschap in Qumrân oprichten. Er bestaat veel 
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bewijsmateriaal voor de stelling dat de dynastie van David was gegrondvest op de cultuur van 
dit uit dit goud vervaardigde brood. In de Septuagint wordt gesproken van het ‘brood van de 
aanwezigheid’, en David had toestemming van de hogepriester nodig voordat hij het mocht 
nemen. 

De Feniciche koning Hiram van Tyrus verklaarde dat hij van koning Salomo, in ruil voor 
militaire bescherming, paarden, strijdwagens, bouwmaterialen voor het paleis en de tempel, 
alleen ‘brood voor mijn huishouding’ verlangde. De koningen van Egypte, Jordanië, Syrië en 
Phoenicië hielden zijn vloot in stand. De tempeliers in Bézu in de Lanquedoc maakten van het 
alluviale goud uit dit gebied hun beroemde ormus-poeder. Dat wordt door de moderne 
wetenschap omschreven als een orbitaal herschikt een-atomair element. Recente analyses in 
Qumrân wijzen uit dat het bezinksel van de zeventig procent goud in een-atomaire staat bevat. 
Atomair (atomisch) heeft betrekking op atomen, inzake op atoomsplitsing, werkende met 
atoomenergie. Ook is nu bekend dat dit bijzondere witte goudpoeder inderdaad de 
eigenschappen heeft die de priesters van het Therapeutaat eraan toeschreven. Het resoneert 
(meetrillen, meeklinken) met menselijk DNA en stimuleert zo de hormoonproductie en 
versterkt het immuunsysteem. Tegenwoordig gebruiken sommige mensen een-atomair goud 
als voedingssupplement. 

Ten tijde van het Nieuwe Testament werden de Judese en Egyptische beoefenaars van de 
kunst van de goudverwerking meesterambachtslieden genoemd. Ook Jozef, de vader van 
Jezus had de titel tektoon: meester in zijn vak. Een woord dat ten onrechte als timmerman is 
vertaald. Een andere tektoon uit deze periode was Jozef van Arimatea, van wie is verteld dat 
hij te midden van de metgezellen van Maria Magdalena in de Provence verbleef. Omdat er 
nooit een plaats met de naam Arimatea heeft bestaan, geven veel naslagwerken de hoogst 
onbevredigende verklaring dat Jozef van Arimatea waarschijnlijk uit Ramleh of Ramathaim in 
het noorden van Judea afkomstig was. Jozef van Arimatea was niet alleen, net als Jezus’ 
vader, een tektoon, maar Rabanus Maurus duidt hem ook aan als nobilis decurio. Een decurio 
was een mijnopzichter. Het woord heeft zijn oorsprong in Spanje, waar sinds de zesde eeuw 
voor christus joodse metaalbewerkers in de beroemde gieterijen van Toledo werkzaam waren. 
Maar wie was Jozef van Arimatea nu precies? En als Arimatea geen plaats was, waarnaar 
verwees het woord dan? In de evangeliën wordt Jozef beschreven als ‘een vooraanstaand 
raadsheer (een lid van het sanhedrin). Hij was ‘uit vrees voor de joden in het geheim een 
leerling van Jezus’ (Johannes 19:38). Maar hoewel zijn politieke keuze voor de joodse ouderen 
geheim gehouden werd, was zijn relatie met Jezus bekend bij de Romeinse gouverneur Pontius 
Pilatus. Toen Jozef verzocht of Jezus’ lichaam van het kruis kon worden gehaald en in een 
tuingraf kon worden bijgezet, stond Pilatus hem dit onvoorwaardelijk toe. Ook Jezus’ moeder 
en zijn vrouw waren niet verbaasd over de betrokkenheid van Jozef bij Jezus. Zij aanvaarden 
zijn gezag zonder commentaar of tegenwerpingen. Arimatea was een beschrijvende titel, net 
als Magdalena. Hij wees op een bijzonder hoge status. Zoals de apostel Mattheus Annas de 
priesterlijke titel Levi van Alfaeus (Levi van de Opvolging) droeg, was Jozef van Arimatea. Jozef 
was echter (evenmin als Mattheus Levi heette) zijn doopnaam, en Arimatea was samengesteld 
uit een combinatie van Hebreeuwse en Griekse elementen. Het ging daarbij om de Hebreeuwse 
bestanddelen ha ram of ha rama (van de hoogte) en het Griekse theo (verwijzend naar god of 
goddelijk). De gezamenlijke betekenis luidde ‘van de hoogste van God’ (ha Rama Theo) en, als 
persoonlijke titel, ‘goddelijke hoogheid’. Jezus was troonopvolger in de lijn van David. Hij was 
dus ‘de David’, zoals Johannes de Doper ‘de Zadok’ was. De patriarchale titel Jozef werd 
toegekend aan de volgende in de lijn van de erfopvolging. Wanneer een dynastieke zoon uit 
het huis van Juda, ongeacht zijn eigennaam, de David (de koning) werd, werd zijn oudste zoon 
(de kroonprins) de Jozef.  

Was er echter ten tijde van een troonsbestijging door een David geen zoon (of had de zoon in 
kwestie de leeftijd van zestien nog niet bereikt), dan kreeg de oudste broer van de David de 
Jozeftitel. Hij stond hem weer af als een zoon de vereiste leeftijd had bereikt. In ons geval was 
Jakobus (de oudste van Jezus’ drie jongere broers, geboren in het jaar 1) benoemd tot Jozef 
(Hebreeuws Josef: hij zal toevoegen). Hij was dan ook de Jozef ha Rama Theo, wat werd 
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verbasterd tot Jozef van Arimatea. Jozef van Arimatea blijkt met andere woorden Jezus’ broer 
Jakobus te zijn geweest. Het is derhalve niet verbazend dat Jezus werd bijgezet in een graf 
dat aan zijn familie toebehoorde. Evenmin is het verbazend dat Pilatus Jezus’ broer toestond 
de leiding over de gebeurtenissen na de kruisiging te nemen en dat Jezus’ vrouwelijke 
verwanten de door Jozef (Jakobus) getroffen regelingen zonder meer accepteerden. De titel 
van Jozef van Arimatea was erfelijk. Niet alleen de nazaten van Jezus waren erfgenamen van 
de Desposybi, ook de nakomelingen van Jakobus en Jezus’ andere naaste verwanten golden 
als zodanig. Door Jakobus’ identiteit te verhullen achter zijn titel van Jozef van Arimatea 
meende men zijn nazaten uit de geschiedenisboeken te hebben weggewerkt. In de praktijk liep 
dit plan echter op een mislukking uit, en de op schrift gestelde afstammingslijnen van 
Jakobus zijn van grote betekenis voor de oudste stambomen van de vorsten van de Keltische 
rijken. In het werk, getiteld ‘De Sancto Jozeph ab Arimathea’ wordt verteld dat Jozef na de 
kruisiging door de joodse oudsten gevangen werd gezet.  

 

 

Dit wordt eveneens beschreven in de Handelingen van Pilatus uit het Evangelie van 
Nicodemus. Ook de geschiedschrijver Gregorius van Tours (544-595) vermeldde in zijn 
‘Geschiedenis van de Franken’ Jozefs gevangenneming. In de Magna Glastoniensis Tabula en 
andere manuscripten wordt daaraan toegevoegd dat Jozef later wist te ontsnappen en werd 
vrijgesproken. Enkele jaren later verbleef hij in Gallië met zijn neef Jozefes. Er wordt verteld 
over zijn banden met Gallië en de metaalhandel in het Middellandse Zeegebied. Na hun 
aankomst in het westen van Engeland werden Jakobus en zijn twaalf missionarissen 
sceptisch door de Britten bekeken. Maar koning Arvigarus van Siluria, de broer van 
Caractacus de Pendragon, onthaalde hen hartelijk. In overleg met andere plaatselijk leiders 
schonk de koning aan Jakobus in Glastonbury twaalf hides land (ongeveer 582 hectare). In 
de jaren 63en 64 bouwden ze daar een bijzonder kerk je, ter grootte van de oude tabernakel 
van Mozes. Deze schenkingen aan Jakobus waren vele eeuwen later nog onbelast bezit van 
de kerk , zoals door het Domesday Book uit het jaar 1086 wordt bevestigd. Later werd aan de 
kapel een klooster toegevoegd. Dit complex werd in de achtste eeuw door de Saksen 
gerestaureerd. Nadat er in 1184 een catastrofale brand had gewoed, gaf de Engelse koning 
Hendrik 11 de kloostergemeenschap in een speciaal handvest toestemming tot restauratie 
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van het complex. Glastonbury werd daarin omschreven als: de moeder en de begraafplaats 
van de heiligen, eigenhandig gesticht door de discipelen van onze Heer’. Men bouwde nu een 
stenen Mariakapel, en dit complex groeide uit tot een enorme benedictijnenabdij, die qua 
omvang en importantie alleen door de Londense Westminster Abbey werd overtroffen. 
Waarschijnlijk was de gulle gift van koning Arvigarus in de eerste plaats een gevolg van de 
interesse die Jozef van Arimatea (Jakobus) voor de mijnbouw koesterde. Hij was tenslotte een 
bekend metaalhandelaar en metaalbewerker, evenals zijn vader was hij een 
meesterambachtsman (tektoon) in de traditie van de oudtestamentische figuren Tubal-Kaïn 
en Bezaleël. Bron: Heerlijk Twente, Anneke Koers. 
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De Joden  

Een Amerikaanse geleerde heeft naar eigen zeggen een schokkende ontdekking gedaan, 
waaruit blijkt dat Jezus een verzinsel is van Romeinse aristocraten. Joseph Atwill claimt dat 
het christendom niet als religie begon, maar in het leven is geroepen als propaganda-
instrument om de uitlatingen van het Romeinse rijk te nuanceren, schrijft de Daily Mail. Atwill 
zegt overeenkomsten te hebben ontdekt tussen het leven van een eerste eeuwse keizer en de 
Jezus waarover wordt gesproken in het nieuwe testament. Deze overeenkomsten zijn volgens 
de geleerde duidelijke bewijzen dat de bijbel van begin tot eind een verzinsel is, gebaseerd op 
de verhalen over een Romeinse keizer. Atwill geeft toe dat zijn theorie wellicht wat moeilijk te 
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verwerken is voor gelovigen, maar is er heilig van overtuigd dat het in de loop der jaren 
geaccepteerd zal worden. 

De Joden zijn het ook niet eens met de christelijke boodschap. Je moet het in zijn geheel zien. 
Dit is precies de manier waarop zendelingen met de joodse teksten omgaan om ons te doen 
geloven dat in de joodse teksten Jezus werd aangekondigd als de masjíeach – messias. Zo 
citeren de missionarissen vaak psalm 22:17, waarin beschreven staat hoe koning David door 
zijn overmachtige vijanden omringd werd: ‘Zij omgaven mijn handen en voeten als een leeuw’. 
Dit wil zeggen: ik kon geen kant meer op. De valse vertaling is dan: ‘Zij doorboorden mijn 
handen en voeten’, en zo zou dan de kruisiging voorspeld zijn, duizend jaar voor dato. 
Daarmee wordt er gesuggereerd dat er een band is tussen koning David en Jezus, wat weer 
past in de Joodse traditie, die zegt dat de Masjíeach een afstammeling van koning David zal 
zijn. En zo zijn er veel verzen die opzettelijk fout vertaald worden om mensen te misleiden. 
Elke keer dat een missionaris mensen probeert te overtuigen met zijn citaten uit onze 
geschriften, hoeft men alleen maar een joodse vertaling van de tekst erbij te halen om te zien, 
dat wij worden voorgelogen. Overigens vallen de missionarissen dan veelal stil, want zij 
kennen uit de Tanách alleen die voorgekauwde citaten: zij kennen de Tanách niet. En de over 
de juiste vertaling kunnen zij niet in discussie, want zij kunnen het Hebreeuwse origineel niet 
lezen.  

Zelfs op hun eigen bijbel kunnen de missionarissen niet vertrouwen. Waar het NT verhalen 
uit de Tanách herbruikt, doet het dat met spiekfouten: op drie verschillende plaatsen staat in 
de Tanách dat Ja’akóv met 70 personen naar Egypte afdaalden. Maar in Handelingen 7:14 
staat foutief gekopieerd: 75. In Hebreeërs 8:8 en verder staat een zogenaamd citaat uit het 
joodse boek Jeremiejáh, dat zou luiden, dat God zijn Verbond met het joodse volk had 
verbroken omdat het joodse volk dat Verbond niet hield, waarop God ‘niet langer om hen gaf’. 
In het origineel in Jeremiejáh 31:3 staat: ‘Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël, 
Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’ = Hij bleef hen trouw. Het origineel 
komt dan ook overeen met Leviticus 26:44-45 en Rechteren 2:1, waarin God beloofde zijn 
verbond met het joodse volk nooit te zullen verbreken. (Waar Jeremiejáh zou spreken van een 
‘nieuw verbond’ spreekt hij in werkelijkheid van een nieuwe instelling die God ons zal geven 
in het messiaanse tijdperk, waardoor wij dan geen verleiding tot kwaad meer zullen kennen. 
Geen vervanging dus van het Verbond, maar juist een versterking!) In Hebreeërs 10:5 wordt 
psalm 40 geciteerd als een aankondiging dat de dierenoffers (de zoenoffers in de Tempel) zijn 
vervangen door de dood van Jezus: ‘offers heeft U niet van ons gevraagd, maar een lichaam 
heeft U voor mij bereid’, terwijl in werkelijkheid in psalm 40:7 staat: ‘Offers en gaven verlangt 
u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend’. Nemen we bij deze duidelijke tegenstrijdigheden 
in aanmerking dat evangelische christenen steeds beweren dat zij de Tanách beschouwen als 
door God geïnspireerd, als het onfeilbare woord van God én als de bron waaruit het ‘Nieuwe 
Testament’ put, dan mag het duidelijk zijn dat zij het NT dienen af te wijzen als onjuist.  

Daarenboven gaf de Eeuwige ons wel degelijk een manier om voor onze zonden te boeten, 
anders dan door de zoenoffers. Deze waren alleen bedoeld voor onwillekeurige overtredingen 
van de geboden (Leviticus 4:1), en zij moesten het joodse volk inspireren tot grotere 
zorgvuldigheid. In Hosjeá 14, in Koningen I 8:44-52 en in Jeremiejáh 29:12-14 wordt ons 
eenduidig verteld dat bij ontbreken van een Tempel de dierenoffers dienen te worden 
vervangen door het offeren van gebeden. Daarbij zegt psalm 51:19: ‘Het offer voor God is een 
gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart’. En in Hosjeá 6:6: ‘Want liefde wil Ik, geen 
offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer’. Uit dit alles leren wij helder dat 
iedere Jood door inkeer, door gebed en door te doen wat juist is, zonder tussenpersoon kan 
terugkeren tot de Eeuwige. In de boeken Jonah en Estéér kwamen dan ook mensen tot inkeer, 
baden tot God en kregen Zijn genade zonder dat er een offer aan te pas kwam. 

In het nieuwe testament Romeinen, 3:23, staat: ‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de 
nabijheid van God’. Nu zeggen de missionarissen: in de tijd van de Tanách hadden de Joden 
dierenoffers nodig om na zonde onze relatie met God te herstellen. De Tempel staat niet meer 
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en er worden geen dieren meer als zoenoffer gebracht. Verzoening met God door verlossing 
van zonden kunnen de Joden nu alleen maar vinden door te geloven in Jezus want die zou 
aan het kruis gestorven zijn als het laatste zoenoffer. Het idee, dat ieder mens (ongeacht zijn 
leeftijd) gezondigd heeft (dat iedereen ‘in zonde’ geboren wordt) heeft geen enkele wortel in de 
joodse leer. Evenmin is er enige basis voor de stelling, dat Joden zonder de zoen- en 
reinigingsoffers in de Tempel niet verlost kunnen worden voor hun zonden. De Torá leert, dat 
de mens niet is geschapen met zonde, maar met een neiging tot het kwaad (Genesis 8:21) én 
met de vaardigheid die neiging te overwinnen (Genesis 4:7). Psalm 37:27 leert ons bovendien 
dat wij in staat zijn goed te kiezen boven kwaad. De Tanách leert ons, dat zonde een handeling 
is, niet een staat waarin wij ons bevinden.  

God bestaat niet uit stof en heeft geen vorm. God beschrijven als een wezen dat zich voortplant 
en dat een zoon heeft bij een mens van vlees en bloed, is strijdig met alle joodse beginselen. 
En dan staat er in Exodus 20:3: ‘Je zult geen andere goden hebben vóór mij’. Dit is een verbod 
op het zich voorstellen van een tussenpersoon tussen de mens en zijn Schepper. ‘God’s zoon’ 
kán dus niet! 

Het kruis werd het symbool van het christendom omdat de Romeinen Jezus aan een kruis 
zouden hebben geëxecuteerd. Is dat zo? Lezen wij het NT in het Griekse origineel, dan zien wij 
dat er nergens een kruis wordt genoemd. Wel wordt er 74 keer gesproken over Jezus aan een 
‘stauros’, dat paal of staak betekent, en vijf keer over Jezus aan een ‘xylon’ oftewel ‘boomstam’. 
Volgens het NT is Jezus dus niet gekruisigd maar aan een paal gespijkerd of gebonden, zoals 
in de oudheid gebruikelijk was. En zoals ook de Romeinen plachtten te doen.  

Waar komt dan het kruis vandaan? Archeologen hebben die vraag voor ons beantwoord: uit 
het oude Babylon. Het kruis was het symbool van de Babylonische zonnegod. Een kruis met 
vier gelijke armen werd bijzonder geëerd als het ‘Zonnewiel’. Het kruis als christelijk symbool 
is van later datum dan het christendom. In de catacomben van Rome, waar de eerste 
christenen een schuilplaats vonden, zijn meerdere afbeeldingen van Jezus gevonden, maar op  
niet een van hen is hij afgebeeld aan een kruis. Uit de eerste vier eeuwen van de gewone 
jaartelling is geen afbeelding van Jezus aan een kruis bekend. Ergo: Jezus werd bevestigd aan 
een staande paal en het kruis is er later bij verzonnen. Waarom? Om de hardnekkige heidense 
verering van het kruis te verchristelijken en te gebruiken.  

En dan kunnen we nog een stap verder gaan: werd Jezus geëxecuteerd omdat hij zieken genas 
en armen troostte op sjabát? De joodse traditie staat dit juist toe, maar toch wordt dit wel 
aangevoerd als excuus voor het christelijk antisemitisme. De Joodse religieuze elite zou in 
hem een concurrent gezien hebben en zich door middel van de Romeinen van hem ontdaan 
hebben. Er is nog altijd geen historisch bewijs voor de executie van Jezus, ook al is de periode 
waarin hij geleefd zou hebben verder uitstekend gedocumenteerd, maar indien het verhaal op 
waarheid rust, dan staat er in het NT overduidelijk dat de executie plaatsvond omdat Jezus 
in opstand was gekomen tegen de Romeinse bezetter, door zich zelf op te werpen als 
afstammeling en erfgenaam van koning David: als de koning van de Joden. 

Francois Marie Arouet (Voltaire) (1694-1778) een Jezuïet, schreef: ‘Het christendom is de 
meest belachelijke, meest absurde en meest bloeddorstige godsdienst die ooit onze wereld 
heeft geïnfecteerd. De ware God kan niet uit een meisje geboren zijn, noch gestorven aan een 
staak, noch gegeten worden in een stukje gebakken deeg’. Voltaire werd gevangengezet en 
verbannen, zijn boeken werden door de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten verboden en 
verbrand. Na de Franse revolutie werd hij eervol bijgezet in het Pantheon. Zijn stoffelijke resten 
werden door christelijke fundamentalisten gestolen en in een vuilstort gegooid. 

Charles François Dupuis, 1794, Origine de tous les Cultes ou La Religion universelle. 
Astralmythical interpretation of Christianity (and all religion). ‘Een enorme blunder is 
eenvoudiger te verbreiden dan een enorme waarheid, want het is eenvoudiger te geloven dan 
te beredeneren, en omdat de mensen liever romantische wonderverhalen horen dan de 
historische feiten.’ 
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Doordat de christenen zich steeds verder afscheidden van hun joodse achtergrond verviel het 
Chanukka feest al snel. Onder druk van keizer Constantijn de Grote* werd 25 december 
steeds populairder. In 312 na Chr. zag hij een visioen van een kruis en de woorden: ‘in hoc 
signo vinces’, wat betekent: ‘door dit teken zult gij overwinnen’. De bekering van Constantijn 
betekende dat de christenen voor het eerst in meer dan 300 jaar niet meer vervolgd werden of 
als 2e rangs burger beschouwd. Hoewel Constantijn een christen was geworden en zelfs de 
christelijke godsdienst als staatsgodsdienst uitriep, bleef hij ook trouw aan het gedachtegoed 
van de god Mitras. Dit bleek onder andere uit zijn bijnaam 'de oude Pagan wolf'. Ook uit een 
boel andere gebeurtenissen bleek dat hij ondanks dat hij zich christen noemde, toch ook een 
zonaanbidder (Mitras) bleef. Constantijn de Grote was keizer van het Romeinse rijk van 306 
tot 337. Hij was de eerste christelijke keizer en schafte de christenvervolging af. Pagan is de 
verzamel naam van verschillende natuur georiënteerde godsdiensten. Bron: De verdwenen 
stammen, Anneke Koers. 

 

Verlichting   
De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in 
Europa die ruwweg samenviel met de achttiende eeuw. Het was een reactie op het 
dogmatische autoriteitsgeloof. In deze periode ontstond een culturele stroming of beweging 
van intellectuelen met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De 
rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn  De Verlichting stond aldus voor 
bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. De propagandisten ervan 
bestreden het bijgeloof, misbruik van recht in kerk en staat, intolerantie en kwamen op voor 
zekere grondrechten. 

De verlichting als stroming wordt gezien als een van de pijlers onder de westerse 
beschaving en zette grote wijzigingen in gang in het denken over religie, filosofie, kunst, 
wetenschap en politiek. Tijdens de Verlichting zag men haar nog niet als een stroming of een 
afgebakend tijdperk, maar als een maatschappelijk proces waarvan de ontwikkeling kon 
worden nagestreefd en die nog voortduurt. De Verlichting gaf aanleiding tot modernisering 
van de samenleving door middel van individualisering, emancipatie, feminisme, 
secularisering en globalisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de 
burgerrechten vinden er hun wortels, net zoals het ‘vrijdenken' het klassiek liberalisme, het 
socialisme, het anarchisme. 

De Verlichting kent een kritische en een constructieve zijde. De kritische of radicale verlichters 
nemen het (geïnstitutionaliseerde) geloof en onredelijkheid op de korrel. Zij komen op voor een 
scheiding tussen kerk en staat gebaseerd op rechtvaardigheid en democratie. De 
constructieve of gematigde verlichters, zoals Joseph Priestley zoeken manieren om kennis 
(wetenschap) en religie met elkaar te verbinden. 

In de eerste helft van de achttiende eeuw hielden de filosofen van de Verlichting zich bezig 
met het populariseren van de wetenschap, het zoeken naar kennis, waarheid, geluk en 
volmaaktheid In de tweede helft van de achttiende eeuw werden de grondslagen gelegd 
voor economie, sociologie, pedagogie, antropologie, en land- en volkenkunde Tijdens de 
Verlichting hadden geleerden en amateurs grote belangstelling voor de natuur. Het ging hen 
om het ontdekken van de wetmatigheden. In de zeventiende eeuw en nog lang daarna werd 
het begrip 'filosofie' gewoonlijk gebruikt voor wat nu natuurwetenschap wordt genoemd. De 
filosofen uit de renaissance hadden voornamelijk aandacht besteed aan god en de mens, en 
de natuur was daarbij verwaarloosd.  

Niet alle zeventiende- en achttiende eeuwers beschouwden het tijdperk waarin zij leefden 
als verlicht, een periode waarin men het duistere verleden achter zich had gelaten. Tegenover 
de Verlichting stond het obscurantisme. Het was eerder een tijd van redelijkheid dan van rede; 
meer een houding, een doel of een streven dan een filosofisch stelsel.  
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Grondleggers: Descartes en Spinoza 

Rene Descartes legde met de uitspraak Cogito ergo sum de grondtoon van de verlichting. 
Alleen door het gebruik van de rede en het gezonde verstand komt men tot waarheid. 

Baruch Spinoza, die voortbouwde op het denkwerk van Descartes, accepteerde als een van de 
eersten geen andere verklaring dan die gebaseerd op de rede. Spinoza kreeg navolgers in 
Duitsland, zoals Gottfried Wilhelm Leibniz en Ehrenfried Walther von Tschirnhaus. Zijn 
boeken werden al snel vertaald in het Frans, maar zijn filosofie bleef een heikel punt: ze zou 
leiden tot atheïsme en fatalisme, en is in bijna alle landen van Europa fel bestreden. In 
Engeland werd Spinoza volledig genegeerd. Daar ontwikkelde zich het empirisme met het 
inzicht dat niet de rede, maar waarneming ten grondslag lag aan nieuwe kennis. In Frankrijk 
ontwikkelde zich met Diderot, Holbach en Melchior Grimm een radicale richting. Deze zette 
zich af tegen meer gematigde verlichtingsdenkers als Rousseau en Voltaire, die een bepaalde 
vorm van religie accepteerden in hun filosofie. (Afhankelijk van de staatsvorm en de invloed 
van de vorst of kerk was deze vraag de kern van het debat in andere Europese landen, waar 
ofwel het katholieke, het anglicaanse, het calvinistische, het lutherse of het Russisch-
orthodoxe geloof werd beleden.) In Duitsland ontstond een nog gematigder richting, zich 
baserend op de voorzichtige Leibniz en diens navolger Christian Wolff.. 

Volgens de historicus Jonathan Israël spitste de discussie tussen de strijdende partijen zich 
rond 1740 toe op het belang van en de uitwerking van Spinoza's ideeën. De radicale periode 
was rond 1750 voorbij, waarna door de filosofen van de Verlichting een brug geslagen werd 
tussen wetenschap en geloof. Een christelijke, tolerante of gematigde vorm van Verlichting 
overheerste. Daarna stond de Verlichting ook voor het ontwikkelen en analyseren van eigen 
en andermans emoties.  

 

  

 

René Descartes was een uitgesproken rationalist, maar verwierp het geloof niet. 

 

Het is niet mogelijk om het exacte begin en einde van de Verlichting aan te duiden, maar 
ruwweg laat men deze periode duren van 1650 - het jaar dat Descartes overlijdt - tot het jaar 
waarin Napoleon zichzelf als keizer kroonde (1804). Het begin van de Verlichting zou volgens 
Stephem Toulmin kunnen liggen bij de ontdekkingen van Galileo Galilei of de boeken van 
René Descartes. Engelsen zijn geneigd de Verlichting te zien als een gevolg van de publicatie 
van Newtons Philosophia Naturalis Principa Mathematica, rond 1687.  

 



48 

 

 

Fascinatie voor Chinese cultuur. Delftse tegel in het Rijksmuseum 

 

Door de reisboeken en reisverslagen die Europa aan het eind van de zeventiende eeuw 
overspoelden, begon men te twijfelen aan de blanke en christelijke superioriteit, het westerse 
denken. Men kwam tot het inzicht dat andersgelovigen waardevolle culturen hadden, ondanks 
een moraal die niet christelijk is. 

In 1687 was Philippe Couplet de leider van een groep jezuïeten die de eerste bekende vertaling 
van een Chinees literair werk publiceerde, het Confucius Sinarum Philosophus. Het werk 
handelde over het leven en het denken van de filosoof Confucius en bevatte onder andere een 
Latijnse vertaling van de Yijng. Gottfried Wilhelm Leibniz kon na het lezen ervan vaststellen 
dat het binair systeem dat hij uitgevonden had, reeds sinds lange tijd in China bestond.  

 

 

Suleiman I 
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Tussen 1704 en 1708 verscheen in Frankrijk een vertaling van Duizend en één nacht. Het 
boek werd immens populair, met het gevolg dat ook de kijk op de Arabische 
wereld veranderde. In zijn fictieve reisverslag Perzische brieven (Lettres persanes), dat in 1721 
anoniem in Amsterdam verscheen, experimenteerde Montesquieu 
met cultuurrelativistische ideeën. Twee kritische Perzen hielden zich zeven jaar lang in 
Frankrijk op en staken de draak met de Franse hofcultuur. Ze beschreven de financiële chaos, 
veroorzaakt door John Law. Het boek had een enorm succes. Voltaire schreef vervolgens zijn 
lettres anglaises, een lofrede op de Engelse cultuur, dat in 1734 publiekelijk werd verbrand 
op de binnenplaats van het Parijse paleis van justitie. De markies d’Argens publiceerde in 
1738 in Den Haag zijn Lettres juives, een briefroman waarin verschillende Europese 
regeringsvormen werden vergeleken.  

 

 

Een experiment met een vogel in een luchtpomp door Joseph Wright of Derby 

 

Rond 1700 was de helft van alle boeken die werden gepubliceerd nog gewijd aan de theologie, 
die echter steeds meer terrein verloor aan reisboeken. Wetenschappers doorbraken met hun 
empirische kennis, opgedaan door middel van vrij onderzoek, experimenten en 
waarnemingen, de eeuwenoude hegemonie van de theologie, en vervingen de 
traditionele kennis en gewoonten. Het idee dat in de natuur wetmatigheden staken die niet 
met de bijbel konden worden verklaard, veroorzaakte een wetenschappelijke revolutie. 

Isaac Newton toonde aan dat in het heelal te ontdekken wetten golden. Voor de filosofen golden 
die wetten op alle vlakken: van de natuurwetenschappen tot de sociale wetenschappen. Meer 
wetenschap betekende meer macht en mogelijkheden om de maatschappij te veranderen. 
Vooruitgang door wetenschappelijk inzicht in natuur en technologie is tijdens de Verlichting 
een breed gedragen wens. De boekenproductie explodeerde na 1750. Er waren boeken op de 
markt waarin de verworvenheden werden uitgelegd in een voor iedereen begrijpelijke taal, in 
het bijzonder voor vrouwen. Het Latijn verloor zijn hegemonie, het gebruik van de landstaal 
nam in plaats daarvan toe onder de wetenschappers. 
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De wetenschap en de Encyclopédie  
 

Kenmerkend is de poging tot een kritisch en samenvattend overzicht van de stand van het 
weten via de beroemde Encyclopédie. Deze encyclopedie kwam tot stand tussen 1750 en 1776 
onder leiding van de Franse encyclopedisten Denis Diderot en Jean Le Rond d ‘Alembert, 
Voltaire, Rousseau, Charles Montesquieu, Turqoi en Cornelis de Pauw leverden artikelen. 

De Encyclopédie ondervond tegenstand en het koninklijk privilege werd in 1759 herroepen. 
De Encyclopédie bedreigde het sociale systeem van drie standen, adel, geestelijkheid, burgers, 
en daarmee de staat, door het bestrijden en beledigen van religie en door het uitdragen van 
een politieke visie, die het begrip ‘burger’ gelijkstelde met ‘bezitter’ – twee standen, rijk en arm, 
wat later tijdens de Franse Revolutie vertaald zou worden in ‘actieve’ burgers en ‘passieve’ – 
deze laatste (waaronder vrouwen) zonder stemrecht. Een aantal encyclopedisten, in het 
bijzonder d’ Holbach droegen atheïstische ideeën uit, en toonden hoe mechanische 
wetmatigheden en natuurwetten de wereld sturen. Dit alles tot consternatie van menige 
intekenaar op de fraaie verzameling kennis, die ongevraagd geconfronteerd werd met 
polemische lemma's, en met de vertragingen door de wrijving met de censuur.  

 

 

 

Titelpagina van het eerste deel van de Encyclopedie  
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Ideeën, ethiek en moraal  

 

Eerste druk van Robinson Crusoe 

 

Vóór de Verlichting was men ervan uitgegaan dat de mens tot het kwade neigt en afhankelijk 
is van god en de kroon. De verlichte denkers zien de mens daarentegen als van nature goed, 
autonoom en onafhankelijk. Nuttigheid, de waardigheid van de mens en zijn streven naar 
geluk in dit aardse leven (en niet in het hiernamaals) vormden het uitgangspunt in de ethiek. 
De denkers streven naar een rationele en universele moraal, geldig voor het handelen van alle 
mensen op aarde en onafhankelijk van een godsdienst, en opdat iedereen de vruchten van de 
verlichting zou plukken, hechten ze waarde aan populariserende en pedagogische activiteiten. 
De nieuwe kennis kon het onderwijs verspreiden, waardoor er sprake zou zijn van morele 
vooruitgang.  

 

Recht, staat en politiek    

 

 la liseuse door Jean-Honoré Fragonard 

 

In het recht en de staatsorganisatie werden onredelijke tradities bestreden en 
hervormingspogingen ondernomen. Verlichtingsdenkers keerden zich tegen macht die alleen 
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op het goddelijke of de traditie berust: de aristocratie, de monarchie en de kerk . De afwijzing 
van goddelijk gezag introduceert de scheiding tussen kerk en staat. 

In 1748 publiceerde Montesquieu zijn De ‘l Esprit des Loi, waarin hij concludeert dat de 
scheiding der machten de vrijheid en gelijkheid van de burger garandeert. De trias 
politica bestaat uit drie elkaar controlerende machten: de wetgevende macht, de uitvoerende 
macht en de rechtsprekende macht. Het idee was niet nieuw: John Locke formuleerde de 
scheiding der machten al eerder. Deze nieuwe ideeën over recht, staat en politiek waren een 
inspiratiebron voor revoluties zoals de Corsicaanse onafhankelijkheidsoorlog (1755), 
Amerikaanse onafhankelijkheid (1776), de Franse Revolutie (1789) en de Belgische 
Revolutie (1790 en 1830), enzovoorts. De respectievelijke grondwetten zijn grotendeels op deze 
theorie gebaseerd. 

In plaats van het goddelijke gezag kwam de theorie van het maatschappelijke verdrag - 
het contrat social van Jean-Jacques Rousseau  De meeste verlichtingsdenkers bepleitten de 
vervanging van de standenstaat door de democratie. 

Omdat iedereen verantwoordelijk is voor zijn leven en omdat men zich verzet tegen overgeërfd 
en van god gegeven gezag, verliest de monarchie haar legitimiteit. De kritiek op de monarchie 
leidde doorgaans niet tot afschaffing maar tot aanpassingen van de leiderschapsstijl van de 
vorsten. Deze stijl, die men verlicht despotisme noemt, werd met name door Frederik de Grote, 
Catharina de Grote, keizer Jozef II en Adolf Frederik van Zweden gepropageerd.  

 

Geschiedschrijving, literatuur, architectuur 

 

 
Het interieur van het Pantheon (Rome) door Giovanni Paolo Pannini  
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Megalomaan ontwerp voor een bibliotheek door Etienne-Louis Boulée (1785) 

 

Montesquieu en Voltaire vernieuwden de geschiedschrijving. Vóór de Verlichting golden de 
klassieken, zoals Tacitus, als betrouwbare bronnen voor geschiedschrijving. Volgelingen van 
René Descartes wezen erop dat deze bronnen vaak strijdig waren met archeologische 
vondsten, de bijbel en Egyptische bronnen. De literatuur concentreerde zich op de actualiteit 
en het menselijke. De satire (zowel poëzie als proza) ontwikkelde zich onder invloed van 
Alexander Pope en Johathan Swifts Gulliver's Travels tot een belangrijk genre. In de 
architectuur uitten de idealen van de verlichting zich in burgerlijke gebouwen, ordelijk, sober 
streng en neoclassicistisch; stucwerk met wetenschappelijke instrumenten. 

 

Schilderkunst en muziek 

In de schilderkunst leidde de verlichting tot de opkomst van het neoclassicisme dat een reactie 
was op de (vooral in katholiek Europa) dominante barok en rococo. Deze stromingen stonden 
synoniem voor kerk en koningshuis. Het neoclassicisme bracht daar een 'rationeel' alternatief 
op. Er werd weer op een 'juiste' manier teruggegrepen naar de klassieke oudheid. 

Veel componisten uit het tijdperk van de verlichting baseerden hun muziek op oosterse 
verhalen, of uit de Nieuwe Wereld.. 

•  Georg Friedrich Händel 

• Montezuma (Graun) 

• Wolfgang Amadeus Mozart componeerde Turkse marsen en de Die Entführung aus dem 
Serail. 

Johan Sebastian Bach en Händel lieten zich inspireren door het piëtisme, maar met 
toepassing van wiskundige principes, zoals het contrapunt. 

Diverse componisten bootsten natuur- en vogelgeluiden na in hun muziek. 

•  Antonio Vivaldi 

• Georg Philipp Telemann 

• Jean-Philippe Rameau 

• Joseph Haydn 

Onder invloed van de verlichting zou de eindeloze barokmuziek plaatsmaken voor de  Weense 
klassieken  Tommaso Traetta  Nicolo Piccinni en Christoph Willibald von Gluck baseerden 
zich na 1760 steeds meer op de Griekse tragedie; terug naar de bron.  
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Religie en theologie 

Religiekritiek is een pijler van de verlichting. Het proces van secularisering verdringt de religie 
uit de ethiek en de moraal, de politiek en de wetenschap. De 'wetenschap' neemt gaandeweg 
de plaats in van ‘god’ als essentie der dingen. Spinoza schreef in zijn Theologisch-politiek 
Traktaat uit 1670 dat jodendom en christendom historische fenomenen waren en niet 
berustten op iets absoluuts. Hij beschouwde de mens als een extern aangestuurde machine, 
terwijl de mens zelf zich vrij waant. John Lockes werk Brieven over de Verdraagzaamheid uit 
1689 beïnvloedde het idee van de gedachte- en geloofsvrijheid. Toland - een radicale Iers-
Britse denker - beweerde in 1696 met zijn Christianity Not Mysterious dat de bijbel een 
gedeeltelijke vervalsing was en dat de kerk het volk misleidde. Pierre Bayle doorprikte het 
bijgeloof in kometen die onheil voorspelden. Balthasar Bekker deed met de heksenprocessen 
hetzelfde. 

Hoewel de verlichtingsdenkers kritiek uitoefenden op religie, bleven de meesten geloven als 
deïst en zien god als de oorzaak en schepper die niet meer ingrijpt. Newton en zijn collega's 
verklaarden het universum steeds nauwgezetter en mysteries die voorheen aan god werden 
toegeschreven, verklaarden ze mechanistisch. Vandaar dat Voltaire, c.q. het deïsme, god als 
een horlogemaker ziet die zich na het fabriceren van een kunstig uurwerk had teruggetrokken. 
De vroege en radicale verlichting, met Spinoza en Diderot als vertegenwoordigers, werd door 
tegenstanders beschreven als een a- en antireligieuze of atheïstische stroming. Nauwkeuriger 
is ze te bestempelen als pantheïstisch of deïstisch. In de gematigde, latere verlichting 
moderniseerde de religie zich en verloor haar centrale plaats. Religie werd toen niet meer 
gezien als een obstakel voor de vooruitgang. 

 

Verspreiding   

 

 
De salon van madame Geoffrin in de Franse salons waarin ook voor vrouwen een rol was 
weggelegd, kwamen wetenschappers, letterkundigen en aristocraten bijeen. Sommige traden 
op als beschermers voor wie in juridische of financiële moeilijkheden raakte. 
 

De manier waarop de verlichting vorm kreeg verschilde per land, er bestonden verschillende 
ontwikkelingen naast elkaar. Elkaar bestrijdende filosofische stelsels tuimelden over elkaar 
heen  maar was overal een poging de heersende religieuze en politieke problemen te lijf te 
gaan. 
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In Frankrijk was de verlichting in de eerste plaats een reactie op het absolutisme van Lodewijk 
XIV. Daar leidde de strenge censuur ertoe dat velen het land uit vluchtten of in de gevangenis 
belandden. In Amsterdam, Den Haag en Leiden, waar de hugenoten eerder al hun toevlucht 
hadden gezocht, bevonden zich Franse drukkerijen, die hun drukwerk naar Frankrijk lieten 
smokkelen. Van de bijna dertig wetenschappelijke tijdschriften in Europa werden er zodoende 
achttien in Nederland gedrukt. 

Zowel Engeland als Frankrijk waren zeer rijk aan genootschappen, maar telden meer 
algemene dan literaire genootschappen, terwijl in Nederland het omgekeerde het geval was. De 
oprichting van de Royal Society of London foor the Improvement of Natural Knowledge (1662) 
en de Académie des Sciences getuigen van de interesse voor nieuw onderzoek om de 
verouderde standpunten te vervangen. 

In Duitsland ontstond ook het piëtisme. Beide bewegingen beïnvloedden elkaar. Mogelijk zijn 
gevoel en verstand geen tegenstellingen, maar vullen elkaar aan. In Spanje drong de 
verlichting nauwelijks door; in Rusland bleef zij beperkt tot een deel van de aristocratie, 
ondanks de inspanningen van de met Voltaire en Diderot bevriende tsarina Catharina de 
Grote. De beweging verspreidde zich naar de Europese kolonies en inspireerde de voor 
onafhankelijkheid strijdende Amerikanen Thomas Paine, Benjamin Franklin en Thomas 
Jefferson. 

De aardbeving in Lissabon in 1755 veroorzaakte grote consternatie onder filosofen en 
theologen en bracht pennen in beweging. Voltaire en Rousseau kregen het met elkaar aan de 
stok. Op de financiële markten had de aardbeving tot gevolg dat er een tekort ontstond aan 
kasgeld en het gebruik van wisselbrieven beter gereguleerd zou worden. 

De verlichtingsidealen stonden haaks op de slavernij en droegen bij tot de uiteindelijke 
afschaffing ervan. Ze beïnvloedden de Franse Revolutie in 1789 indirect, omdat de aanhangers 
eerder optimisten waren die geloofden in geleidelijke hervorming, niet in revolutie. 

De drie Kritieken van de Duitse verlichtingsfilosoof en laatste universalist, Kant, gelden 
vanwege hun intellectuele diepgang als een mijlpaal in de westerse wijsbegeerte. Zijn meest 
toegankelijke tekst is het pamflet ‘Beantwortung der Frage’ (De beantwoording van de vraag: 
wat is de verlichting) uit 1784. Het was zijn bijdrage aan een prijsvraag. Uit dat werk komt de 
bekendste definitie van de verlichting. Kant zegt: 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung 
eines anderen zu bedienen. 
(Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te 
wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen 
zonder de leiding van de ander.  

Deze onmondigheid is geen gebrek aan verstand, maar aan een gebrek aan moed en 
vastberadenheid en het blind vasthouden aan overgeleverde waarden. 

De zinspreuk van de verlichting is 'Sapere aude: Durf je van je eigen verstand te 
bedienen, maar je moest volgens Immanuel Kant, bij het nadenken over alles en 
bediscussiëren van ieder denkbaar onderwerp, gehoorzaamheid niet uit het oog 
verliezen. 
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Kritiek  

 

 

 

 

 

Max Horkheimers (links vooraan) en 

Theodor Adorno (rechts vooraan) in 

1965. 

 

Zowel in de achttiende, negentiende als twintigste eeuw kwam er fundamentele kritiek. 
Sommigen hanteren begrippen zoals contraverlichting of tegenverlichting om de kritiek onder 
een noemer te brengen. Het conservatisme en de romantiek zijn vroege reacties. In de 
twintigste eeuw bekritiseerde Louis Ferdinand Céline in zijn Reis naar het einde van de 
nacht de vooruitgangsgedachte. Max Horkheimer en Thedor Adorno deden dit met hun De 
dialectiek van de Verlichting. Recenter positioneert het postmodernisme zich tegenover de 
Verlichting en verwerpt radicaal de zekere kennis in de wetenschap, de moraal, de politiek en 
religie en de daarop gebaseerde hoop. 

- Verlichtingsdenkers gaan uit van de redelijke vermogens van de mens, dat kennis op 
te bouwen is en dat handelen op basis hiervan vooruitgang brengt. Tradities en 
instituties worden daarom geactualiseerd en dreigen zo te verdwijnen. 

- De kritiek gaat ervan uit dat de rede en het kenvermogen van de mens beperkt is. 
Ingrijpen in de maatschappelijke werkelijkheid blijft dus moeilijk en kan aldus 
gevaarlijk zijn. 

- De Verlichting en de moderne wetenschap persen mensen in een keurslijf en leiden tot 
nieuwe vormen van onvrijheid en onderwerping. 

- Het idee dat de moderne wetenschappelijke kennis tot doorzichtigheid en 
beheersbaarheid van de maatschappij leidt, is volgens de kritiek niet juist. Rede, 
kennis en rationaliteit leiden tot vooruitgang op het wetenschappelijke en technische 
vlak en niet in de moraal, de politiek en het mens-zijn. 
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Standbeeld van Spinoza 

 

Verzuiling  
 

Verzuiling is de verdeling van een samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-
economische basis, waarbij de groepen in bepaalde mate van elkaar zijn afgeschermd. Dit kan 
worden bereikt door het oprichten van op de levensbeschouwing gebaseerde instituties als 
scholen, verenigingen, partijen, vakbonden, omroeporganisaties, kranten en ziekenhuizen. 

De scheiding tussen levensbeschouwingen wordt wel als verticaal omschreven, terwijl die 
tussen sociale klassen dan horizontaal loopt. Levensbeschouwelijke zuilen omvatten dan 
meerdere sociale klassen. 

Het begrip werd aanvankelijk vooral gebruikt om de situatie in Nederland en België te 
beschrijven, maar het model wordt tegenwoordig ook toegepast op landen als Noord-Ierland, 
Zwitserland, Oostenrijk, Cyprus, Libanon en Maleisië. 

De term heeft doorgaans een negatieve bijklank en wordt met name gebruikt door diegenen 
die de organisatie van maatschappelijke structuren op basis van levensbeschouwing niet 
wenselijk achten. 

'Verzuiling' heeft de betekenis 'verdeling in scherp gescheiden groeperingen'. In modern 
Nederlands staat de term voor het eerst in 1953 vermeld in het WNT in een verder 
voortschrijdende ‘verzuiling’ van ons organisatorisch bestel. Afleiding met het voorvoegsel ver- 
van zuil in de overdrachtelijke betekenis 'een van de grote levensbeschouwelijke stromingen 
in Nederland die in de loop van de twintigste eeuw elk hun eigen organisatorische netwerk 
uitbouwden', een metafoor die in de jaren 1930 moet zijn opgekomen, blijkens een rapport 
van de Arbeiders Jeugd Centrale getiteld Werk voor de werkloze jeugd (1933), waarin sprake 
is van de Moderne Centrale voor Werklozenzorg, de z.g. moderne zuil, die zich op verzoek der 
regering zal belasten met alle arbeid voor jeugdige werklozen, die binnen het raam der moderne 
arbeidersbeweging wordt verricht. Naast deze sociaaldemocratische zuil waren er de 
protestants-christelijke, de rooms-katholieke en de liberale, neutrale of algemene zuil. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond er een vijfde, humanistische, zuil. Het begrip verzuiling raakte 
eind jaren 1950 algemeen bekend en speelde in de tweede helft van de twintigste eeuw een 
belangrijke rol in de Nederlandse en Belgische samenleving.  
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Zuilen in de samenleving 

Oorzaken 

Historicus Hans Righart vergeleek in 1986 achteraf de opkomst van de katholieke zuilen in 
Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland eind negentiende en begin twintigste eeuw met 
elkaar. Hij testte drie hypothesen over de oorzaken van de verzuiling in alle vier landen, 
namelijk politieke mobilisatie, emancipatie en bescherming tegen secularisering, en kwam tot 
de ontdekking dat de eerste twee motieven niet opgingen voor alle landen (mobilisatie alleen 
voor Oostenrijk, emancipatie alleen voor Nederland en Zwitserland), maar de laatste wel en 
veel duidelijker. Righart concludeerde dat de katholieke verzuiling hoofdzakelijk een strategie 
was om de eigen geloofsgemeenschap te beschermen tegen de secularisering.  

Een ideologische onderbouwing van de verzuiling werd geleverd door de leer van de 
soevereiniteit in eigen kring van de neocalvinist Abraham Kuyper. Hij stelde dat elke 
levenskring zijn eigen onafhankelijk gezag heeft en niet onder dat van een andere levenskring 
staat. Zo zijn het gezin, de economie, de kerk en het onderwijs soeverein in eigen kring en 
daarin dient de overheid niet in te grijpen. 

Praktijk 

Verzuiling gebeurde enerzijds door een scherpe scheiding tussen de 
bevolkingsgroepen, anderzijds door middel van samenwerking van de elites aan de top. De 
scheiding werd vormgegeven doordat iedere zuil zijn eigen kerk , omroep, krant, 
standsorganisatie, vakbond, politieke partij woningbouwvereniging, padvindersorganisatie, 
scholen, ziekenhuis, sportverenigingen en zelfs winkels en bedrijven had. Voor het midden 
van de twintigste eeuw was deze situatie zelfs zo frappant, dat bijvoorbeeld bepaalde 
Nederlandse winkelbedrijven bij voorkeur personeelsleden aanstelden die lid waren van een 
bepaald kerk genootschap. Dit leidde tot grote culturele verschillen, niet alleen in de steden, 
maar ook op delen van het platteland, met als resultaat dat hele bevolkingsgroepen naast 
elkaar leefden zonder veel contact te hebben. Tegelijkertijd werden door het systeem van 
verzuiling enerzijds en samenwerking aan de top anderzijds veel maatschappelijke 
spanningen afgewenteld. 

Nederland 

Het is niet altijd mogelijk zuilen strikt te definiëren. In elk geval kunnen een protestants-
christelijke, een rooms-katholieke en een socialistische zuil onderscheiden worden. Ook kan 
men de 'liberale' of 'algemene zuil' waarnemen. Daarbij dient aangetekend dat de liberalen 
tegen de verzuiling gekant waren, en dat hun instanties juist voor iedereen openstonden. Daar 
(orthodox-)protestanten, katholieken en in veel gevallen socialisten de algemene instellingen 
begonnen te mijden, bleven hier vooral de liberalen in over en vormden ze de facto een liberale 
zuil.  

Ontstaan 

Eeuwenlang hadden er al bevolkingsgroepen naast elkaar bestaan van verschillende gezindte, 
waarvan de belangrijkste in omvang niet veel voor elkaar onderdeden. De verzuiling kwam 
echter pas aan het einde van de negentiende eeuw op gang. De pacificatie van 1917 was de 
bezegeling van het proces van verzuiling dat samen met het burgerlijk karakter de 
Nederlandse samenleving zou kenmerken tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw. De 
schoolstrijd was daarbij een belangrijke factor. 

De parlementaire democratie bestond in de negentiende eeuw aanvankelijk uit onafhankelijke 
parlementsleden. Deze verenigden zich wel in informele allianties en kiesverenigingen waarbij 
een liberale en conservatieve stroming was te herkennen. Politieke partijen in de moderne zin 
bestonden niet. De schoolstrijd werd echter een belangrijke factor bij de vorming van 
confessionele partijen in oppositie tegen de uitsluiting van bijzonder onderwijs. In het 
parlement hadden de liberalen jarenlang het overwicht na de grondwetsherziening van 
1848 met zijn scheiding tussen kerk en staat. Daarbij paste een neutrale openbare school die 
al sinds de onderwijswet van 1806 vrijwel een monopolie bezat. Bijzonder onderwijs was wel 
mogelijk, maar hiervoor werd veelal geen vergunning afgegeven. Met de onderwijswet van 
1657 werd dit versoepeld, maar bijzondere scholen ontvingen nog steeds geen staatssteun. 
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Door de liberale grondwet van 1848 was de positie van het katholieke bevolkingsdeel 
aanmerkelijk verbeterd en kwam het in 1853 tot het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. 
Ook tijdens de protesten hiertegen, de Aprilbeweging van protestantse en 
conservatieve tegenstanders van het herstel, steunden de liberalen de katholieken op grond 
van de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst. 

Onder invloed van de schoolstrijd kwam er echter een einde aan het verstandshuwelijk tussen 
liberalen en katholieken. Zo stelden de bisschoppen in het bisschoppelijk mandement van 
1868 dat onderwijs in een openbare neutrale school hooguit een droeve noodzakelijkheid kon 
zijn. Men brak een lans voor onderwijs dat niet alleen de katholieke godsdienst respecteert, 
maar deze ook onderricht. 

Vanuit protestantse zijde was het Réveil een beweging die zich keerde tegen het 
verlichtingsdenken van de liberalen. In de politiek waren dit de antirevolutionairen waarvan 
Groen van Prinsterer aanvankelijk de belangrijkste voorman was. In 1860 richtte hij de 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs op waarmee protestants-christelijke 
scholen moesten worden gefinancierd. Abraham Kuyper sloot zich daarbij aan met de 
oprichting van het Anti Schoolwet Verbond in 1872. Dit verbond werd in 1879 gevolgd door 
de Anti Revolutionaire Partij als eerste landelijke politieke partij. 

Ondertussen werden de onderste sociale lagen van de samenleving steeds meer zichtbaar als 
arbeidersklasse onder invloed van de industrialisatie, de migratie richting de steden en 
daarmee verstedelijking. Hieruit ontstond een arbeidersbeweging die zich ook begon te 
organiseren in vakbewegingen en later politieke partijen. Belangrijk daarbij was de these van 
Marx met zijn klassenstrijd waarin het kapitalistische dictatuur van de burgerij vervangen 
zou moeten worden door aanvankelijk een socialistische dictatuur van het proletariaat en 
uiteindelijk een communistische maatschappij. 

 

 

Schoolstrijd tegen kiesrecht in hinderlaag, Albert Hahn, 1915, afgebeeld als Abraham 
Kuyper 

 

Kuyper stelde daar de antithese tegenover waarin de tegenstelling tussen seculiere en 
christelijke krachten de bepalende politieke tegenstelling zou zijn. Daarmee dreef Kuyper een 
wig tussen christelijke en sociaaldemocratische arbeiders en trachtte hij de christelijke 
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werkgevers, middenstanders en arbeiders in een enkele beweging te verenigen tegenover de 
sociaaldemocratie en het liberalisme. De weerstand tegen de onderwijswet van 1878 maakte 
dat de protestanten en katholieken inderdaad dichter bij elkaar kwamen. De wet voorzag 
slechts in overheidsfinanciering van openbaar onderwijs, terwijl bijzonder onderwijs wel aan 
de nieuwe hogere eisen moest voldoen. Als protest hiertegen werd het  volkspetitionnement 
van 1878 gehouden dat er weliswaar niet in slaagde de wet te keren, maar protestanten en 
katholieken bij elkaar bracht in de zogenaamde coalitie met hun eis van volledige gelijkstelling 
van staatssteun voor openbaar en bijzonder onderwijs.   

Naast de schoolstrijd werden uitbreiding van het kiesrecht en verbetering van de sociale 
omstandigheden van de arbeiders belangrijke politieke thema's. De kwestie van uitbreiding 
van het kiesrecht bracht scheuren teweeg aan zowel confessionele als liberale zijde. Zo splitste 
het conservatieve deel van de ARP zich af in wat uiteindelijk de Christelijk Historische 
Unie zou worden en ook de Liberale Unie zag afsplitsingen van onder meer de 
conservatievere Vrije Liberalen en de progressievere Radicale Bond en later Vrijzinnig 
Democratische Bond. Voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij was uitbreiding van het 
kiesrecht essentieel, aangezien het overgrote deel van de achterban waren uitgesloten van het 
censuskiesrecht. Dit gold echter ook voor een groot deel van de achterban van de ARP, de 
'kleine luyden'.   

 

 

De lont bij het kruit. ‘Eene gedeeltelijke herziening van de wet op het lager onderwijs zal u 
worden voorgesteld’. Wetsvoorstel Mackay tot wijziging van de Schoolwet, 1888.  

 

Er werden gedurende de jaren de nodige concessies gedaan zoals met de grondwetsherziening 
van 1887 met zijn caoutchouc-artikel, maar dit ging niet iedereen ver genoeg, zodat deze 
kwestie nog dertig jaar een belangrijke rol zou spelen. Zo domineerde het de verkiezingsstrijd 
van 1894 waar de progressieve Takkianen de conservatieve anti-Takkianen tegenover zich 
vonden. Het maakte ook dat de antithese en de confessionele coalitie geen dominante rol 
verkregen in de politiek, aangezien de scheidslijnen bij de schoolstrijd geheel anders liepen 
dan bij de kiesrechtsrijd. Waar sociaaldemocraten en vooruitstrevende liberalen en 
antirevolutionairen voor vergaande kiesrechtuitbreiding waren, vonden zij daarbij oud-
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liberalen, het conservatieve deel van de ARP en de overgrote meerderheid van de katholieken 
tegenover zich. Ook de door de sociaaldemocraten in 1911 en 1912 georganiseerde rode 
dinsdagen brachten het kiesrecht niet dichterbij. 

Pas onder druk van de oorlogsomstandigheden tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de 
politiek tot de pacificatie van 1917. Daarmee werd niet alleen de angel grotendeels uit de 
conflicten werd gehaald, maar werd de verzuiling ook officieel bevestigd. Er kwam een einde 
aan de schoolstrijd en voor mannen werd het algemeen kiesrecht ingevoerd, twee jaar later 
gevolgd door het vrouwenkiesrecht. 

Pacificatiepolitiek 

Door de pacificatie verloor de antithese haar functie. Dit gold daarmee eigenlijk ook voor de 
confessionele partijen, maar deze hielden vast aan het idee van de antithese, terwijl hun 
achterban door het algemeen kiesrecht dusdanig was gegroeid dat zij van 1918 tot 1994 altijd 
deel uitmaakten van de regering. De liberalen verloren juist hun dominante positie, terwijl de 
SDAP minder profiteerde dan verwacht. 

De verzuiling werd met name door de katholieken en protestanten doelbewust nagestreefd. 
Hele bevolkingsgroepen leefden naast elkaar zonder veel contact. Vooral politiek, 
vakbeweging, scholen, omroep, pers en jeugdbeweging waren tijdens deze periode sterk 
verzuild. Tegelijkertijd konden door de verzuiling enerzijds en samenwerking aan de top 
anderzijds ook veel spanningen worden afgewenteld die in de periode voor 1917 nog dusdanig 
ontwrichtend werkten dat soms werd gevreesd voor de eenheid van de staat. 
LIJPHART bestempelde de politiek in Nederland van 1918-1973 daarom als pacificatiepolitiek. 
Na de 1917 werkten de leiders van de zuilen samen, zonder daar de achterban bij te 
betrekken. De grote tegenstellingen die de voorgaande periode hadden gekenmerkt konden 
met het streven naar consensus beteugeld worden. Hierdoor kon Nederland zich tot een 
stabiele samenleving ontwikkelen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de bezetter veel instellingen uit de verzuiling 
vervangen door algemene. Ook ontstonden er zowel in liberale, als sociaaldemocratische, 
communistische, katholieke en protestants-christelijke kringen, sterke twijfels over de 
verzuiling. Deze twijfel kwam onder meer voort uit de tijden van het verzet tegen de Duitse 
bezetting, waar vaak over de grenzen van de zuil met elkaar werd samengewerkt. Er werd een 
eenheidspartij opgericht, de Nederlandse Volksbeweging, waarin progressieven uit iedere 
politieke partij, ongeacht of het om confessionele of om een niet-confessionele partij ging, zich 
kon aansluiten. De Nederlandse Volksbeweging baseerde zich op het personalistisch-
socialisme, dat sterk gekant was tegen autoritaire ideeën. Dit noemt men de Doorbraak-
gedachte. Onder andere door sterke tegendruk van de Nederlandse bisschoppen werd deze 
doorbraak uiteindelijk echter geen succes en de Volksbeweging bleek een doodgeboren kind. 
Wel gingen enkele katholieken op persoonlijk initiatief, alsmede de kleine, progressieve en 
pacifistische Christen Democratische Unie en de liberale partij VDB, de fusie aan met de 
SDAP en vormden zo samen de PvdA. De PvdA is dus in haar kern een echte doorbraakpartij. 
Ook hiertegen verzetten de bisschoppen van Nederland zich middels het mandement van 
1954. Gezien echter de sterke overhand van de oude SDAP binnen de PvdA door het ontbreken 
van een sterk contingent confessionelen, zag men echter ook daar een neiging tot terugvallen 
op de idealen van de oude SDAP. Uiteindelijk keerde men dus al snel terug naar de verzuiling 
van voor de oorlog en was de oorlog minder een breuk dan verwacht zou kunnen worden.  
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Radio Veronica begon in 1960 met uitzendingen vanaf zee. Het verzuilde bestel kwam zo 
onder vuur te liggen. 

Ontzuiling 

Omstreeks 1960 was reeds twintig procent van de Nederlandse bevolking onkerkelijk. Volgens 
historicus Maarten van Rossem was er geen sprake van een liberale zuil, beschouwden veel 
Nederlands-hervormden zich niet als verzuild en kunnen de socialisten in veel mindere mate 
als een zuil gelden dan de confessionelen. Bovendien speelde verzuiling minder onder de 
zakelijke, wetenschappelijke en culturele elite. Daarmee was een grote minderheid van de 
bevolking al in de jaren vijftig ontzuild, wat volgens Van Rossem in de door het 
verzuilingsparadigma beheerste geschiedschrijving over het hoofd wordt gezien.  

De ontzuiling begon vooral in de tweede helft van de jaren zestig in te zetten. In 1967 
behaalden de confessionele partijen voor het eerst in een halve eeuw geen absolute 
meerderheid in het parlement. Met de toenemende welvaart werd individuele ontplooiing 
geleidelijk belangrijker dan het voldoen aan de verwachtingen van de zuil. Er ontstond een 
jeugdcultuur die zich juist afzette tegen de oudere generatie. De ontkerkelijking zette in en 
met de secularisering groeide het deel van de bevolking dat zich niet rekende tot een van de 
zuilen waardoor de confessionele partijen hun aanhang zagen kelderen. In de jaren zeventig 
namen ook de bezwaren tegen de pacificatiepolitiek toe zoals de beperkte invloed van de 
kiezers, waarmee er een einde kwam aan deze politiek. 

Hoewel de sterke verzuiling is verdwenen, zijn de restanten ervan nog zichtbaar in bijvoorbeeld 
de verscheidenheid aan publieke omroepen.  
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Belangrijkste organen 

De volgende tabel toont de belangrijkste organen van elke zuil. 

  Protestants  

Rooms-
katholiek  

Socialisti
sch  

Liberaal/neutraal  

Voormalige 
politieke 

partij 

ARP (1879-1977; 
gereformeerd) 

CHU (1908-
1977; hervormd) 

RPF (1977-
2000; protestants) 

GPV (1948-
2000; gereformeerd 
vrijgemaakt) 

RKSP (1926-
1945) 

KVP (1945-
1977) 

SDAP (tot 
1945) 

VDB (tot 1946; 
links-liberaal) 

LU (tot 1921; 
klassiek liberaal) 

Vrije Liberatlen (tot 
1921; conservatief 
liberaal) 

LSP/Vrijheidsbond 
(1921-1945) 

PvdV (1946-1948) 

Huidige 
politieke 

partij 

SGP (vanaf 1918) 
(bevindelijk 
gereformeerd) 

CDA (vanaf 1977) 
(oecomenisch)* 

Christen Unie (vanaf 
2000) (orthodoxe 
protestant/evangelis
ch) 

CDA (vanaf 
1977) 
(oecumenisch) 

PvdA (van
af 1945) 

SP 

VVD (vanaf 1948) 

D66 (progressief 
liberaal) 

Omroep 

NCRV (orthodox-
gereformeerd) 

EO 
VPRO (vrijzinnig 
protestants) 

KRO VARA AVRO  

Vakbond 

CNV 

NWV 
Patrimonium (gerefor
meerd) 

NKV (tot 
1976;FNV) 

NVV (tot 
1976; FN
V) 

AANWV  

Krant 

De Standaard (1872-
1944) (gereformeerd). 
Trouw (1943-nu) 
(gereformeerd) 
Friesch 
Dagblad (gereformeer
d) 
Kwartetbladen (in 
1971 gefuseerd met 
Trouw;gereformeerd):
 De Rotterdammer, 
de Nieuwe Haagsche 
Courant, de Nieuwe 
Leidsche Courant en 

De 
Maasbode (opge
gaan in De 
Tijd). 
DE 
Tijd (samengeg
aan met 
de Haagse 
Post in HP/De 
Tijd). 
Katholiek 
Nieuwsblad (19
83-nu). 
De 
Volkskrant (19

Het Vrije 
Volk (194
5-1991). 
Het Parool  

Nieuwe 
Rotterdamsche 
Courant (liberaal) 
en Algemeen 
Handelsblad (libera
al) (samengegaan 
in NRC 
Handelsblad). 
Algemeen 
Dagblad (liberaal). 
Het 
Vaderland (liberaal)
. 
De 
Telegraaf (neutraal). 
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het Dordtsch 
Dagblad  

Nederlands Dagblad 
(Gereformeerd 
vrijgemaakt) 

19-nu). 
regionale RK 
kranten 

De Courant/Nieuws 
van de 
Dag (neutraal). 

Kruisverenigi
ng 

Oranje-Groene Kruis Wit-Gele Kruis  Groene Kruis  

Onderwijs 

School met de 
Bijbel / 

Protestants-
christelijk onderwijs  

Rooms 
katholiek 
onderwijs  

Openbaar Onderwijs  

Universiteit 

Vrije Universiteit 
Protestantse 
Theologische 
Universiteit vestiging 
Kampen 
(gereformeerd) 

KUN (nu 
Radboud 
Universiteit 
Nijmegen) 

Katholieke 
Hogeschool 
Tilburg (nu 
Universiteit van 
Tilburg) 

Openbare universiteiten 

Studentenko
epels 

Societas 
Studiosorum 
Reformatorum (SSR 
1905-1969; 1886-
1905 ‘GSV Hendrik 
de Cock’. Meeste 
lokale afdelingen 
bestaan nog) 

Aller Heiligen 
Convent (AHC 
1971-heden; 
1908-1970 
UKSV/UKSN, 
daarvoor losse 
KSV's) 

Algemene Senaten 
Vergadering (ASV 1892-heden, 
daarvoor losse corpora) 
Federatie van Unitates en 
Bonden (FUB 1948-heden; 
1913-1927 UNS, daarvoor losse 
unitates en bonden) 

Jeugdbewegi
ng 

NJV 
KAJ 
KV 

AJC  NPV  

* Oecumenisch wil hier zeggen: streven naar meer eenheid tussen rooms-katholieken en 
protestanten. 
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De bijbel 
De bijbel is het heilige boek van de christenen. Daarmee is het een van de invloedrijkste 
boeken ter wereld. 

De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De 
samenstelling van het Oude Testament is binnen het protestantisme gelijk aan de Tenach; 
binnen de rooms-katholieke kerk wordt de samenstelling van de Vulgaat aangehouden. Het 
Oude Testament is hoofdzakelijk in het Hebreeuws geschreven, terwijl het Nieuwe Testament 
in Koinè-Grieks is geschreven. 

De bijbel is een verzameling van zesenzestig canonieke bijbelboeken, samen ongeveer 
achthonderdduizend woorden. De boeken van het Oude Testament zijn het resultaat van een 
redactieproces dat vele eeuwen heeft geduurd. De boeken kregen vorm in de periode van de 
achtste eeuw v.Chr. tot de tweede eeuw v.Chr. Hierdoor vertonen deze boeken invloeden van 
andere culturen die in een bepaalde periode dominant waren. Dit geldt vooral voor die van het 
Babylonische en Perzische rijk. Het Nieuwe Testament is in een veel kortere tijd ontstaan. De 
oudste delen ervan zijn de brieven van Paulus, die rond 50 na Chr. werden geschreven. De 
jongste delen kregen hun definitieve vorm rond het einde van de eerste eeuw en zijn dus 
ongeveer vijftig jaar jonger. 

In sommige versies van de bijbel zijn meer dan zesenzestig werken opgenomen. Deze 
aanvullende werken worden deuterocanonieke boeken genoemd. Daarnaast zijn er werken die 
niet(meer) tot de canon worden gerekend, maar in de eerste eeuwen wel gebruikt werden in 
de liturgie en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het Evangelie van Thomas en het Evangelie 
volgens Petrus. 
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Het woord 'bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), dat een meervoud is 
van βιβλίον biblion (boek; oorspronkelijk het verkleinwoord van βίβλος dat papyrus (plant) of 
boek betekent). In de Septuagint was ἡ βίβλος de vertaling van de Hebreeuwse term sefær, 
‘boekrollen’.  

Van geen enkel deel van de bijbel is een originele bron bewaard gebleven. De oudste bronnen 
van het Oude Testament zijn de in 1947 ontdekte Dode Zee-rollen, waarvan de oudste 
gedateerd worden op ongeveer 250 v.Chr. Fragmentarische handschriften van het Nieuwe 
Testament gaan terug tot het midden van de tweede eeuw, zoals Papyrus 52 dat een passage 
uit het evangelie volgens Johannes bevat. Er bestaan vrij volledige bijbelse handschriften uit 
de vierde eeuw, zoals de Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus. 

Vanwege de overheersende rol van het christendom in het Europa vanaf de late Romeinse 
tijd tot aan de verlichting is de bijbel in Europa van groot belang geweest. Niet alleen voor het 
godsdienstige leven, maar ook in taal, wetgeving, kunst en filosofie. Het maatschappelijke 
leven in het algemeen in de westerse beschaving zijn door de bijbel beïnvloed. Vanwege de 
overheersende positie van Europa in de wereld gedurende de tweede helft van het tweede 
milennium strekt deze invloed zich ook buiten de westerse wereld uit. 

Met de verlichting, de scheiding van kerk en staat en de wetenschappelijke revolutie in Europa 
en de Verenigde Staten, is de invloed van het christendom en daarmee van de bijbel op het 
openbare leven afgenomen. De afgelopen eeuwen is er bij veel mensen twijfel aan de goddelijke 
oorsprong van de bijbel ontstaan. Vanwege de secularisering in de westerse wereld heeft de 
bijbel daar als religieuze en ethische leidraad bij velen aan belang ingeboet. In andere delen 
van de wereld zoals (Oost-Azië, Latijns-Amerika en Afrika) kan men door grootschalige 
bekeringen een toenemende belangstelling voor de bijbel zien. 

De bijbel wordt algemeen beschouwd als het best verkochte boek aller tijden. Het heeft een 
geschatte jaarlijkse oplage van honderd miljoen exemplaren. Het was ook het eerste Westerse 
gedrukte boek dat in grote oplage verscheen.  
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In grote lijnen gaat de bijbel over het handelen van god in de wereld, vanaf de schepping van 
de wereld tot aan het einde der tijden. In essentie gaat het om de verstoorde relatie tussen 
god en de mens, ook wel de (zondeval) genoemd, met vervolgens de weg naar het herstel. In 
de bijbel klinkt een boodschap van heil door. In het Oude Testament in eerste instantie voor 
het Joodse volk. 

Voor christenen is het keerpunt de dood en opstanding van Jezus. Iedereen die zijn of haar 
zonden belijdt - Joden en heidenen (niet-Joden) - en Jezus als middelaar en brenger van een 
nieuw verbond tussen god en mensen aanneemt, ontvangt vergeving. Zij allen zullen het 
koninkrijk van god beërven. 

Hoewel de bijbel bestaat uit een grote verzameling losse geschriften van diverse auteurs, wordt 
hij in het christendom als één werk beschouwd, als de door god geopenbaarde waarheid, 
oftewel het ‘onfeilbare woord van god’, aangezien alle auteurs worden verondersteld direct te 
zijn geïnspireerd door god. 

Daarnaast is er de vraag of de bijbel letterlijk moet worden genomen. Orthodoxe christenen 
beschouwen de bijbel als het product van goddelijke inspiratie en in letterlijke zin het 
onfeilbare woord van god. Die overtuiging wordt mede gebaseerd op een tekst uit de bijbel 
zelf: ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, 
om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.’ 2 
Timoteus 3:16). Die overtuiging vormt voor hen zelfs mede het fundament van het christelijke 
geloof. Orthodoxe protestanten neigen naar een letterlijke tekstgetrouwe lezing, terwijl 
vrijzinnig protestanten de bijbel juist meer allegorisch interpreteren. 

Al in de oudheid werden bijbelteksten ook allegorisch verklaard, deels omdat sommige 
onderdelen van de bijbel van zichzelf zinnebeeldig zijn (zoals de parabels van Jezus). Binnen 
de rooms-katholieke kerk bestaat van oudsher naast de bijbel ook de traditie, die het woord 
van god uitlegt. Binnen het protestantisme werd daarentegen het sola scriptura-principe (wat 
betekent dat alleen de bijbel gezag en autoriteit heeft) ontwikkeld. Hierdoor kon er geen 
legitieme interpreterende instantie voor de bijbel meer bestaan. De legitimiteit werd in de bijbel 
zelf gelegd. 

Op de goddelijke invloed op de schrijver, de inspiratie, bestaan verschillende visies: 

1. Woordelijke inspiratie (ook wel mechanische inspiratie genoemd): de heilige geest gaf 
de schrijver woord voor woord de tekst door. 

2. Algehele inspiratie: de heilige geest gaf de bijbelschrijvers de totale boodschap door 
en zij schreven het in hun eigen stijl en hun eigen (beeld)taal op. 

3. Dynamische of partiële inspiratie: de heilige geest hielp de schrijver de zaken die 
belangrijk zijn voor leer en leven onfeilbaar op te schrijven, maar in andere details 
kunnen fouten zitten. 

4. Neo-orthodoxie: De bijbel wordt pas gods woord in de confrontatie met de lezers. 
5. Liberaal: De bijbel kan religieus inspirerend werken.  

 

Sinds de Verlichting beschouwen vrijzinnige christenen de teksten als mensenwerk, 
voortkomend uit de tijd waarin ze zijn ontstaan en dienovereenkomstig de taal en beelden uit 
die periode bevattend. Ook rechtzinnige christenen zijn wat dit laatste betreft meestal deze 
mening toegedaan. Om die reden maakt onderzoek naar de context waarin een tekst is 
geschreven doorgaans deel uit van de exegese. 

De grens tussen rechtzinnig en vrijzinnig valt niet altijd scherp te trekken, want er zijn 
christenen met opvattingen die tussen beide groepen in vallen, in allerlei gradaties. Zo zijn er 
rechtzinnige christenen die het scheppingsverhaal in Genesis niet letterlijk nemen, maar een 
of andere vorm van de evolutietheorie aanhangen, maar daarin wel gods handelen menen te 
zien. 

De meeste christenen achten zich niet gebonden aan de Joodse wetten in het Oude Testament. 
Bij het ontstaan van het christendom was dit een ernstige splijtzwam. 
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De meeste wetenschappers zien de bijbel als een cultureel, literair en religieus document. 
Sommige wetenschappers, van christenfundamentalitische signatuur, beschouwen de bijbel 
als historisch en natuurwetenschappelijk correct. Feministische theologen kijken kritisch 
naar de historische redactie van mannen in de keuze en vertaling van bijbeldelen waarin 
vrouwen een rol spelen. 

De bijbel is sinds zijn ontstaan een bron van gezag geweest. Vanaf de zeventiende eeuw is de 
inhoud van de bijbel, waarop dit gezag is gebaseerd, echter in toenemende mate onderwerp 
van kritiek geworden. Men begon vraagtekens te plaatsen bij de opvatting dat de bijbel het 
resultaat is van goddelijke openbaring. Er rees scepsis betreffende de 
bovennatuurlijke verschijnselen die in de bijbel worden beschreven en men verweet de bijbel 
gebrek aan eenduidigheid en het bezitten van tegenstrijdigheden. 

Het woord ‘kritiek’ komt van het Griekse krinein en betekent een niet-vooringenomen 
onderzoek met algemeen inzichtelijke criteria. De wetenschappelijke bijbeluitleg die ernaar 
streeft niet uit te gaan van veronderstellingen, christelijke of andere, is de historisch-kritische 
exegese. Hieronder valt ook het kritische onderzoek naar de historische Jezus. 

Mede als gevolg van deze moderne invalshoek heeft de bijbel in de geseculariseerde wereld 
minder of helemaal geen gezag meer, bijvoorbeeld als leidraad in ethische kwesties. 
Christenen die de bijbel wel als zeer gezaghebbend beschouwen, wijzen het kritische 
onderzoek naar de bijbel doorgaans af als ‘Schriftkritiek’.  In de loop van de geschiedenis zijn 
er vele vertalingen van de bijbel gemaakt 

Een belangrijke vertaling van het Oude Testament naar het Grieks was de Septuagint, 
vervaardigd vanaf de derde eeuw v.Chr. in de bibliotheek van Alexandrië. Deze Griekse 
vertaling was de gezaghebbende bijbel in de vroege kerk en tot vandaag in de oosters-
orthodoxe kerk en. De kerk vader Hieronymus van Stridon, die Hebreeuws leerde, maakte 
rond 400 na Chr. een vertaling in het Latijn. Deze Vulgaat was gedurende de 
Middeleeuwen toonaangevend in het westen. De bijbel kon daardoor enkel door geestelijken, 
die Latijn kenden, worden gelezen. De rest van de (katholieke) bevolking, die geen Latijn kon 
lezen, was hiervan afhankelijk. Het zelf lezen van de bijbel door gelovigen kwam in opkomst 
na omstreeks 1500 door de uitvinding van de boekdrukkunst en gebeurde aanvankelijk vooral 
door protestanten . Daarop volgden in de zeventiende eeuw aan de vooravond de Verlichting 
het kritisch lezen van de bijbel en door intellectuelen het benadrukken van het inzicht dat het 
een verzameling door de mens vervaardigde geschriften betreft (zoals door Spinoza) en het 
speuren naar tegenstrijdigheden daarin (zoals door Thomas Paine).  

In de late Middeleeuwen verschenen diverse vertalingen in het Middelnederlands (bijvoorbeeld 
de Deux-Aesbijbel). Dit waren echter allemaal vertalingen van vertalingen, en vaak slechts 
van een enkel deel. Zo kwamen in de late Middeleeuwen ook de zogenaamde historiebijbels tot 
stand. De eerste Middelnederlandse historiebijbel was de Hernse bijbel, grotendeels gebaseerd 
op de Vulgaat. De eerste Nederlandstalige bijbel die wel rechtstreeks uit de Hebreeuwse en 
Griekse grondteksten werd vertaald, verscheen in 1637. Tot deze vertaling was opdracht 
gegeven door de  Staten Generaal; vandaar de gangbare benaming Statenvertaling. 

Het taalgebruik in de bijbel is niet altijd even modern. Dit komt omdat men zich zoveel 
mogelijk aan de oorspronkelijke teksten wil houden, met hun oude vertalingen. Daardoor 
komen veel teksten gedateerd over. Tevens is de geest van de verlichting duidelijk aanwezig 
in deze vertaling, ook de basering op de Textus Receptus wordt in de wetenschappelijke wereld 
als, minstens, onbetrouwbaar genoemd. 

Hedendaagse vertalingen zijn (de belangrijkste Nederlandse en andere bijbelvertalingen zijn 
ook op internet te vinden): 

• De Petrus Canisiusvertaling uit 1939, heruitgegeven onder meer in 1990; 

• De NBG 1951 (eerder Nieuwe Vertaling genoemd) uit 1951 van het Nederlands 
Bijbelgenootschap; 

• De rooms-katholieke Willibrordvertaling (1975, herzien in 1995); 

• De Groot Nieuw Bijbel (1983, herziene uitgave 1996) in de omgangstaal; 

• Het Boek (1988, herzien 2008), strikt genomen geen vertaling; 
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• De Naardense bijbel (2004); 

• De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) (2004). Deze vertaling beoogt de standaardvertaling te 
zijn in het Nederlandse taalgebied; 

• De Herziene Statenvertaling (HSV) (2010), een hertaling van de Statenvertaling; 

• De Basisbijbel (BB) (2013); 

• De bijbel in Gewone Taal (BGT) (2014); 

• De Nieuwe wereldvertaling van de bijbel uit 1969 van het 
Wachttorengenootschap (Jehova’s getuigen). 

Vooral in het orthodox-protestantisme blijft men uitsluitend de Statenvertaling gebruiken 
(bijvoorbeeld die van 1888, de Jongbloededitie), o.a. de Gereformeerde Gemeenten. Vele 
andere gemeentes werken met de Nieuwe Bijbelvertaling.  

 

 

Voor christenen is de bijbel dus het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door god 
geopenbaarde waarheid ofwel 'het woord van god' bevat. Een van de strijdpunten van de 
Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. De katholieke geestelijkheid was van 
mening dat de bijbel liefst niet door gewone mensen gelezen moest worden; die konden in de 
kerk luisteren naar de uitleg van de geestelijken, die de bijbel in het Latijn lazen. Zij traden 
op als bemiddelaars tussen god en de gelovigen. 
 
De protestanten daarentegen meenden dat iedere gelovige zelf de bijbel hoorde te lezen en dat 
een predikant in de eerste plaats een dienaar van het woord van god was. Het was zijn taak 
gods woord door middel van bijbellezing en schriftuitlegging tot de gemeente te laten spreken. 
Dat betekende dus ook dat de bijbel in de eigen taal beschikbaar moest zijn, liefst in een zo 
betrouwbaar mogelijke vertaling. De hervormer Luther vertaalde rond 1535 dan ook de bijbel 
vanuit de grondtalen in het Duits. Van die Luthervertaling werden in de zestiende eeuw ook 
een aantal vertalingen in het Nederlands gemaakt. 
 
In de loop van de tijd werd in de gereformeerde kerk de roep steeds groter om een nieuwe 
vertaling die gebaseerd was op de oorspronkelijke handschriften van de bijbel in het 
Hebreeuws en het Grieks. In 1618 gaf de belangrijkste kerkelijke vergadering van de 
gereformeerden, de synode, die toen in Dordrecht gehouden werd, opdracht om zo'n vertaling 
te maken, naar het voorbeeld van de Engelse Authorized Version (de 'King James' Version' uit 
1611). De Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te financieren. 
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Pas in 1626 stemden de Staten-Generaal daarmee in, waarna de vertalers aan de slag gingen. 
Negen jaar later was de vertaling gereed, en in 1637 mocht de Statenvertaling of Statenbijbel 
voor het eerst gedrukt worden. Tussen 1637 en 1657 werden een paar honderdduizend 
exemplaren gedrukt. Ruim driehonderd jaar bleef de Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de 
gereformeerde kerk en, en ook vandaag nog zijn er kerk genootschappen die hem gebruiken. 
Inmiddels is er ook een 'herziene Statenvertaling'. 

In de loop van de tijd zijn dus grote groepen door preek en bijbellezing vertrouwd geraakt met 
de 'tale Kanaäns' van de Statenbijbel, die dan ook een groot stempel heeft gedrukt op de 
Nederlandse cultuur. Aan de Statenvertaling ontleende uitdrukkingen als 'op handen 
gedragen', 'in het zweet zijns aanschijns' en 'een lust voor het oog' zijn niet meer weg te denken 
uit de Nederlandse taal. Bron: entoen.nu. 

 

 

Verzonnen verhalen   
Ontwikkelingen in de wetenschap hebben aan het licht gebracht dat verhalen uit de bijbel 
niet kloppen of zeer onwaarschijnlijk zijn. In de bijbel staan verhalen, verklaringen en regels 
die passen bij de maatschappij van primitieve samenlevingen. De moderne mens heeft God 
niet meer nodig als verklaring voor het ontstaan van de wereld, als bescherming tegen 
onverklaarbaar natuurgeweld of als hoeder van de moraal in een onoverzichtelijke wereld. De 
verhalen zijn jarenlang mondeling verteld. Studies hebben aangetoond dat we herinneringen 
vaak vergeten, veranderen en vervormen. We creëren bovendien geregeld herinneringen aan 
dingen die helemaal niet zijn gebeurd.  

De Bijbelse geschiedenis van ‘Jona in de walvis’ heeft al heel wat pennen in beweging gebracht. 
Is Jona echt door een grote vis opgeslokt? En wat was dat dan voor vis? 

Walvissen kunnen geen mensen doorslikken. Ook zou niemand een verblijf in de buik van een 
walvis of een zeemonster drie dagen en drie nachten overleven. Christenen raken door 
dergelijke stellige beweringen in twijfel over het historisch gehalte van het bijbelboek Jona. Ze 
beschouwen het vervolgens als een parabel, een gelijkenis, een allegorie of zelfs als een 
verhaaltje voor het slapen gaan. 
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Kustbewoners rond de Middellandse Zee kenden voor de tijd van de Romeinse overheersing 
zeemonsters die de zee onveilig maakten. Vooral voor de kust bij het huidige Israëlische Jaffa 
– in Jona 1 Jafo genoemd– verschenen zulke dieren geregeld. In Jafo waren de botten van zo’n 
zeemonster ooit publiekelijk geshowd, vertelt de Romeinse geschiedschrijver Plinius de 
Oudere (23-79) in deel negen van zijn zevenendertigdelig levenswerk ‘Naturalis Historia’. 

Plinius schrijft: 

De verbazingwekkende botten van dit monster waren door Marcus Scaurus uit Jafo in Judea 
meegenomen naar Rome en daar tentoongesteld.’ Hij was ook nauwkeurig over de afmetingen 
van de botten, alsof hij ze zelf had gezien. ‘Het monster was meer dan veertig pes (11,8 meter) 
lang en had ribben die langer waren dan een Indische olifant hoog is. Zijn wervelkolom was 
anderhalve pes (44 centimeter) dik.  

Yunus is een profeet wiens naam voorkomt in de koran. Binnen de bijbelse traditie is hij 
bekend als Jona(s). 

Zijn geslacht is via Bunyamin terug te halen naar de profeet Yaq’ub en via hem naar 
de boodschapper Ibrahiem. Er wordt aangenomen dat zijn vader Matta heette, vandaar dat 
hij ook vaak Ynus bin Matta wordt genoemd. In de Koran wordt hij samen met de profeten 
Isa, Ayyub, Harun en Sulaiman genoemd. Hieruit blijkt dat zij, net als Yunus uit hetzelfde 
geslacht komen en daarmee de nakomelingen zijn van Yaq'ub. 

De Koran vertelt dat allah Yunus naar een stad met een bevolking van meer dan 
honderdduizend inwoners als een waarschuwende profeet heeft gezonden. Deze stad 
zou Ninivé (het huidige Mosoel in Irak) zijn. De inwoners van Ninive waren 
assyrische afgodendienaars en gedwaald van het rechte pad. Er wordt aangenomen dat Yunus 
zijn volk drieëndertig jaar lang naar Tawhied (eenheid) riep maar dat er slechts twee mensen 
in hem geloofden. De standvastigheid in ongeloof van zijn volk wekte woede en frustratie bij 
Yunus. God maakt deze situatie in de Soera De Profeten 87 duidelijk. 

De verhalen over het leven en met name de dood van Jezus die we in de evangeliën lezen zijn 
gebaseerd op mondelinge overleveringen. Pas na zestig jaar werden de eerste verhalen 
opgeschreven. Herinneringen waren toen net zo kneedbaar als nu.  De volgelingen van Jezus 
waren analfabetische boeren uit Galilea die Aramees spraken. Degenen die de verhalen 
hebben opgeschreven hebben dat in de Griekse taal gedaan. Dat waren mensen die niet in 
Palestina woonden. 

In het scheppingsverhaal maakt god op de eerste dag de scheiding tussen dag en nacht. Pas 
op de vierde dag de zon die de directe oorzaak is van het verschijnsel van dag en nacht. 

De bijbel zegt dat de sterren zijn bevestigd aan een koepel die over de aarde is gespannen. In 
werkelijkheid zijn de sterren miljarden kilometer van de aarde verwijderd. Ze bestaan geheel 
onafhankelijk van de aarde. Volgens Job is die koepel van glas. 

Bomen en planten worden geschapen op de derde dag terwijl de zon die nodig is voor de 
fotosynthese die het plantenleven nodig heeft om te leven pas op de vierde dag wordt 
geschapen. Bovendien vriezen de meeste planten dood als er geen zon is. 

Volgens het scheppingsverhaal bevindt zich boven het uitspansel water dat God weer naar 
beneden kan laten regenen door sluizen te openen. Andere weersinvloeden zoals wind, 
sneeuw, wolken, donder en vorst worden volgens de bijbel ook door God persoonlijk 
aangestuurd. 

Het mag duidelijk zijn dat schrijvers van de bijbel geen enkele notie hadden  van 
waterkringloop of weerkunde. 

De regenboog, is een natuurkundig verschijnsel dat optreedt als de zon onder een bepaalde 
hoek op een regenbui schijnt en bestond dus ook al voor de zondvloed toen God besloot om 
de mensheid uit te roeien.  
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De aarde is, zoals we nu weten, een bolvormige planeet die om zijn eigen as draait en tevens 
in een baan om de zon draait. De aarde staat volgens de bijbel vast op een fundament van 
pilaren en heeft een hoeksteen. Ook zegt de bijbel dat de aarde plat is, hoeken heeft en 
eindig is. 

De schrijvers  van de bijbel denken dat de zon zich langs de hemel beweegt en dus ook wel 
even stilgezet kan worden of de ander kant kan worden opgestuurd. De zon beweegt zich als 
gevolg van de draaiing van de aarde om haar as. 

Diverse teksten laten zien dat de schrijvers dachten dat als je maar hoog genoeg gaat je 
uiteindelijk de hemel zal bereiken. Dat zich daar een luchtledig heelal bevindt hadden ze geen 
flauwe notie van.   

Hoewel de sterren vele malen groter zijn dan de aarde beschrijft de bijbel ze als kleine objecten 
die ergens op aarde kunnen vallen. In werkelijk kan de aarde door een ster verzwolgen kunnen 
worden. 

Terwijl de wetenschap ons heeft geleerd dat ziektes als doofstomheid en epilepsie een 
lichamelijke oorzaak hebben worden deze volgens de bijbel veroorzaakt door duivels en 
demonen. Jezus is dan ook druk in de weer met het uitdrijven van deze boze geesten. 

Ook het feit dat we ziektekiemen via ons voedsel binnen kunnen krijgen lijkt het geheel 
onbekend aan Jezus. Die grijpt een vraag over het wassen van handen aan om een filosofisch 
betoog te houden met de conclusie dat het eten met ongewassen handen geen enkel probleem 
is. 

Als we iets van de erfelijkheidsleer willen begrijpen kunnen we de bijbel beter ook links laten 
liggen. Zo produceert Jacob meer gespikkelde en gevlekte lammeren door de kudde in de 
paringstijd witte strepen te laten zien.  

In plaats van bijgelovige zaken als heksen, tovenaars, waarzeggerij, helderziendheid en praten 
met doden af te doen als onzin hebben we hier volgens de bijbel te maken met serieuze 
fenomenen die bestraft moeten worden met de dood. 

Christenen die de bijbel letterlijk nemen beweren dat de evolutietheorie van Darwin niet waar 
kan zijn. Deze zou strijdig zijn met het scheppingsverhaal in Genesis. Nu wil het feit dat het 
scheppingsverhaal helemaal niet bestaat omdat er in de bijbel twee verschillende 
scheppingsverhalen staan die op belangrijke punten met elkaar in tegenspraak zijn.  
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Naast genoemde tegenspraken bevatten de scheppingsverhalen diverse absurditeiten die 
duidelijk laten zien dat deze verhalen geen goddelijke openbaringen zijn maar constructies 
van mensen met een uiterst beperkte wetenschappelijk kennis.  
 
Andere vragen die de verhalen oproepen: 

1. (Genesiss 1:26) ‘God schept de mens naar zijn beeld en gelijkenis.’ De eeuwige en 
almachtige god die altijd al bestaan heeft ziet er dus uit als een mens? Hoever gaat deze 
gelijkenis dan? Betekend dit dat Hij net als ons longen en een maagdarmstelsel heeft en net 
als ons moet ademen, eten, drinken en ontlasten?  

2. (Genesis 1:31) ‘En God zag al wat hij gemaakt had’. Moeten we hier aannemen  dat God 
over mannelijke geslachtdelen beschikt? Zou het dan ook niet zo zijn, mede gezien later blijkt 
dat god een zoon heeft, dat er een vrouwelijke god bestaat? 

3. (Genesis 1:24) ‘En god zeide: De aarde brenge levende zielen voort.’ Als god de schepper is 
van de levende natuur dan heeft hij wel erg zijn best gedaan om de meest verschrikkelijke 
ziektes, kankers, lichamelijke en geestelijke afwijkingen te ontwikkelen. Er is geen 
lichaamsdeel te vinden of onze Schepper heeft er wel een speciale ziekte voor ontworpen. Wat 
voor een sadist moet je wel niet zijn om voor diverse lichaamsdelen en organen speciale 
wormen te creëren die zich daar eens fijn gaan invreten? 
 
Waarom heeft god in zijn scheppingsdrang zoveel moeite  gedaan om zo'n grote 
verscheidenheid aan virussen en bacteriën uit te vinden waardoor zoveel miljoenen mensen 
en vooral kinderen in de loop van de geschiedenis gruwelijk hebben geleden en zijn 
omgekomen? 
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4. Waarom heeft god de natuur geschapen als één grote strijd die bestaat uit eten of gegeten 
worden met voor veel dieren op het eind een gruwelijke een pijnlijke dood. Schept de schepper 
er behagen in om een jong kalfje voor zijn leven te zien rennen om daarna verscheurt te worden 
door een roofdier? 

5. Met welk doel heeft god al die miljoenen planten en dieren geschapen die bestonden voordat 
de mens er was en die nu zijn uitgestorven. 

6. Als het allemaal begon met één echtpaar die daarna de aarde heeft bevolkt dan kunnen we 
niet anders concluderen dat er sprake van incest moet zijn geweest in het gezin van Adam en 
Eva. 

7. Waarom heeft de Schepper de levende natuur zo geconstrueerd dat  het net lijkt of dat deze 
door evolutie is ontstaan? Waarom bestaan er bijvoorbeeld naast de mens ook een heel rijtje 
verschillende apensoorten die steeds een beetje meer op ons en dus ook op God zelf lijken? 
Dat brengt de mens maar nodeloos op verkeerde ideeën zou je zeggen. 

De god zoals die middels de bijbel aan ons wordt geopenbaard roeit complete volkeren uit, 
laat onschuldige vrouwen, kinderen en ouden van dagen vermoorden, straft velen voor de 
zonden van één, straft kinderen voor de zonde van de ouders, keurt slavernij goed en zet aan 
tot mensenoffers en nog veel meer. God straft velen voor de zond van één. Omdat David een 
volkstelling heeft gehouden straft god het hele volk met de pest die vervolgens zeventigduizend 
mannen (vrouwen en kinderen tellen blijkbaar niet mee) het leven kost. 

De bijbelse god straft kinderen voor de zonde van de ouders. Slavernij is geen probleem zolang 
de slaven maar uit het buitenland komen. God schept doelbewust invaliden om ze vervolgens 
te verordonneren dat deze zelfde mismaakten zijn heiligdom niet zullen onteren. Melaatsen en 
vrouwen die ongesteld zijn wil god ook niet in zijn omgeving hebben. 

(Leviticus 21:18-23) Want geen man, in wien een gebrek zal zijn, zal 
naderen, hij zij een blind man, of kreupel, of te kort, of te lang in leden; 
of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn;  
of die bultachtig, of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal 
hebben, of droge schurftheid, of etterige schurftheid, of die gebroken zal 
zijn aan zijn gemacht. Doch tot den voorhang zal hij niet komen, en tot 
het altaar niet toetreden, omdat een gebrek in hem is; opdat hij Mijn 
heiligdommen niet ontheilige; want Ik ben de HEERE, die hen heilige! 

 
Onwettige kinderen en het nageslacht van onwettige kinderen worden geweerd. 

Christenen bestempelen de volken die mensenoffers brengen als primitief maar vergeten 
daarbij dat de god die in de bijbel wordt geopenbaard een op zijn zachts gezegd een nogal 
ambivalente houding heeft ten opzichte van mensenoffers. 

 

(Exodus 22:29 en 30)Uw volheid en uw tranen zult gij niet 
uitstellen; den eerstgeborene uwer zonen zult gij Mij geven. Desgelijks 
zult gij doen met uw ossen en met uw schapen; zeven dagen zullen zij 
bij hun moeder zijn, op den achtsten dag zult gij ze Mij geven. 

(Genesis 22:2) En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij 
liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot 
een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. 

(Leviticus 27:28) 28 Evenwel niets, dat verbannen is, dat iemand den 
HEERE zal verbannen hebben, van al hetgeen hij heeft, van een mens, 
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of van een beest, of van den akker zijner bezitting, zal verkocht noch 
gelost worden; al wat verbannen is, zal den HEERE een heiligheid der 
heiligheden zijn. Al wat verbannen is, dat van de mensen zal verbannen 
zijn, zal niet gelost worden; het zal zekerlijk gedood worden. 

(Deuteronomium 13:16) (NBV) Dan moet u de inwoners van die stad ter 
dood brengen. De hele stad, iedereen die er woont, en alle dieren 
moeten onvoorwaardelijk aan de HEER worden gewijd en gedood 
worden. Daarna moet uw de stad en goederen in brand steken als 
brandoffer voor de HEER uw God. 

 

Abraham liegt dat zijn vrouw Sara zijn zuster is en geeft haar weg aan de Farao waarvoor hij 
rijkelijk beloond wordt. Vervolgens straft God de onschuldige Farao omdat zij de vrouw van 
Abraham is. 

(2 Samuel 24:1)  Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om 
u, en mijn ziel om uwentwil leve. 
En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze 
vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. 
Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao; en die 
vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram 
goed, om harentwil; zodat hij had schapen, en runderen, en ezelen, en 
knechten, en maagden, en ezelinnen, en kemelen. Maar de HEERE 
plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, 
Abrams huisvrouw. 

God spoort David eerst aan om een volkstelling te houden zodat hij daarna het volk kan 
straffen. 

(2 Samuel 24:1) En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen 
Israel; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israel 
en Juda. 

God verhardt eerst zelf het hart van de Farao om daarna zijn plagen over Egypte te kunnen 
brengen. 

(Exodus 4:21) En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om 
weder in Egypte te keren, zie toe, dat gij al de wonderen doet voor 
Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken, 
dat hij het volk niet zal laten gaan. 

(Exodus 7:3) Doch Ik zal Farao's hart verharden; en Ik zal Mijn tekenen 
en Mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. 

(Exodus 9:12) Doch de HEERE verstokte Farao's hart, dat hij naar hen 
niet hoorde, gelijk de HEERE tot Mozes gesproken had. 

(Exodus 10:1) Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Ga in tot Farao; want 
Ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten, opdat Ik deze 
Mijn tekenen in het midden van hen zette; 

(Exodus 11:10) En Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan 
voor Farao's aangezicht; doch de HEERE verhardde Farao's hart, dat hij 
de kinderen Israels uit zijn land niet trekken liet. 
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Als er ruimte gemaakt moet worden in Kanaän verstokt God de harten van de volkeren die 
er al wonen zodat hij ze daarna kan laten verdelgen. 

(Jozua 11:20) Want het was van den HEERE, hun harten te verstokken, 
dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen 
zoude, dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen 
zoude, gelijk als de HEERE Mozes geboden had. 

(Deuteronomium 2:30) Maar Sihon, de koning van Hesbon, wilde ons 
door hetzelve niet laten doortrekken; want de HEERE, uw God, 
verhardde zijn geest, en verstokte zijn hart, opdat Hij hem in uw hand 
gave, gelijk het is te dezen dage. 

God laat opzettelijk mensen dwalen. 

(Jesaja 19:14) De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken 
in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn 
doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel. 

(Jesaja 63:17) HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, 
waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om 
Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels. 

(Romeinen 1:24) Daarom heeft God hen ook overgegeven in de 
begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen 
onder elkander te onteren; 

(Romeinen 9:18) Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, 
dien Hij wil. 

God zorgt ervoor dat mensen eerst een leugen geloven om ze daarna te veroordelen. 

(2 Thessalonisenzen 2:11-12) En daarom zal God hun zenden een 
kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen 
veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een 
welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

 
 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Romeinen 11:33. O diepte des rijksdoms, beide der 
wijsheid en der kennis gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn 
wegen. Want wie heeft den zin des heeren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? 
 

Psalmen 145:17 zegt: ‘De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn 
werken’ maar als we de bijbel lezen dan is dat op het eerste gezicht niet altijd zo duidelijk. 

God schept zelf het kwaad.  

(Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den 
vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. 

(Klaagliederen 3:38) Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het 
kwade en het goede? 
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(Jeremia 32:42) Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk 
gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het 
goede, dat Ik over hen spreke. 

 

Hoewel er staat geschreven in Spreuken 12:22: ‘Valse lippen zijn den HEERE een gruwel’ zet 
God zelf anderen aan tot het spreken van onwaarheden. 

Jeremia zegt dat God het volk Israël bedroog toen Hij ze vrede beloofde. 

  (Jeremia 4:10)  Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! waarlijk, Gij hebt dit 
volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende: Gijlieden zult vrede 
hebben; daar het zwaard tot aan de ziel raakt. 

Hoewel volgens 1 Timotheüs 2: God wil dat ‘alle mensen zalig worden’ laat hij sommigen toch 
opzettelijk dwalen en kan hij volgens Jezus ons in verzoekingen leiden. 

Als mensen zondigen doet God er nog een schepje bovenop door ze verkeerde neigingen te 
geven. 

God gebruikt kannibalisme als straf. 

(Deuteronomium 28:53) En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees 
uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal 
hebben;  

(Deuteronomium 28:57) En dat om haar nageboorte, die van tussen 
haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal 
hebben; want zij zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van 
alles;  

(Jeremia 19:9)  En Ik zal hunlieden het vlees hunner zonen en het vlees 
hunner dochteren doen eten, en zij zullen eten, een iegelijk het vlees 
zijns naasten, in de belegering en in de benauwing, waarmede hen hun 
vijanden, en die hun ziel zoeken, benauwen zullen. 

 

God organiseert overspel als straf. God roept op tot het voeren van oorlog, het vergieten van 
bloed en het vermoorden van vrouwen en kinderen. God vernietigd zonder onderscheid des 
persoons complete steden/volkeren of laat dat doen. God zet zelf aan tot het doen van 
mensenoffers en wekt de indruk dat deze hem welgevallig zijn. 

Conclusie: klaarblijkelijk houdt de bijbelse god er hele andere definities van rechtvaardigheid 
en goedheid op na dan wij in het dagelijks leven gewend zijn. 

Wie ondanks bovenstaande gruwelen en onrechtvaardigheden toch in Zijn goedheid wil blijven 
geloven kan zijn toevlucht zoeken in de volgende verzen: 

(Spreuken 3:5)  Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun 
op uw verstand niet. 

(Psalmen 139:17)  Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! 
hoe machtig veel zijn haar sommen! Zoude ik ze tellen? Harer is meer, 
dan des zands; 
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(Psalmen 145:3)  De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid 
is ondoorgrondelijk. 

(Prediker 11:5)  Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of 
hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo 
weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt. 

(Jesaja 40:28)  Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige 
God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede 
noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. 

 
Als we de bijbel als leidraad voor ons leven willen gebruiken dan moet de moraal die er uit 
volgt ook aan bepaalde eisen voldoen. Zo zal iedereen het erover eens zijn dat men mensen 
dient te beoordelen op hun eigen daden en dus niet te straffen voor overtredingen die door 
anderen zijn begaan. Maar zoals met veel regels in de bijbel is iets zeggen en er ook naar 
handelen niet hetzelfde. Het gaat direct mis bij een toevoegsel aan het tweede gebod. Daar 
staat dat god kinderen zal straffen voor de zonde van de ouders. 

Dat we dit ‘bezoeken van de misdaad’ ook letterlijk dienen op te vatten blijkt uit de volgende 
teksten waar bij nakomelingen en zelfs hele volkeren gestraft worden voor zonden die door 
anderen zijn begaan. 

(Numeri 16:26-33) En hij sprak tot de vergadering, zeggende: Wijkt toch 
af van de tenten dezer goddeloze mannen, en roert niets aan van 
hetgeen hunner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun 
zonden. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Dathan en Abiram, 
van rondom; maar Dathan en Abiram gingen uit, staande in de deur 
hunner tenten, met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderkens 
Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij bekennen, dat de HEERE mij 
gezonden heeft, om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen 
hart zijn. Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over 
hen een bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo 
heeft mij de HEERE niet gezonden. Maar indien de HEERE wat nieuws 
zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen 
met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren; alsdan 
zult gij bekennen, dat deze mannen de HEERE getergd hebben. En het 
geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd 
het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd; En de aarde opende haar 
mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach 
toebehoorden, en al de have. Em zij voeren neder, zij en alles wat 
hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen 
om uit het midden der gemeente. 

 

Alle nakomelingen van Kanaän worden vervloekt en moeten als slaven dienen als straf voor 
de zonde van zijn vader Cham. Ook het principe van de erfzonde zegt dat allen schuldig zijn 
door de zonde van een persoon.  

Het straffen van onschuldigen vindt natuurlijk zijn hoogtepunt in de dood van Jezus.  

1 Korinthiërs 15:3) Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen 
ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar 
de Schriften; 

(Openbaring 1:5)  En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. 
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Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in 
zijn bloed. 

De bijbelse moraal zegt dus dat als er zonden zijn begaan god pas weer tevreden is gesteld als 
er bloed heeft gevloeid en dat dit ook het bloed van onschuldigen mag zijn. 

De conclusie is dat de bijbel niet uit sluit dat onschuldigen gestraft worden voor zonden die 
anderen hebben begaan. En dat dat de reden is om sterk te twijfelen aan de waarde van de 
bijbelse moraal. 

Al op de eerste bladzijden van de bijbel begint god al met de vrouw als ondergeschikt hulpje 
van de man te maken. De hele bijbel door wordt de vrouw verder voorgesteld als een bezit 
gelijk aan slaven en het vee waarover de man de baas is. 

Enkele bladzijden verder weigert god, zonder dat daar aanleiding toe is, het offer van Kain 
maar dat van Abel neemt hij wel aan met als gevolg de eerste bijbelse moord.  

Van een almachtige god die het heelal heft geschapen met alles wat erin is, zou je toch een 
zekere onpartijdigheid verwachten. Maar daarvan is bij de bijbelse god niets te vinden. Keer 
op keer maakt hij speciale verbonden met willekeurige individuen. Zo heeft god al voor de 
geboorte van de tweeling Jacob en Ezau bepaald dat hij Jacob zou liefhebben boven Ezau 
ondanks het feit dat beide ongeboren baby’s nog niets goeds of kwaads hadden gedaan. 

God laat de hele mensheid verdrinken behalve het gezin van Noach want dit zou de laatste 
‘rechtvaardige’ mens op aarde zijn. Alsof er in iedere maatschappij naast ‘slechte’ mensen ook 
geen ‘goede’ te vinden zouden zijn. 

Met Abraham sluit god een speciaal verbond en beloofd hem dat zijn kinderen al het land van 
Egypte tot aan de Eufraat zullen bezitten. Dat hier reeds andere volkeren wonen speelt voor 
god geen rol die laat hij later gewoon door het volk Israël opruimen. Om goed onderscheid te 
kunnen maken tussen de ‘volkeren van het verbond’ en de rest van de mensheid moeten alle 
nakomelingen van Abraham hun voorhuid laten weghalen 

Ook voor het zwart maken van bevolkingsgroepen heeft de bijbel zijn eigen ‘fijnzinnige’ 
methodes. Zo wordt de dronken Lot door zijn eigen dochters verkracht die daardoor zwanger 
raken. Uit de kinderen groeit het volk van de Moabieten en Ammonieten. Hele volken worden 
zo te kijk gezet als producten van incest.  

Alle nakomelingen van Kanaän worden vervloekt en moeten als slaven dienen als straf voor 
de zonde van zijn vader Cham. 

Hoewel meerdere teksten aangeven dat vreemdelingen als gelijken dienen te worden 
behandeld zijn er net zoveel racistische teksten waarin van gelijkheid voor de wet geen enkele 
sprake is en waar de ‘kinderen Israëls’ worden bevoordeeld ten opzichte van de 
‘vreemdelingen’. Zo mag men wel aan een vreemdeling rente of een vreemdeling als slaaf 
houden maar dit mag niet bij iemand van het eigen volk. Dit onderscheid tussen broeder en 
vreemdeling wordt in  bijna alle bijbelse bepalingen gemaakt en in dit licht moeten we ook de 
wetten zien waarin van de ‘naaste’ wordt gesproken. Al deze bepalingen gelden dus niet voor 
het volk Israël onderling en zijn dus nooit bedoeld als universele regels die voor alle mensen 
zouden gelden zoals de hedendaagse christenen ons willen doen geloven.  

Discriminerende bepalingen voor invaliden, gebochelden, dwergen, zieken, onwettige 
kinderen, vreemdelingen, castraten, kraamvrouwen en  menstruerende vrouwen die allen 
bestempeld worden als ‘onheilig’. 
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Zelfs Jezus discrimineert tussen het volk Israël en de rest van de wereld. Dit zijn enkele 
‘liefdevolle’ woorden van Jezus gericht aan een heidense (palestijnse) vrouw, die hem vraagt 
haar dochtertje te genezen. Hij wijst haar eerst af en vergelijkt haar met een hond. Jezus 
geneest het dochtertje wel maar hij heeft toch maar even duidelijk gemaakt dat deze mensen 
minderwaardig zijn. 

In het laatste oordeel wordt door god gediscrimineerd want hij heeft tevoren vastgesteld welke 
‘uitverkorenen’ er behouden zullen blijven.  

De conclusie is dat de bijbel geen probleem maakt van racisme en discriminatie en het idee 
dat alle mensen gelijk zijn. En dus ook gelijk behandeld dienen te worden. Dat is dus geen 
principe uit de context van de bijbel. 

Hoewel christenen doen voorkomen alsof de bijbel alleen liefde en verdraagzaamheid predikt 
staat zij in werkelijkheid vol met gruwelijkheden en bloederig geweld. Ook het doden van 
kinderen en zwangere vrouwen is een geliefd onderwerp in het bijbels gruwelkabinet. De 
schrijvers van het Nieuwe Testament dreigen met eeuwige martelingen en zelf Jezus kan zijn 
boodschap niet helemaal uitdragen zonder af en toe te dreigen met geweld. 

Hoewel God de mens naar zijn evenbeeld had geschapen  en hij aanvankelijk tevreden was 
met het resultaat blijkt het na verloop van tijd noodzakelijk om de complete mensheid, op het 
gezin van Noach na, inclusief kinderen en baby’s te verdrinken. Blijkbaar heeft de nieuwe 
start met Noach niet echt geholpen. Want na een tijdje blijkt het nodig om twee complete 
steden, inclusief vrouwen, kinderen en baby’s, te vernietigen. 

Hoewel de bijbelse god dit in zijn voorzienigheid natuurlijk makkelijk anders had kunnen 
regelen (bijv. door een onbewoond stuk woestijn vruchtbaar te maken of in plaats van het volk 
veertig jaar rondjes in de Sinaï te laten lopen had hij ze ook naar een minder bevolkt stukje 
van de wereld kunnen dirigeren) belooft hij aan Abraham een stuk land dat al bewoond is 
door andere volkeren. 

In tegenspraak met zijn eigen gebod ‘Gij zult niet stelen’ belooft god ook alle bezittingen van 
de inwoners van het beloofde land aan het nageslacht van Abraham. 
 
Naast de hebzucht van de Israëliërs weet de bijbels god met zijn beloftes ook de seksuele 
driften te prikkelen. 
 
(Deuteronomium 21:10 en 11) Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw 
vijanden, en de Heere, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen 
gevankelijk wegvoert; en gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, 
en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt.  
 
Om zijn absurde beloftes waar te kunnen maken kiest de hemelse vader voor het middel van 
de planmatige genocide. In tegenspraak met zijn eigen gebod ‘Gij zult niet doden’ geeft hij 
gewoon opdracht om hele steden en volkeren uit te moorden. Let wel, dit zijn de niet de 
oorlogsmisdaden van een ontspoord volk maar regelrechte instructies van de allerhoogste voor 
het organiseren van een holocaust. 

De bijbelse god is ook niet te beroerd om zelf een handje mee te helpen als er gemoord moet 
worden. 

(Exodus 23:23) Want Mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan, en Hij zal 
u inbrengen tot de Amorieten, en Hethieten, en Ferezieten, en 
Kanaänieten, Hevieten, en Jebusieten; en Ik zal hen verdelgen. 
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Ook nadat het beloofde land is ingenomen geeft god keer op keer opdracht om hele steden en 
volkeren tot op de laatste man uit te moorden. Voor de weekhartigen heeft de heere nog 
speciale instructies om vrouwen, kinderen en ouden van dagen toch beslist niet te sparen. 
 
Conclusie is dat de bijbelse god een genadeloze bruut is die complete volkeren, inclusief 
onschuldige kinderen laat opruimen omdat ze toevallig in de weg zitten of omdat ze ‘gruwelen’ 
zouden hebben begaan. Klaarblijkelijk is de heere, overeenkomstig het bekende spreekwoord 
met de splinter en de balk, wel ontvankelijk voor gruwelen die anderen plegen. Maar hij is 
stekeblind voor de gruwelijkheden die hijzelf begaat. Bron: debijbelzegt.nl. 
 
Volgens de bijbelonderzoeker Atwill is het Nieuwe Testament geschreven door Romeinse 
aristocraten die het gehele verhaal over Jezus hebben verzonnen. Hij is er zeker van dat zijn 
bewijs onomstotelijk is en dat algemene acceptatie snel zal volgen. De burgers moeten de 
waarheid weten over ons verleden zodat we kunnen begrijpen hoe en waarom overheden de 
geschiedschrijving vervalsen en goden verzinnen. Ze doen het vaak om een sociale orde te 
scheppen die niet in het belang van het volk is. 
 
Atwill stelt dat het christendom niet is begonnen als een religie, maar als een ingrijpend 
overheidsproject of propagandacampagne om de pacificatie van het Romeinse Rijk te 
bevorderen. Joodse groepen in Palestina die in de eerste eeuw spraken over de komst van een 
messias waren vaak het middelpunt van geweld. Toen de Romeinen de opstand niet op een 
normale manier konden neerslaan, wendde men zich tot psychologische oorlogsvoering. De 
Romeinen verzonnen een eigen messias die joden aanspoorde te luisteren naar de keizer en 
belasting af te dragen aan Rome. 
 
Is Jezus gebaseerd op een echte persoon uit de geschiedenis? Het antwoord op die vraag is 
nee, aldus Atwill. Hij kan aantonen dat de Romeinse keizers een raadsel hebben achtergelaten 
in de literatuur, dat opgelost zou moeten worden door toekomstige generaties. De Romeinen 
hebben Jezus verzonnen en waren er trots op. Atwill ontdekte een aantal parallellen tussen 
de geschriften van Flavius Josephus, een Romeins-Joodse geschiedschrijver van priesterlijke 
en koninklijke afkomst, en het Nieuwe Testament. Wat veel onderzoekers niet weten is dat de 
volgorde van gebeurtenissen en locaties in de verhalen over Jezus overeenkomen met de 
volgorde van gebeurtenissen en locaties in de militaire campagne van keizer Titus Flavius, 
zoals omschreven door Josephus. De biografie van Jezus is daarmee gebaseerd op eerdere 
verhalen, met name op de biografie van een Romeinse keizer. 
 
Is het einde van het christendom nu in zicht? Waarschijnlijk niet. ‘We hebben het bewijs 
waaruit blijkt waar het verhaal over Jezus vandaan kwam,’ legde Atwill uit. ‘Hoewel sommigen 
baat kunnen hebben bij het christendom, kan het ook erg beschadigend en onderdrukkend 
zijn. Het is een verraderlijke vorm van hersenspoeling die heeft geleid tot de blinde acceptatie 
van lijfeigenschap, armoede en oorlog. Tot op de dag van vandaag wordt het christendom met 
name in de Verenigde Staten gebruikt om steun te krijgen voor oorlog in het Midden-Oosten.’ 
Bron: Prweb.com.  

Volgens Assyrioloog Henriette Broekema is het lijdensverhaal van Jezus afgekeken van een 
veel oudere mythe uit Sumerië  Broekema stuitte bij toeval op een gedicht over een 
Sumerische herder, Dumuzi, wiens verhaal erg lijkt op dat van Jezus zoals het in de bijbel 
wordt beschreven: een van zijn beste vrienden verraadde hem, waarna hij werd meegevoerd, 
gegeseld, ter dood gebracht en beweend door vrouwen – waarna hij drie dagen later weer 
herrijst uit de dood. Broekema vertelt in de Volkskrant dat het aannemelijk is dat Jezus heeft 
geleefd, en dat hij inderdaad ter dood is gebracht. Maar daarna hebben de evangelisten het 
gebeuren opgehangen aan de verhalen die men in die cultuur al kende. Om het beter 
mondeling door te kunnen geven aan de volgende generatie. Volgens Broekema is het 
lijdensverhaal van Jezus een van de oudste thema’s van de mensheid en dus veel ouder dan 
2000 jaar, zoals christenen geloven: 

Ik denk dat deze verhalen teruggaan tot het ontstaan van de landbouw, in het Anatolië en 
Syrië van tienduizend jaar voor Christus. Dit is een traditie die nog eens duizenden jaren verder 
teruggaat en daarna in allerlei gedaanten de kop opsteekt.  Bron: BNN/Vara.nl. 
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Wat we inmiddels met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten is dat Jezus in het 
jaar nul vijf jaar oud moet zijn geweest. We zouden nu dus eigenlijk in het jaar 2025 leven, 
ware het niet dat Dionysius Exiguus, op wiens instigatie paus Johannes I in 526 de 
christelijke jaartelling instelde, een rekenfoutje maakte en Jezus' geboorte vijf jaar te laat op 
de tot dat moment geldende Romeinse tijdschaal zette. 

Streep door de rekening is bovendien dat het overgeleverde kerstverhaal, waaraan ook veel 
niet-christenen zich dezer dagen wel weer zullen laven, voornamelijk op fictie berust. Dat volgt 
uit het feit dat de overleveringen elkaar op cruciale punten tegenspreken en de dateringen 
aantoonbaar niet kloppen. Zo overleed koning Herodes, die met een bloedige kindermoord 
gereageerd zou hebben op het gerucht dat de pasgeboren Jezus een koningskind was, al in 
het jaar 4 voor christus. Dit abuis kan met enige welwillendheid worden gezet op het conto 
van Dionysius Exiguus en zijn vergissing bij het vaststellen van het jaar nul. Dat excuus geldt 
echter niet voor het bekende verhaal uit het naar Lucas genoemde evangelie over de 
grootscheepse volksstelling die zou zijn uitgegaan van keizer Augustus toen Quirinius 
gouverneur was in het heilige land. Dat evenement moet in het jaar 6 na christus hebben 
plaatsgevonden. 

Overigens bevat dat verhaal over die volkstelling veel meer onwaarschijnlijkheden. Het idee 
dat de hoogzwangere Maria honderdvijftig kilometer per ezel zou hebben moeten reizen om 
van Nazareth in Galilea naar Jozefs geboortestad Bethlehem te reizen, moet aan de fantasie 
van de zich Lucas noemende evangelist zijn ontsproten. Zo'n grootscheepse volkstelling zou 
bovendien een chaotische volksverhuizing hebben veroorzaakt. Het ging hoogstwaarschijnlijk 
om een inschrijving van joden in het Romeinse belastingregister, die voor Judea gold en niet 
voor Galilea. Er was nog een dorpje Bethlehem, vijf kilometer afstand van Nazareth. Daar 
hebben Jozelf en Maria aangifte gedaan in het bevolkingsregister. 

En dan die eenvoudige herders die volgens Lucas tussen os en ezel bij Jezus' kribje hun 
opwachting maakten. Volgens de oudere versie van het verhaal, de versie van Mattheüs, waren 
dat geen simpele lieden, maar welgestelde wijzen uit het Oosten. Zo gaan zelfs de verhalen die 
ons zo fraai en vertrouwd in de oren klinken, ten onder in tegenstrijdigheid en 
ongeloofwaardigheid. De kerststal ontbeert, hoe spijtig misschien ook in verband met het 
komende kerstfeest, een historisch fundament. 

Waarschijnlijk is dat hele gedoe in het geboorteverhaal over Bethlehem, de stad van David, 
verzonnen om Jezus als een echte messias te kunnen bestempelen. Zo'n messias moest 
volgens de geldende regels een 'zoon van David' zijn. En daarom werd Jezus via een 
ingenieuze, maar toch wat doorzichtige kunstgreep in de stamboom van deze 
oudtestamentische koning van Israël ingepast. Jozef zou daarom rechtstreeks van David 
hebben moeten afstammen. 

 In de ’Da Vinci Code’ presenteert Brown de volgende zaken: 

• Jezus was met Maria uit Magdala getrouwd. Jezus en Maria uit Magdala hadden 
samen kinderen. De waarheid over Jezus en Maria uit Magdala is behouden dankzij 
een geheim genootschap met de naam de Priorij van Sion, die geleid werd door grote 
denkers als Da Vinci. 

• De Evangelieën zijn historisch niet nauwkeurig. De rooms-katholieke kerk heeft zo'n 
tachtig evangelie-verslagen verborgen gehouden die nieuw licht op de identiteit van 
Jezus werpen. 

• De vroege kerk geloofde niet dat Jezus Goddelijk was. In plaats daarvan stemden zij 
tijdens het Concilie van Nicea in de vierde eeuw over Zijn Goddelijkheid. 

   
Als Jezus geleefd heeft, moet hij geboren zijn. Wanneer werd hij geboren? Mattheüs zegt dat 
hij geboren werd toen Herodus koning van Judea was. Lucas zegt dat hij geboren werd toen 
Cyrenius gouverneur van Syrië was. Hij kan niet geboren zijn tijdens het bewind van deze 
beide regeerders, want Herodus stierf in het jaar 4 v.C., en Cyrenius, die in de Romeinse 
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geschiedenis bekend staat als Quirinius, werd niet eerder gouverneur van Syrië dan pas tien 
jaar later. Herodus en Quirinius zijn in tijd van elkaar gescheiden door de hele regeerperiode 
van Archelaüs, de zoon van Herodus. Tussen Mattheüs en Lucas bestaat daarom onderlinge 
tegenspraak van minstens tien jaar betreffende het tijdstip van christus’ geboorte. Het is een 
feit dat de eerste christenen absoluut geen idee hadden wanneer christus geboren zou zijn. 
The Encyclopaedia Brittannica zegt hierover: ‘De christenen tellen 133 tegenstrijdige 
meningen van verschillende autoriteiten over het jaar wanneer de messias op aarde 
verscheen.’ Denk u eens in – 133 verschillende jaren, waarvan van ieder wordt aangenomen 
dat dit het jaar is waarin christus ter wereld kwam. Wat een magnifieke zekerheid! Tegen het 
einde van de achttiende eeuw schreef Antonmaria Lupi, een geleerde Jezuïet, een boek waarin 
hij schreef dat in de loop der tijden de geboorte van christus is aangetoond voor iedere maand 
van het jaar. 
 
Waar werd christus geboren? Volgens de evangeliën werd hij gewoonlijk ’Jezus van Nazareth’ 
genoemd. De schrijvers van het Nieuwe Testament hebben getracht de indruk na te laten dat 
Nazareth in Gallilea zijn geboorteplaats was. De Synoptische Evangeliën geven aan dat hij 
daar dertig jaren van zijn leven doorbracht. Niettegenstaande dit, verkondigt Mattheüs dat hij 
in Bethlehem geboren is, om een profetie in het bijbelboek Micha in vervulling te doen gaan. 
Maar de profetie van Micha had helemaal niets met Jezus van doen; die voorspelt een militaire 
leider, niet een goddelijke prediker. Mattheüs’ toepassing van deze profetie op Jezus, versterkt 
de verdenking dat zijn Evangelie geen historie is, maar een roman. Lucas wil hebben dat zijn 
geboorte in Bethlehem plaatsvond, waar zijn moeder met haar echtgenoot naar toe was 
gegaan, voor de volkstelling die Augustus Caesar bevolen had. Van de door Lucas genoemde 
algemene volkstelling is niets bekend in de Romeinse geschiedenis. Maar veronderstel dat zo’n 
volkstelling had plaatsgevonden. De Romeinse gewoonte bij zulke volkstellingen was, dat 
iedere man zich in zijn woonplaats meldde. Alleen het hoofd van het gezin meldde zich. Nooit 
werd verlangd dat zijn vrouw, of een ander gezinslid daarbij moest zijn. In het licht van dit 
vastgestelde gebruik, beweert Lucas dat Jozef zijn huis in Nazareth verlaat en twee provincies 
door reist om naar Bethlehem te gaan en zich daar te melden; en niet alleen dat, maar dat hij 
vergezeld moest gaan van zijn vrouw Maria die hoogzwanger was. Dit is zeker geen 
geschiedenis, dit is fabel. Het verhaal dat christus in Bethlehem geboren werd was een 
noodzakelijk onderdeel van een programma dat hem de Messias moest maken, en de 
afstammeling van koning David. De messias moest in Bethlehem geboren worden, de stad van 
David; en door middel van wat Renan een carrousel manier noemt, werd gemaakt dat zijn 
geboorte daar plaatsvond. Het verhaal van zijn geboorte in de koningsstad is een duidelijk 
verzinsel. 
 
Zijn geboorteplaats was Nazareth. Hij werd ‘Jezus van Nazareth’ genoemd; en er wordt gezegd 
dat hij daar tot zijn levenseinde woonde. Nu komt de vraag: Bestond er een plaats Nazareth 
in die tijd? De Encyclopaedia Biblica, een door theologen geschreven werk, het meest 
gezaghebbende bijbelse referentieboek in de Engelse taal, zegt: ‘We kunnen ons misschien 
niet wagen aan een positieve vaststelling dat er een plaats Nazareth bestond in de tijd van 
Jezus.’ Geen zekerheid dat een plaats Nazareth bestond! Niet alleen zijn de veronderstelde 
feiten in het leven van Jezus denkbeeldig, maar de plaats van zijn geboorte, waar hij zijn jeugd 
en volwassenheid zou hebben doorgebracht, bestond voor zover we weten alleen op de kaart 
van de mythologie. Wat een indrukwekkend bewijs om de echtheid van een Goddelijke mens 
aan te tonen! Absolute onbekendheid over zijn afstamming; helemaal niets bekend over het 
tijdstip van zijn geboorte, en zelfs het bestaan van de plaats waarin hij geboren zou zijn, is 
aan grote twijfel onderhevig! 
 
Na zijn geboorte verdwijnt christus als het ware weer uit het zicht, en met uitzondering van 
een enkel incident dat in Lucas wordt vermeld, horen we absoluut niets meer over hem totdat 
hij de leeftijd van dertig jaar bereikt heeft. Het verhaal dat men hem aantrof in discussie met 
de geleerden in de tempel van Jeruzalem toen hij nog maar twaalf jaar oud was, wordt alleen 
door Lukas gegeven. De andere evangeliën weten niets van deze discussie; en apart van dit 
enkele incident, zwijgen de vier evangeliën eenstemmig over de eerste dertig jaren uit het leven 
van hun held. Wat is de betekenis van dit stilzwijgen? Als de schrijvers van de evangeliën 
bekend waren met de feiten in het leven van christus, waarom vertellen ze ons dan absoluut 
niets over dertig jaren uit dat leven? Welke historische figuur zouden we kunnen noemen 
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waarvan het leven voor dertig jaar volslagen onbekend is gebleven voor de rest van de wereld? 
Als christus de incarnatie van god was, als hij de grootste leraar aller tijden geweest is, als hij 
kwam om de mensheid van eeuwigdurende doem te redden – was er dan niets de moeite van 
het herinneren waard in de eerste dertig jaren van zijn bestaan onder de mensen? Het is een 
feit dat de evangelisten niets wisten over het leven van Jezus voordat hij begon te prediken; 
en van het verzinnen van een kindertijd, een opgroeiende jeugd en het bereiken van 
volwassenheid zagen ze af omdat dat voor hun doel niet belangrijk was. 
 
Lucas onderbreekt dat stilzwijgen lang genoeg om het incident in de tempel te beschrijven. 
Dat het verhaal over de discussie met de schriftgeleerden in de tempel een mythe is, wordt 
bewezen door alle omstandigheden die het verhaal omgeven. De bewering dat zijn vader en 
moeder uit Jeruzalem vertrokken in de veronderstelling dat hij bij hen was; dat ze al een dag 
gereisd hadden voordat ze pas ontdekten dat ze hun kind misten; en dat ze pas na drie dagen 
zoeken hem in de tempel vonden waar hij de schriftgeleerden ondervroeg en onderwees. Dit 
alles houdt een hele serie enorme onwaarschijnlijkheden in. Voeg hieraan toe dat Lucas alleen 
staat in zijn vermelding van dit voorval, dat verder nog steeds begraven ligt in een periode van 
dertig jaren absolute onbekendheid; voeg verder toe dat geen van de andere schrijvers ook 
maar met een enkel woord rept over de discussie van het kind Jezus met de grootste geleerden 
van zijn natie; en bedenk dan ook nog hoe onwaarschijnlijk het is dat een kind als intellectuele 
meerdere gehouden wordt door serieuze geleerden, en het wordt volkomen duidelijk dat het 
hele verhaal een fabel is. 
  
De evangeliën weten niets over dertig jaren van christus’ leven. Wat weten ze dan over de 
laatste jaren van zijn leven? Voor hoe lang was hij bijvoorbeeld een prediker, de publieke 
carrière van christus? Volgens Mattheüs, Markus en Lucas duurde het publieke leven van 
christus ongeveer een jaar. Als we het evangelie van Johannes moeten geloven, was hij drie 
jaar lang een prediker. De Synoptische Evangeliën houden ons voor dat het openbare leven 
van christus vrijwel geheel tot Gallilea beperkt bleef, en dat hij maar één maal naar Jeruzalem 
ging, kort voor zijn dood. Maar voor wat het werkterrein van christus betreft, is Johannes het 
totaal oneens met de overige evangelisten. Hij houdt vol dat het grootste deel van christus’ 
publieke leven zich in Judea afspeelde, en dat hij vaak naar Jeruzalem ging. Nu lag er tussen 
Gallilea en Judea nog de provincie Samaria. Als alles, met uitzondering van de laatste paar 
weken van christus’ missie, zich in zijn geboortestreek Gallilea afspeelde, is het wel zeker dat 
het grootste deel van zijn zending niet in Judea plaats kon vinden, twee provincies ver weg. 
 
Johannes vertelt ons dat het verdrijven van de woekeraars uit de tempel gebeurde tijdens het 
begin van christus’ missie; en over enige serieuze gevolgen van die actie wordt niets gezegd. 
Maar Mattheüs, Markus en Lucas beweren dat de zuivering van de tempel plaats vond aan 
het einde van zijn carrière, en dat die handeling de woede van de priesters had opgewekt, en 
dat zij middelen zochten om zich te wreken. Vanwege deze feiten verzekert de Encyclopaedia 
Biblica ons dat de volgorde van gebeurtenissen in het leven van christus, zoals die door de 
evangelisten wordt weergegeven, tegenstrijdig en onbetrouwbaar is; dat het chronologische 
raamwerk van de evangeliën waardeloos is; en dat de feiten ‘maar al te duidelijk aantonen 
met welk gebrek aan zorgvuldigheid voor historische precisie de evangelisten schrijven.’ In 
andere woorden, Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes schreven niet wat zij wisten, maar 
wat zij zich voorstelden. 
 
Van christus wordt gezegd dat hij vaak in Jeruzalem kwam. Er wordt gezegd dat hij dagelijks 
in de tempel predikte. Hij werd gevolgd door zijn twaalf discipelen, en door een menigte 
enthousiaste mannen en vrouwen. Enerzijds werd hij door de massa’s bejubeld, anderzijds 
zochten priesters het debat, en stonden hem naar het leven. Dit alles toont aan dat hij 
welbekend moest zijn bij de autoriteiten. Hij moest dan zelfs één van de best bekende mensen 
in Jeruzalem zijn. Waarom was het dan voor de priesters noodzakelijk om één van zijn 
discipelen om te kopen, om hem te verraden? Alleen een onbekende, waarvan de identiteit 
niet zeker was, of een man die ondergedoken was, zou verraden moeten worden. Een man die 
dagelijks op straat verscheen, die dagelijks in de tempel preekte, een man die doorlopend in 
de publieke belangstelling stond, zou immers op ieder willekeurig moment gearresteerd 
kunnen worden. De priesters hoefden niemand om te kopen om een prediker te verraden die 
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bij iedereen bekend was. Als de verslagen over het verraad van christus waar zijn, zijn alle 
beweringen over zijn publieke optredens in Jeruzalem onwaar. 
 
Niets zou meer onwaarschijnlijk kunnen zijn dan het verhaal van christus’ kruisiging. De 
beschaving van Rome was de hoogste in de wereld. Romeinen waren de grootste juristen die 
de wereld ooit gekend had. Hun rechtbanken waren een model van orde en rechtvaardigheid. 
Iemand werd niet veroordeeld zonder gerechtelijk onderzoek; hij werd niet aan de beul 
overgeleverd voordat hij schuldig was bevonden. En toch zouden we moeten geloven dat een 
onschuldige man voor een Romeinse rechtbank werd gevoerd, waarvan Pontius Pilatus rechter 
was; dat omdat geen beschuldiging tegen hem werd ingebracht, de rechter hem onschuldig 
verklaarde; dat het gepeupel ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ riep, en dat Pilatus om de meute haar 
zin te geven, opdracht gaf om de man die geen kwaad gedaan had en die hij onschuldig had 
bevonden, af te ranselen en daarna aan de beul over te leveren om gekruisigd te worden! Is 
het voorstelbaar dat het hoofd van een Romeinse rechtbank in de dagen van Tiberius Caesar, 
nadat hij een man onschuldig bevonden had en dit oordeel had uitgesproken, en na pogingen 
om zijn leven te redden, hem uit eigen beweging liet martelen en daarna aan het uitzinnige 
gepeupel uitleverde om aan het kruis gespijkerd te worden? Een Romeinse rechtbank die een 
man onschuldig verklaart en hem dan laat kruisigen? Is dat een beeld van het beschaafde 
Rome? Is dat het Rome waaraan de wereld haar wetten dankt? Als we het verhaal van de 
Kruisiging lezen, lezen we dan geschiedenis of religieus verzinsel? In ieder geval geen 
geschiedenis. 
 
En wat de theorie betreft dat christus gekruisigd werd, hoe moeten we het feit dan verklaren 
dat gedurende de eerste acht eeuwen in de evolutie van het christendom veel christelijke 
kunstuitingen een lam weergaven, en niet een man die aan het kruis leed, voor de redding 
van de wereld? Noch de schilderijen in de catacomben, noch de beeldhouwwerken op 
christelijke grafstenen beeldden een man aan het kruis uit. Overal werd een lam getoond als 
het christelijke symbool – een lam dat een kruis droeg, een lam aan de voet van een kruis, 
een lam op een kruis. Sommige afbeeldingen tonnen een lam met een menselijk hoofd, 
schouders en armen dat een kruis in de handen houdt – het lam van god in het proces van 
het aannemen van de menselijke vorm – de kruisigingsmythe die realistisch wordt. Tegen het 
einde van de achtste eeuw beval paus Hadrianus I, in overeenstemming met een uitspraak 
van de Zesde Synode van Constantinopel, dat vanaf dat moment de figuur van een man aan 
het kruis de plaats van het lam moest overnemen. Het nam het christendom achthonderd 
jaren om het symbool van zijn lijdende redder te ontwikkelen. Achthonderd jaar lang was de 
christus aan het kruis een lam. Maar als christus werkelijk gekruisigd werd, waarom werd 
zijn plaats aan het kruis zo lang door een lam opgeëist? In het licht van historie en rede, en 
met alle afbeeldingen van een lam op een kruis, waarom zouden we dan nog in de kruisiging 
moeten geloven?  
 
 

Het lam gods 
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En laten we ons eens afvragen, als christus werkelijk de wonderen verrichte die het Nieuwe 
Testament beschrijft, als hij blinden het zicht terug gaf, als zijn magische aanraking jeugdig 
vitaliteit verleende aan een verlamd lichaam, als de rottende dode op zijn bevel tot het leven 
terugkeerde, waarom wilde de menigte hem dan laten kruisigen? Is het niet verbazend dat een 
beschaafd volk (want in die tijd waren de Joden al beschaafd) zo door dodelijke haat bezeten 
was voor een zachtaardige en liefhebbende man die zoveel goed gedaan had, die vergeving 
preekte, de melaatsen waste en de doden tot leven bracht, dat ze niet tot kalmte konden 
worden gebracht totdat ze nobelste weldoener van de mensheid in handen kregen? Ik vraag 
nogmaals – is dit historie, of is het fictie?  
 
 Gezien vanuit de veronderstelde feiten, is het verhaal van de kruisiging van christus net zo 
onmogelijk als het tot leven wekken van Lazarus onmogelijk is in natuurlijk opzicht. De 
simpele waarheid is dat de vier evangeliën in historisch opzicht volkomen waardeloos zijn. Ze 
staan bol van de onderlinge tegenspraak, van het irrationele en het monsterlijke. Er staat 
niets in waarvan we kunnen vertrouwen dat het op waarheid berust, terwijl er zo veel in staat 
waarvan we zeker weten dat het bedrog is. 
 
De verhalen over de maagdelijke geboorte van christus, over het voeden van vijfduizend 
mensen met vijf broden en twee vissen, over het genezen van de lepralijders, over zijn 
wandelingen over het water, over zijn opwekking van de doden, en over zijn eigen 
wederopstanding nadat hij het leven gelaten had, zijn net zo onwaar als alle andere verzinsels 
die ooit in de wereld verteld werden. Het miraculeuze element in de evangeliën is bewijs dat 
ze geschreven werden door mensen die niet wisten hoe ze over geschiedenis moesten 
schrijven, en die het niet te nauw namen met de waarheid van wat ze schreven. De wonderen 
in de evangeliën zijn verzonnen op grond van goedgelovigheid of geslepenheid, en als die 
wonderen verzonnen zijn, hoe moeten we dan weten dat het hele verhaal over christus niet 
gesponnen is uit de hersenspinsels van de verbeelding? Dr. Paul W. Schmiedel, Professor voor 
de Nieuwe Testament Exegese aan de universiteit van Zurich, Zwitserland, één van de meest 
vooraanstaande theologen van Europa, zegt in de Encyclopaedia Biblica dat er maar negen 



87 

 

passages in de evangeliën voorkomen waarvan we kunnen vertrouwen dat ze citaten van Jezus 
zijn; maar Professor Arthur Drews, Duitsland’s grootste exponent van de doctrine dat christus 
een mythe is, heeft deze passages geanalyseerd en aangetoond dat daarin niets staat dat niet 
gemakkelijk verzonnen zou kunnen zijn. Dat deze passages net zo onhistorisch zijn als de rest 
wordt ook volgehouden door John M. Robertson, de prominente Engelse geleerde die stelt dat 
Jezus nooit geleefd heeft. 
 
Maar laat me eens een verrassende onthulling maken. Laat me vertellen dat het Nieuwe 
Testament zelf het sterkst mogelijke bewijs bevat dat de christus van de evangeliën niet een 
echte figuur was. De getuigenis in de Epistels van Paulus demonstreert dat het levensverhaal 
van Jezus verzinsel is. Er bestaat natuurlijk geen bewijs voor dat Paulus echt geleefd heeft. 
Laat me een passage citeren uit de Encyclopaedia Biblica met betrekking tot Paulus: ‘Het is 
waar dat het beeld dat later van Paulus geschetst wordt, in details grote verschillen toont met 
het origineel. De legende heeft zich van de persoon meester gemaakt. De eenvoudige waarheid 
werd vermengd met verzinsel; Paulus is de held geworden van een bewonderende menigte 
hoger ontwikkelde christenen.’ Op deze manier geven christelijke autoriteiten toe dat verzinsel 
een rol gespeeld heeft in minstens een deel van het opmaken van een leven van Paulus. De 
waarheid is dat de knapste christelijke geleerden alle Epistels van Paulus, op vier na, als 
vervalsingen hebben verworpen. Sommige houden vol dat Paulus er geen één van geschreven 
heeft. Het hele bestaan van Paulus is dubieus. 
 
Maar ten behoeve van dit argument ga ik aannemen dat Paulus echt geleefd heeft en dat hij 
een gedreven apostel was; en dat alle Epistels van zijn pen waren. Er zijn dertien van deze 
Epistels. Sommige zijn lang, en ze worden erkend als zijnde de oudste christelijke geschriften. 
Ze werden ver voor de evangeliën geschreven. Als Paulus ze echt geschreven heeft, werden ze 
geschreven door een man die in Jeruzalem woonde in de tijd dat christus verondersteld wordt 
daar te hebben gepreekt. Welnu, als de feiten uit het leven van christus bekend waren in de 
eerste eeuw van het christendom, zou Paulus een van de mensen geweest moeten zijn die 
daarmee volledig bekend was. Toch erkent Paulus dat hij Jezus nooit gezien heeft; en zijn 
Epistels bewijzen dat hij niets weet over zijn leven, zijn werken, of zijn preken. 
  
In alle Epistels van Paulus vinden we geen woord over de maagdelijke geboorte van christus. 
De apostel is totaal onwetend over de wonderbaarlijke manier waarop Jezus ter wereld 
gekomen zou zijn. Voor dit stilzwijgen kan maar een aannemelijke verklaring bestaan – het 
verhaal over de maagdelijke geboorte was nog niet verzonnen toen Paulus schreef. Een groot 
deel van de evangeliën is gewijd aan verslagen van de wonderen die men zegt dat Jezus 
verricht zou hebben. Maar in de dertien Epistels van Paulus zult u vergeefs zoeken naar zelfs 
maar de geringste suggestie dat christus ooit ook maar één wonder verricht heeft. Is het 
denkbaar dat Paulus bekend was met de wonderen van christus– dat hij wist dat christus 
melaatsen genezen had, sprekende duivels uitgedreven had, blinden het zicht terug gegeven 
had en spraak gaf aan de stommen, dat hij zelfs de doden opgewekt had – is het denkbaar dat 
Paulus zich van deze prachtige dingen bewust was, en toch naliet daar ook maar een regel 
over te schrijven? Ook hier weer is de enige oplossing dat de verhalen over de wonderen die 
Jezus zou hebben gewrocht, nog niet verzonnen waren toen Paulus’ Epistels geschreven 
werden. 
 
Niet alleen houdt Paulus zich stil over de maagdelijke geboorte en de wonderen van Jezus, 
ook heeft hij niet de geringste kennis van de leer van Jezus. De christus van de evangeliën 
hield een beroemde preek op een berg: Paulus weet daar niets van. christus leverde een gebed 
dat nu door de gehele christelijke wereld wordt opgezegd; Paulus heeft er nog nooit van 
gehoord. Christus preekte in vergelijkingen: Paulus is er totaal onbekend mee. Is dat niet 
verbazingwekkend? Paulus, de grootste schrijver van het vroege christendom, de man die 
meer dan wie dan ook deed om de christelijke religie in de wereld te brengen – dat wil zeggen, 
als de Epistels vertrouwd kunnen worden – weet absoluut niets over de leer van christus. In 
geen van zijn dertien Epistels citeert hij ook maar een enkel citaat uit Jezus’ mond. 
  
Paulus was een missionaris. Hij wilde mensen bekeren. Is het denkbaar dat als hij met de leer 
van christus bekend was, hij daar geen gebruik van zou maken in zijn propaganda? Kunt u 
geloven dat een missionaris naar China zou gaan en daar jaren lang hard zou werken om 
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mensen tot het christendom te bekeren, en dan nooit één keer de Bergrede zou noemen, zelfs 
geen woord zou fluisteren over het ‘Onze Vader’, nooit zou reppen van de parabellen, en stil 
als het graf zou blijven over de voorschriften van zijn meester? Wat hebben de kerk en door 
de christelijke eeuwen heen altijd verkondigd, als het niet precies deze dingen waren? Preken 
de kerk en van vandaag niet doorlopend over de maagdelijke geboorte, de wonderen, de 
gelijkenissen, en de voorschriften van Jezus? En berust het christendom niet juist op deze 
grondslagen? Bestaat er een leven van christus buiten deze dingen om? Waarom weet Paulus 
daar dan niets van? Er kan slechts één antwoord zijn. De maagdelijk geboren, wonderen 
verrichtende, predikende christus was nog onbekend in de dagen van Paulus. Dat wil zeggen, 
hij was nog niet uitgevonden! 
  
De christus van Paulus en de Jezus van de evangeliën zijn twee geheel verschillende wezens. 
De christus van Paulus is weinig meer dan een idee. Hij heeft geen levensverhaal. Hij werd 
niet door een menigte gevolgd. Hij verrichtte geen wonderen. Hij predikte niet. De christus die 
Paulus kende, was de christus die hij in een visioen zag op zijn weg naar Damascus – een 
geestverschijning, een fantoom, niet een levend mens die onder de mensen werkte en preekte. 
Deze visioen-christus, dit spookachtige woord werd naderhand in de wereld gebracht door 
degenen die de evangeliën schreven. Hem werd een Heilige Geest als vader, en een maagd als 
moeder gegeven. Ze lieten hem preken, verbazingwekkende wonderen verrichten, en ondanks 
zijn onschuld een gewelddadige dood sterven, en in triomf uit zijn graf herrijzen en weer ten 
hemel varen. Dit is de christus van het Nieuwe Testament – eerst een geestverschijning, en 
daarna een miraculeus geboren, wonderen verrichtende man, die meester was over de dood 
en niet door de dood onderworpen kon worden. 
 
In de vroege kerk ontkende een grote groep mensen de realiteit van christus’ fysieke bestaan. 
In zijn ‘History of Christianity’ (Geschiedenis van het christendom) schrijft Dean Milman: ‘De 
Gnostische sekten ontkenden Christus’ geboorte en sterven in het geheel’, en Mosheim, 
Duitsland’s grootste kerk historicus, zegt: ‘De Christus van het vroege christendom was niet 
een menselijk wezen, maar een verschijning, een illusie, een figuur in een wonder, niet in de 
werkelijkheid – een mythe.’  
 
Wonderen gebeuren niet. Verhalen over wonderen zijn niet waar. Daarom zijn documenten 
waarin verslagen over wonderen verweven worden met reële feiten, onbetrouwbaar. Want 
degenen die de miraculeuze gebeurtenissen verzonnen hebben, kunnen ook net zo goed het 
deel dat natuurlijk leek hebben verzonnen. Mensen zijn algemeen, goden zijn zeldzaam. 
Daarom is het minstens net zo gemakkelijk de biografie van een mens te verzinnen, als de 
geschiedenis van een god. Om deze reden kan het hele verhaal over Christus– het menselijke 
element zowel als het goddelijke – niet zonder geldige reden als waar worden beschouwd. Als 
wonderen fictie zijn, is christus een mythe. Dean Farrar zei: ‘Als wonderen ongeloofwaardig 
zijn, is het christendom onwaar.’ Bisschop Westcott schreef: ‘De essentie van het christendom 
berust op een wonder; en als aangetoond kan worden dat een wonder onmogelijk of 
ongelofelijk is, is ieder verder onderzoek naar de details van haar geschiedenis overbodig.’ Niet 
alleen zijn wonderen ongelofelijk, maar de integriteit van de natuur verklaart ze voor 
onmogelijk. Wonderen zijn verdwenen: de wonderbaarlijke christus kan niet blijven. 
  
Als christus geleefd heeft, als hij een hervormer was, als hij wonderen verrichtte die de 
aandacht van de menigte trokken, als hij in conflict met de autoriteiten kwam en gekruisigd 
werd – hoe moeten we dan verklaren dat de geschiedenis zelfs zijn naam niet vermeldt? De 
periode waarin hij verondersteld wordt geleefd te hebben, was een eeuw van geleerden en 
denkers. In Griekenland, Rome en Palestina waren er filosofen, historici, dichters, redenaars, 
juristen en staatslieden. Ieder belangrijk feit werd opgemerkt door geïnteresseerde en 
onderzoekende geesten. Sommige van de grootste schrijvers die het Joodse volk geproduceerd 
heeft, leefden in dat tijdperk. En toch, in al de geschriften uit die periode staat niet een regel, 
niet een letter, over Jezus. Grote schrijvers schreven uitgebreid over gebeurtenissen van 
mindere betekenis, maar geen van hen schreef een woord over de machtigste figuur die ooit 
op aarde verschenen was. Een man op wiens bevel de melaatsen genazen, een man die 
vijfduizend mensen voedde met een tas vol brood, een man wiens woord het graf weerstond 
en de doden het leven gaf.  
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John E. Remsburg heeft in zijn wetenschappelijke werk ‘The Christ’ een lijst samengesteld 
van 42 schrijvers die leefden en schreven tijdens, of binnen een eeuw na de tijd van christus, 
en niemand van hen noemt zelfs maar christus. Philo, een van de meest beroemde schrijvers 
die het Joodse volk produceerde, werd geboren tijdens het begin van het christelijke tijdperk, 
en leefde nog vele jaren na het tijdstip waarop Jezus verondersteld wordt gestorven te zijn. Hij 
woonde in of nabij Jeruzalem, waar Jezus gezegd wordt te hebben gepredikt, wonderen 
verricht te hebben, gekruisigd te zijn, en uit de dood herrezen te zijn. Als Jezus deze dingen 
gedaan zou hebben, dan zouden de geschriften van Philo zeker iets over zijn leven bevat 
hebben. Toch heeft deze filosoof, die ook bekend moet zijn geweest met de slachting die 
Herodus volgens de verhalen onder de pasgeborenen liet aanrichten, en met de preken, de 
wonderen en de dood van Jezus, als al deze dingen waar gebeurd zouden zijn; die een verslag 
schreef over de Joden in deze periode, een verslag dat dezelfde vraagstukken behandelde die 
Jezus na aan het hart zouden hebben gelegen, nooit een keer de naam genoemd van de 
Verlosser van de wereld, of van enige daad door hem verricht.  
 
Tegen het einde van de eerste eeuw schreef Josephus, de gevierde Joodse historicus, zijn 
beroemde werk: ‘De Joodse oudheid’. In dit werk noemt de historicus christus niet, en 
gedurende tweehonderd jaar na de dood van Josephus verschijnt de naam van christus niet 
in zijn geschiedenis. Er bestonden geen drukpersen in die dagen. Boeken werden 
vermenigvuldigd door ze te kopiëren. Daarom was het gemakkelijk iets toe te voegen of te 
veranderen aan wat de auteur geschreven had. De kerk vond dat Josephus Christus hoorde 
te noemen, en dat lieten ze de dode historicus dus doen. In de vierde eeuw verscheen een 
kopie van ‘De Joodse oudheid’ waarin de volgende passage voorkwam: ‘Nu, ongeveer in deze 
tijd was er Jezus, een wijze man, als het gewettigd is hem een man te noemen, want hij was 
een doener van wonderlijke werken; een leraar van zulke mensen als die welke de waarheid 
met vreugde ontvangen. Hij trok zowel vele van de Joden aan, als vele niet-joden. Hij was de 
Christus; en toen Pilatus, op aandrang van vele vooraanstaanden onder ons, hem tot het kruis 
veroordeeld had, hebben diegenen die hem in het begin liefhadden hem niet verloochend; want 
hij verscheen weer levend aan hen op de derde dag, zoals de goddelijke profeten deze, en 
tienduizend andere wonderbare dingen over hem voorspeld hadden; en de stam van de 
christenen, naar hem genoemd, zijn vandaag niet uitgestorven.’ 
 
Dit is nu de gevierde verwijzing naar christus door Josephus. Een nog brutalere vervalsing 
was nog nooit eerder vertoond. Voor meer dan tweehonderd jaar wisten de kerk vaders die 
met de werken van Josephus bekend waren, niets van deze passage. Als deze passage was 
voorgekomen in de werken van Josephus zoals zij die kenden, dan zouden Justinus Martelaar, 
Tertullian, Origen en Clémence van Alexandrië die gretig tegenover hun Joodse opponenten 
in stelling hebben gebracht in hun vele geschillen. Maar toen bestond die passage nog niet. 
Het is zelfs zo dat Origen, die zijn Josephus goed kende, nadrukkelijk bevestigt dat deze 
schrijver christus niet genoemd heeft. Deze passage verscheen voor het eerst in de geschriften 
van kerk vader Eusebius, de eerste historicus van het christendom, in het begin van de vierde 
eeuw; en er wordt aangenomen dat hij er de auteur van is. Eusebius, die niet alleen bedrog 
aanbeval ter bevordering van het geloof, maar waarvan ook bekend is dat hij knoeide met 
passages in de werken van Josephus en verscheidene andere schrijvers, introduceert deze 
passage in zijn ‘Evangelische demonstratie’ (Boek III, pag. 124) met de woorden: ‘Vaststaat 
dat de getuigenissen betreffende onze Verlosser die ik al eerder geproduceerd heb, voldoende 
mogen zijn. Het kan echter geen kwaad als we daarnaast en daarboven gebruik maken van 
Josephus de Jood, voor verdere getuigenis.’  
  
Alles wijst er op dat deze passage een vervalsing is. Ze is geschreven in de stijl van Eusebius, 
en niet in de stijl van Josephus. Josephus was een wijdlopige schrijver. Hij schreef zelfs 
uitgebreid over mensen van weinig betekenis. De beknoptheid van deze verwijzing naar 
christus is daarom een sterk argument voor de valsheid ervan. Deze passage onderbreekt ook 
de verhaallijn. Ze houdt geen verband met wat er aan voorafgaat, of wat er op volgt; en haar 
plaatsing toont duidelijk aan dat de tekst van de historicus door een latere hand gescheiden 
werd om deze passage erin te kunnen plaatsen. Josephus was een Jood – een priester van de 
religie van Mozes. Met deze passage zou hij de goddelijkheid van christus erkennen, de 
wonderen en de wederopstanding – dat wil zeggen, hiermee zou een orthodoxe Jood gesproken 
hebben alsof hij een gelovige christen was! Josephus kan met geen mogelijkheid deze woorden 
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geschreven hebben zonder dat hij logischerwijze het christendom zou omarmen. Alle 
argumenten uit historie en rede verenigen zich hier in overtuigend bewijs dat de passage een 
vervalsing is.  
 
Het is om deze reden dat iedere eerlijke christelijke geleerde haar heeft afgedaan als een 
interpolatie. Dean Milman zegt: ‘Het is een interpolatie met vele toevoegingen.’ Dean Farrar, 
schrijvende in de Encyclopaedia Brittannica, zegt: ‘Dat Josephus de hele passage geschreven 
heeft zoals die er nu staat, kan geen redelijk denkend mens geloven.’ Bisschop Warburton 
verwierp het als ‘een klinkklare vervalsing, en nog een stomme ook.’ Chamber’s Encyclopaedia 
zegt: ‘De beroemde passage van Josephus wordt algemeen toegegeven als een interpolatie.’ 
  
In de ‘Annalen’ van Tacitus, de Romeinse historicus, is nog een korte passage die over 
‘christus’ spreekt, als de grondlegger van een partij die christenen worden genoemd - een 
groep mensen ‘die verafschuwd worden voor hun misdaden.’ Deze woorden komen voor in 
Tacitus’ verslag over het afbranden van Rome. Het bewijs voor deze passage is niet veel beter 
dan dat voor de passage in Josephus. Het werd niet eerder dan de vijftiende eeuw door enige 
schrijver geciteerd; en toen het geciteerd werd, bestond er slechts één kopie van de ‘Annalen’ 
in de hele wereld; en die kopie werd verondersteld in de achtste eeuw gemaakt te zijn – 
zeshonderd jaren na Tacitus’ dood. De Annalen werden gepubliceerd tussen 115 en 117 n.C., 
bijna een eeuw na de tijd van Jezus – dus de passage, zelfs als die echt zou zijn, zou niets 
over Jezus bewijzen. 
 
De naam ‘Jezus’ was onder de Joden net zo gewoon als William of George is bij ons. In de 
geschriften van Josephus vinden we verslagen over een aantal Jezussen. Een was Jezus, de 
zoon van Sapphias, oprichter van een groep oproerige zeelieden; nog een Jezus was de 
aanvoerder van een groep rovers die vluchtten toen ze over zijn arrestatie hoorden; en weer 
een andere Jezus was een maniak die zeven jaar door Jeruzalem trok, roepende, ‘Wee, wee, 
wee voor Jeruzalem!’, die vele malen bont en blauw geslagen werd, maar nooit enige weerstand 
bood; en die tenslotte met een steen gedood werd tijdens het beleg van Jeruzalem. 
 
Het woord ‘christus’ de Griekse equivalent van het Joodse woord ‘messias’, was niet een 
persoonsnaam; het was een titel; het betekende: ‘de gezalfde.’ De Joden zagen reikhalzend uit 
naar een Messias, een succesvolle politieke leider, die de onafhankelijkheid van hun natie zou 
kunnen herstellen. Josephus vertelt ons over veel personen die poseerden als Messias, die 
een groep aanhangers vonden onder de bevolking, en die door de Romeinen om politieke 
redenen ter dood werden gebracht. Een van deze messiassen, of christussen, een 
Samaritaanse profeet, werd geëxecuteerd onder Pontius Pilatus; en onder de Joden was de 
verontwaardiging daarover zo groot, dat Pilatus door de Romeinse regering terug geroepen 
werd. 
   
Deze feiten zijn van grote betekenis. Hoewel de Jezus christus van het christendom onbekend 
is in de geschiedenis, is het tijdperk waarin hij verondersteld wordt geleefd te hebben, een 
tijdperk waarin veel mensen de naam ‘Jezus’ droegen, en waarin veel politieke leiders zichzelf 
de titel ‘Christus’ aanmaten. Al de materialen die voor het opmaken van het verhaal over 
christus nodig waren, bestonden in die tijd. In alle landen van de Oudheid werd geloofd dat 
goddelijke Verlossers uit maagden geboren werden, dat ze een nieuwe religie verkondigd 
hadden, dat ze wonderen verricht hadden, dat ze gekruisigd waren als boetedoening voor de 
zonden van de mensheid, en dat ze uit het graf zouden zijn herrezen en ter hemel gevaren. 
Alles wat Jezus verkondigd zou hebben, bestond al in de toenmalige literatuur. In het verhaal 
over christus komt geen enkel nieuw idee voor, zoals Joseph McCabe aangetoond heeft in zijn 
‘Sources of the Morality in the Gospels’ (Bronnen van de moraliteit in de Evangeliën), en John 
M. Robertson in zijn ‘Pagan Christs’ (Heidense Christussen).  
 
‘Maar’, zo zegt de christen, ‘christus is zo volmaakt van karakter dat hij niet verzonnen kan 
zijn. Dit is een vergissing. De evangeliën portretteren geen volmaakt karakter. De christus van 
de evangeliën blijkt kunstmatig te zijn uit de talloze tegenstrijdigheden in zijn karakter en 
leer. Hij was een voorstander van het zwaard, en hij was het niet; hij hield de mens voor om 
van zijn vijanden te houden, en raadde hen aan hun vrienden te haten; hij preekte de doctrine 
van vergeving, en noemde het mensdom een generatie van adders; hij kondigde zichzelf aan 
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als de rechter over de wereld, en verklaarde dat hij geen mens zou beoordelen; hij preekte dat 
hij over alle macht beschikte, maar was niet in staat wonderen te verrichten waar de mensen 
niet in geloofden; hij werd weergegeven als God en aarzelde niet te bezweren, ‘Ik en mijn Vader 
zijn één’, maar in de pijn en het lijden aan het kruis liet men hem in uiterste wanhoop 
uitroepen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij me verlaten?’ En wat is het uiterst 
merkwaardig dat deze woorden, die voorwenden de doodskreet van een gedesillusioneerde 
christus te zijn, niet alleen worden tegengesproken door twee evangelisten, maar een citaat 
blijken te zijn uit Psalm 22. 
 
Als er ooit een moment is waarop de uitroep van een mens oprecht is, is het wel wanneer hij 
overkomen door pijn en wanhoop, zijn hart brekend onder de last van verlies en teleurstelling, 
vanuit het diepst van zijn gewonde ziel en met zijn laatste ademtocht zijn smart uitschreeuwt, 
voordat de verkillende golven van de dood zijn wegkwijnende leven overspoelen. Maar hier laat 
men de stervende christus niet de diepste gevoelens van een stervende mens uitroepen, maar 
een citaat uit de literatuur van zijn volk!  
 
Een wezen met al deze tegenstrijdigheden, met deze doorzichtige onoprechtheid van karakter, 
kan nauwelijks echt geweest zijn. En als christus, met alles dat wonderlijk en onmogelijk is 
in zijn karakter, niet verzonnen kan zijn, wat moeten we dan denken van Othello, of Hamlet, 
of Romeo? Komen Shakespeare’s grandioze figuren niet tot leven op het toneel? Roepen hun 
natuurlijkheid, hun standvastigheid, hun humane grandeur niet onze bewondering op? En 
kost het ons geen moeite om ons te realiseren dat zij slechts aan de verbeelding ontsproten 
zijn? En als we al het miraculeuze in het leven van de Joodse held even terzijde laten, is dan 
figuur van Valjean niet net zo diepgaand, net zo verheven en wijds, net zo rijk aan humaniteit, 
net zo gevoelig in zijn medelijden, net zo subliem in zijn heroïsme, en net zo aandoenlijk 
berustend in de wreedheid van het noodlot, als de figuur van Jezus? Wie heeft het verhaal 
van deze wonderbare man niet gelezen zonder ontroerd te zijn? En wie heeft zijn laatste dagen 
met droge ogen kunnen volgen? En toch heeft Valjean nooit geleefd, en is hij nooit gestorven; 
hij was niet een echt mens, maar de personificatie van de lijdzame deugd in het schitterende 
brein van Victor Hugo. En kreeg u geen tranen in de ogen toen u Sydney Carton zichzelf zag 
vermommen en zijn nek onder de met bloed besmeurde valbijl van de guillotine zag leggen, 
om het leven van Evremonde te redden? Maar Sydney Carton was niet een werkelijk menselijk 
wezen; hij is de heroïsche, zelfopofferende geest van humaniteit, in menselijke vorm gegoten 
door het genie van Charles Dickens.  
 
Ja, de figuur christus kan een verzinsel zijn! De literatuur van de wereld staat vol met 
verzonnen figuren; en de denkbeeldige levens van de prachtige mannen en vrouwen van fictie 
zullen altijd tot de verbeelding blijven spreken en het hart verrukken. Maar hoe moeten we 
het christendom verklaren als Jezus nooit geleefd heeft? Laat me een andere vraag stellen. 
Hoe verklaren we de Renaissance, de Reformatie, de Franse revolutie, het Socialisme? Geen 
van deze bewegingen werd gecreëerd door een individu. Ze groeiden. Het christendom groeide. 
De christelijke Kerk is ouder dan de oudste christelijke geschriften. Christus heeft de kerk 
niet gemaakt. De Kerk heeft het verhaal van christus gemaakt.  
 
De Jezus christus van de evangeliën kan onmogelijk een echte persoon zijn geweest. Hij is een 
samenstelling van onmogelijke elementen. Misschien heeft er in Palestina negentien eeuwen 
geleden een man geleefd die de naam Jezus droeg. Die goede werken verrichtte, die een gevolg 
had van bewonderende aanhangers, en die op gewelddadige wijze aan zijn einde kwam. Maar 
over deze mogelijke persoon werd tijdens zijn leven geen regel geschreven, en over zijn leven 
en zijn karakter weet de tegenwoordige wereld absoluut niets. Deze Jezus, als hij geleefd heeft, 
was een man; en als hij een hervormer was, was hij slechts een van de velen die geleefd hebben 
en gestorven zijn, in ieder tijdperk van de wereld.  
 
Als de wereld eenmaal geleerd heeft dat de christus van de evangeliën een mythe is, en dat 
het christendom onwaarachtig is, zal ze haar aandacht kunnen richten op de levensproblemen 
van vandaag, in plaats van op de religieuze ficties van weleer. Pas dan zal ze streven naar 
oplossingen voor die problemen, ter bevordering van het welzijn van de echte mannen en 
vrouwen die we kennen, en die we horen te helpen en te waarderen. Bron: Marshall J. Gauvin, 
positief atheïsme.nl. 
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Het volk van Israël was nooit in Egypte, en er was dan ook geen exodus. David en Salomo waren 
geen koningen van een machtig rijk, maar stamhoofden. Er is moed nodig om zulke uitspraken 
te doen in Israël. Een hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv waagde het erop. Zeventig 
jaar archeologisch onderzoek in het Heilige Land toont volgens Ze'ev Herzog aan dat tal van 
bijbelse verhalen niet worden gestaafd door enig historisch feit. Jeruzalem, voor Israël de 
'eeuwige, ongedeelde hoofdstad', was volgens Herzog niet meer dan een klein stadje ten tijde 
van David en Salomo. 'In geen geval was het de hoofdstad van een rijk zoals het in de bijbel 
voorkomt.' Wellicht de schokkendste stelling: de oude Israëlieten aanbaden niet één God, 
maar twee. Naast Jehova was er een vrouw (echtgenote?) met de naam Asherah. Professor 
Herzog verwijst naar Hebreeuwse inscripties op stenen die bij opgravingen kwamen bloot te 
liggen. Kunnen stenen liegen? Volgens Herzog zijn veel 'feiten' al jaren geleden als mythes 
doorgeprikt, 'maar Israël is een koppig volk en niemand wil er over horen'. Zo hebben 
generaties archeologen zonder resultaat gezocht naar de locatie van de berg Sinaï. 'Geen 
enkele plaats voldoet aan de bijbelse omschrijving.' Bron: Theo Koelé.   

 

Jozef van Arimathea 
Er zijn drie perioden in de legenden te onderscheiden, namelijk de verhalen over Jezus' leven 
vóór zijn optreden in Palestina, vervolgens die betreffende gebeurtenissen rond het jaar 37 en 
als derde, die omstreeks het jaar 64. Het woord 'legende' in het Latijn betekent: 'dat wat 
gelezen moet worden'. Het waren de geschiedenissen van heilige mannen, apostelen, die 
oorspronkelijk als legenden werden aangeduid. In later eeuwen werd er meer bij gefantaseerd, 
maar een legende berust in principe toch altijd op ware geschiedenis.  

Nu kan alles wat er van deze drie perioden wordt verteld zeker echt gebeurd zijn, maar er 
treedt nogal verwarring op, waarvan men de weerslag ook vindt in de hierboven aangehaalde 
boeken. Daarom wil ik eerst in het kort de grote lijn aangeven van de delen waaruit de 
verschillende verhalen bestaan, zodat men weet waarover het gaat.  

Jozef van Arimathea als tinhandelaar. In deze eerste periode die zo omstreeks het twaalfde 
levensjaar van Jezus moet liggen, centreren zich de overgeleverde gegevens rond de tinhandel 
tussen Cornwall en het nabije oosten. Volgens een gegeven uit de Talmoed was Jozef van 
Arimathea de oudoom van Jezus, een broer van Maria's moeder. Deze verhalen vermelden de 
komst van de rijke Jozef van Arimathea in Cornwall als tinhandelaar in gezelschap van de 
jonge Jezus. Naar deze streken van Cornwall, waar nog overblijfselen van historische 
tinmijnen zijn, voert ons de film van Derek Bray. Vooral Marazion ('mara' Hebr. betekent 
'bitter') en Loë aan de Cornische zuidkust bewaren deze legenden. Er wordt hier nog 
onderscheid gemaakt tussen een reis van Maria en Jezus als klein kind en een tocht van Jozef 
met Jezus als jongen van een jaar of vijftien, zonder zijn moeder. 

In die laatste periode kan men ook de legenden plaatsen van Glastonbury en Pilton, nu een 
dorpje van een paar honderd inwoners, acht kilometer ten oosten van Glastonbury. Pilton was 
in de eerste eeuw een landingsplaats en haven aan het begin van de dertig kilometer lange 
weg over de heuvels van het gehucht Priddy naar de rotsen van de Mendips, waar de Britten 
reeds ver voor de Romeinse tijd koper en tinmijnen exploiteerden. Jezus zou o.a. met Jozef 
van Arimathea deze route gegaan zijn. 'As sure as the Lord was in Priddy' is nog een bekend 
gezegde onder de oudere bewoners. Verschillende overleveringen spreken van Jezus als 
timmerman en hersteller van boten. Hij zou een houten gebouw naar het model van de ark 
gemaakt hebben. Anderen spreken van een ronde lemen hut. De plaats waar hij deze bouwde 
wordt in ieder geval aangewezen op het veld waar nu de ruïne van de kathedraal van 
Glastonbury staat.  

Dit alles zou hebben plaatsgevonden in de tijd van Arviragus, hertog van Cornwall, die 
persoonlijk bevriend zou zijn geweest met Jozef van Arimathea. In die tijd was Bran koning 
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van Wales (later Aartsdruide). Hij was de vader van Caradoc, die we later zullen tegenkomen. 
Van Jezus wordt verteld dat hij les kreeg van de Britse druïden. Men moet zich hen niet 
voorstellen als primitieve tovenaars die mensen offerden. Er bestonden zeven 
universiteitssteden, centra van geleerdheid, met een rijkdom aan kennis die vér uitging boven 
die van de later binnenvallende Romeinen. Tot zover de periode vóór de kruisiging. In het 
volgende hoofdstuk zullen we eerst de persoon van Jozef van Arimathea en diens positie in 
Jeruzalem onder de loep nemen. Vervolgens keren we terug naar de twee latere perioden in 
de legenden van Glastonbury en omstreken die betrekking hebben op de jaren 37 en 64 na 
Chr. 

Wie was Jozef van Arimathea? De bijbel brengt ons voor het eerst in kennis met Jozef van 
Arimathea op een tijdstip dat Jezus aan het kruis hangt. Dit is des te merkwaardiger omdat, 
volgens Joodse traditie, deze Jozef Jezus' naaste bloedverwant was, namelijk de oom van zijn 
moeder. Deze informatie is niet in de bijbel te vinden. Het is echter zeer aannemelijk dat hij 
als oudste van de familie en uit naam van Maria handelde en alleen op grond hiervan het 
lichaam van Jezus mocht opeisen, volgens een aldus luidende Joodse wet. Pilatus, die de 
Joodse wetten kende, zou ongetwijfeld het verzoek van Jozef van Arimathea zo laat op die 
Vrijdagmiddag niet hebben ingewilligd als de familierelatie van de Arimatheeër met Jezus niet 
glashelder was geweest.  

Het is merkwaardig dat de evangelisten zo spaarzaam zijn met hun gegevens over Jozef van 
Arimathea. De Britse traditie maakt hem zelfs tot voogd van Jezus na de dood van Jozef, de 
echtgenoot van Maria, die volgens de overlevering, een handschrift uit de eerste eeuw 
beschrijft zijn dood op 111 jarige leeftijd, stierf, toen Jezus ongeveer dertien jaar oud was. Het 
is met deze oom en voogd dat Jezus zijn jonge jaren doorbrengt. Volgens de verhalen begeleidt 
Jezus Jozef op zijn reizen naar Cornwall en Somerset in West Engeland.  

Dat deze centrale figuur in het leven van Jezus zo weinig wordt genoemd in de evangeliën en 
niet voorkomt in het boek Handelingen is des te verwonderlijker, omdat Jozef van Arimathea 
volgens de oudste christelijke traditie, bewaard in het Vaticaan, gekarakteriseerd wordt als 
'de apostel van Brittannië' en juist hij was het die van Filippus, de apostel voor Gallië en onze 
streken, de opdracht kreeg om de 'Brittannische eilanden te bekeren'.  

Waarom zwijgt de bijbel over deze Jozef, de steun en toeverlaat van de jonge Jezus? Johannes 
19:38 geeft ons de oplossing. Jozef was in het geheim een discipel van Jezus uit vrees voor de 
Joden. Slechts op één moment en wel op het meest centrale en dramatische ogenblik van de 
bijbel, direct na de kruisiging, wordt Jozef van Arimathea aan de openbaarheid prijsgegeven. 

Eén moment stellen alle vier evangelisten Jozef van Arimathea in het licht. Mattheüs noemt 
hem een rijk man die het lichaam van Jezus in zuiver linnen windt en het in zijn eigen nieuwe 
uit de rots gehouwen graf legt. Markus introduceert hem als een 'achtbaar raadsheer die zelf 
het Koninkrijk Gods verwachtte'. Pilatus schenkt Jozef het lichaam, aldus Markus. Lukas 
beschrijft hem als 'een raadsheer, een goed en rechtvaardig man'. Johannes onthult ons het 
geheim van Jozefs discipelschap. Bovendien geeft hij de meeste details. Pilatus staat toe dat 
Jozef het lichaam wegneemt. Wanneer dat gebeurd is, komt ook Nicodemus met een mengsel 
van mirre en aloë, honderd pond. Naar de begrafenisgewoonten van de Joden binden zij het 
lichaam van Jezus in linnen doeken. Johannes vermeldt wel de hof met het nieuwe graf, maar 
niet dat beide Jozefs eigendom waren. Jozef van Arimathea wordt even belicht als de bijna 
belangrijkste menselijke figuur uit de bijbel.  

Deze grote onbekende blijkt gerechtigd te zijn het lichaam van Jezus, die het Licht der wereld 
is, te balsemen en in zijn eigen tuin te ruste te leggen. Niemand weet het nog op die 
vrijdagavond, maar de tuin van Jozef, zijn hof, zal de plaats van de opstanding worden.  

Wie is toch die mysterieuze, meest nastaande figuur, bij 'het ter helle gaan' van Jezus. Waarom 
vraagt niet iedere bijbellezer zich af waarom niemand verder iets van deze Arimatheeër 
vermeldt? Waarom wordt Jozef na de aflegging van het lichaam van Jezus weer in bijbels 
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zwijgen gehuld? Zouden we juist van déze mens niet veel meer willen weten? Het lijkt wet 
opzet! Had men opdracht om zijn verdere sporen uit te wissen? Was het voor hemzelf te 
gevaarlijk als hij, de geheime discipel, openlijk zou worden genoemd? Waarom maakt de bijbel 
zelf Jozef tot de eerste verloren discipel, terwijl juist hij het is die verreweg de meeste apocriefe 
verhalen, graalsagen en middeleeuwse legenden om zich zou zien weven? Juist hem, de 
verdwenen Jozef, vinden wij terug als 'de apostel van Brittannië, het land van de verdwenen 
stammen van Israël, met name Efraïm, zoon van Jozef, Jakobs zoon, als hoofdstam.  

Tienstammig Israël verdwijnt uit het Oude Testament. Jozef van Arimathea verdwijnt uit het 
Nieuwe Testament. Waartoe en waarmee verdween hij? Dat laatste vormt de kern van de 
meeste graalsagen en Middelnederlandse wonderverhalen.  

De oorsprong van de Graalsagen.  De oorsprong van de latere wonderverhalen over Jozef van 
Arimathea en het zoeken naar de verloren graal heeft eigenlijk een heel nuchter en 'medisch' 
begin op vrijdagavond na de kruisiging, vlak voor het invallen van de schemering en het begin 
van de Joodse sabbat.  

Het was noodzakelijk dat de wond in de zij, die de Romeinse soldaat Jezus toebracht om te 
zien of Hij al gestorven was, vóór het balsemen gereinigd werd. Jozef neemt twee kleine glazen 
kruikjes ter grootte van een olie en azijnstel, zegt men en vangt in de ene het bloed op en in 
de andere het lymfevocht. Sommigen hebben de kruikjes zo klein gemaakt als een zilveren 
peper en zoutvaatje. Ze moeten in ieder geval klein geweest zijn, want Jozef bewaart ze en 
verbergt ze onder zijn kleed op het moment dat hij vlak voor zonsondergang gevangen wordt 
genomen. Tot zover is de gang van zaken nuchter en logisch.  

Waar het bijbelverhaal stopt, beginnen de eerste eeuwse handschriften. De 'Handelingen van 
Pilatus' (later bij ons bekend als het 'Evangelie van Nicodemus') en 'Het verhaal van Jozef van 
Arimathea' hadden als centraal thema: de gevangenneming van Jozef bij zonsondergang na 
de kruisiging. Er wordt steeds gesproken over de haast waarmee Jozef te werk moest gaan. 
Eerst helemaal naar het paleis van Pilatus om toestemming te vragen, daarna met grote spoed 
het lichaam afnemen van het kruis, dan dit zo snel mogelijk vervoeren, de afstand moet wel 
zes kilometer geweest zijn als de hieronder gegeven geografische beschrijving juist is het snel 
moeten balsemen van het lichaam, om dit dan ten slotte in vliegende haast in de tuinrots te 
leggen en de steen voor het graf te rollen. Dit alles bovendien nog in het diepste geheim en 
alleen bij Nicodemus bekend.   
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De dood van Maria Magdalene  

Maria van Magdala 

 

Dat er een reden was voor haast en geheimzinnigheid bleek toen Jozef op weg naar huis door 
de Joden werd opgewacht en gearresteerd. Via een soort standgericht werd hij, ten overstaan 
van het Sanhedrin, berecht en levend in een muur gemetseld. Een verslag, volgens Pilatus, 
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zou in de eerste eeuw in Rome zijn teruggevonden. Latere critici verklaren het tot verzinsel 
omdat het vervolg van het verhaal vertelt van Jozefs bevrijding door een wonder. Dit laatste 
komt ook in het 'Verhaal van Jozef van Arimathea' voor en in talloze andere versies. Terwijl 
de ingemetselde Jozef zich in het donker bevindt, gaan de flesjes met water en bloed, die hij 
immers bij zich droeg, gloeien en oplichten. Ze geven hem levensadem en voeding en plotseling 
wordt de hele ruimte verlicht en staat de gestalte van Jezus voor hem die hem naar buiten 
leidt. Daarna is hij weer alleen in de nacht en in zijn eigen huis. 

Waarom zouden we dit verhaal niet geloven en de uitleiding van Paulus door dichte 
gevangenisdeuren wel? Wanneer wij dit verslag (met talloze gelovigen uit alle eeuwen) als juist 
aannemen, dan hebben wij het antwoord op de vraag waarom de bijbel zwijgt. Het zou voor 
Jozef levensgevaarlijk geweest zijn om nog in Jeruzalem te worden gezien. Hij verdwijnt dus, 
duikt onder zouden wij nu zeggen. Volgens de overlevering hebben alleen Pilatus en 
Nicodemus de gebeurtenissen opgetekend. Dit zijn de enige mensen met wie Jozef in de bijbel 
tezamen wordt genoemd. Het is heel aannemelijk dat Jozef vóór zijn vlucht nog een moment 
naar Nicodemus is gegaan, die immers getuige van de arrestatie moet zijn geweest.  

Daarop aansluitend volgen de verhalen over Jozef die op zijn tochten telkens weer op 
wonderbaarlijke wijze geleid, gevoed en bevrijd wordt door de twee flesjes, die later 
geïdentificeerd worden met 'de Graal', door Jozef aan het eind van zijn leven in Avalon 
(Glastonbury) begraven. Niemand heeft ze ooit teruggevonden, maar de graalridderromans 
van de Tafelronde van koning Arthur uit de vijfde eeuw draaien om dit onderwerp. Koning 
Arthur zou een directe nakomeling geweest zijn van Jozef van Arimathea.  

Hoewel wij veel franje van de Jozef legenden moeten verwijderen, wordt het nu toch wel 
duidelijk dat de kern logisch genoemd kan worden. Waar zou Jozef als tinhandelaar anders 
naar toegegaan zijn dan naar de streek waar hij met Jezus is geweest, namelijk Cornwall en 
Somerset? Volgens de verhalen verschijnt Jozef in het jaar 31 alleen in Avalon en in 37 met 
een hele groep, onder wie zijn dochter Anna, zijn zoon Josefus en volgens sommigen zelfs met 
Maria, de moeder van Jezus.  

Een ander verhaal laat hem daarna nog weer vijftien jaar in gevangenschap doorbrengen in 
Palestina, in een diepe put, waar hij al die jaren op miraculeuze wijze wordt gevoed en warm 
gehouden door de twee flesjes. Weer anderen beschrijven de Graal als de schaal die was 
gebruikt bij het Laatste Avondmaal en waarin Jozef het bloed uit de wond opving. Deze schaal 
zou later in het bezit zijn gekomen van koning Arthur en alleen voor graalridders zichtbaar 
zijn geweest, terwijl de 'cruets', de flesjes, een verborgen mysterie bleven.  

Jozef van Arimathea is duidelijk bij de huidige theologie niet 'in'. Wie eens een aantal 
commentaren en theologische werken erop naslaat, die schrikt! In de zesdelige Encyclopedie 
van het Protestantisme, uitgave Kok Kampen, wordt Jozef van Arlmathea niet eens genoemd! 
Evenmin in Hasting's Encyclopaedia of Religion. Maar ik ontdekte wel iets merkwaardigs. Bij 
vergelijking van de encyclopedieën van 1900 en 1970 blijken de eerstgenoemde wel 
uitgebreide artikelen aan Jozef van Arimathea te wijden, maar de laatste groep niet of 
zijdelings. Zo bevat de Judaica van 1904 een opmerkelijk goed artikel over Jozef van 
Arimathea dus van Joodse zijde terwijl de in 1970 in Jeruzalem uitgegeven Judaica onze Jozef 
totaal geschrapt heeft. Jozef van Arimathea is dus niet belangrijk, noch bij de moderne 
theoloog, noch bij de wetenschappelijke Israëli, noch bij de huidige critische geschiedvorser, 
zoals professor Jan Romein, die alle Middelnederlandse stukken over Jozef van Arimathea en 
nog veel meer over onze Keltoscytische en Hebreeuwse afkomst naar het rijk der 
pseudohistorie verwijst. Is dat geen teken aan de wand?  

De Judaica van 1904 geeft notabene een hele beschrijving van Jozefs gevangenschap, de 
wonderbrengende graal en zelfs van zijn reizen naar Brittannië. Voor ons is het nu belangrijk 
te weten hoe deze Judaica het woord 'Arimathea' verklaart en afleidt. De Judaica's van 1904 
en 1970 leiden het woord af van Rama, een plaats even ten noorden van Jeruzalem. Veel 
Nederlandse commentaren waaronder Elseviers Bijbelse Encyclopedie laten een duidelijk 
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verouderd standpunt zien, als zou hier Rama bij Lydda zijn bedoeld. Hieronder volgt een vrij 
navertelde versie over Jozefs woonplaats, gegeven door voornoemde Judaica's.  

Arimathea is in het Grieks Ramathem en komt van het Hebreeuwse Ramathaim. Men verwarre 
dit niet met Rama in het land van Naftali en ook niet met het Rama in Benjamin. Het eerste 
is tegenwoordig een plaats benoorden Haifa; het andere ligt bij Lydda. Beide dus op grote 
afstand van Jeruzalem. Ramathaim, waar de Arimatheeër vandaan zou komen, ligt slechts 
enkele kilometers benoorden Jeruzalem op een achthonderd meter hoge heuvel in het land 
Efraïrn. Voor de stam Efraim is deze plaats de eeuwen door geestelijk een buitengewoon 
belangrijke plaats geweest. De profeet Samuël werd  hier geboren. Van hieruit richtte hij Israël 
en op diezelfde hoogte zalfde hij Saul tot koning. 'Rama' betekent hoogte (lofty place volgens 
Gesenius), hetgeen wil zeggen hoge voorname verheven plaats, dicht bij de hemel. De richteres 
Debora heeft er ook gewoond en volgens de Judaica was er eeuwenlang Samuëls 
profetenschool gevestigd. Men haalt hierbij een Joodse uitspraak aan: 'Ramata, waar de 
leerlingen der zieners vertoeven'. Tot zover de Judaica Encyclopedie.  

Nu zijn er tegenwoordig onder ons mensen die het standpunt van prof. F. Weinreb innemen, 
als, zou je niets geografisch mogen situeren, maar alle namen als fasen in iedere mens moeten 
zien. Al zou deze visie juist zijn, dan ben ik toch blij dat ik me de werkelijke aardrijkskundige 
plaats van Jozefs herkomst kan voorstellen. Waarom zou men die plaats die God op aarde 
schiep niet mogen vergelijken met die andere hoge heuvels, de Tor en de Weary all Hill in 
Glastonbury, dat andere voorname geestelijke centrum in liet land van Efraim Engeland? Het 
doet ons de figuur van Jozef nog meer nabij komen!   

 

 

Jezus en Maria 
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Wordt Jozef, de oudoom, genoemd in de genealogie van Jezus? Al is het geslachtsregister van 
Jezus in Lukas 3:24 in vergelijking tot dat van Mattheüs 1 op zichzelf een ingewikkeld 
onderwerp, toch wil ik mij er even mee bezighouden. Bijna alle Israël schrijvers wijzen erop 
dat men de stamboom van Mattheüs moet zien als die van Jozef, nakomeling van David en 
Salomo en de verdere koningslijn. In dit geslachtsregister staat niet dat Jozef de vader van 
Jezus was.  

Het geslachtsregister van Lukas 3 daarentegen is dat van Maria, die via Nathan, de broer van 
Salomo, wel van David maar niet van de verdere koningslijn afstamt. Dit is dus de werkelijke 
stamboom van Jezus, geboren uit de Heilige Geest en Maria, die echter zelf in dit 
geslachtsregister niet wordt genoemd. Jozef staat in de plaats van Maria, omdat vrouwen in 
de bijbelse stambomen meestal worden vervangen door hun naaste mannelijke 
bloedverwanten. Nu menen velen dat met Jozef de echtgenoot van Maria wordt bedoeld. Maar 
Maria's man Jozef was immers geen bloedverwant van haar?  

Is met deze Jozef soms Jozef van Arimathea, de oudoom van Jezus en Maria's naaste 
bloedverwant bedoeld? De traditie zegt dat Maria de dochter is van de rijke Anna en Joachim. 
Jozef van Arimathea is dan de broer van deze Anna geweest; zijn eigen dochter Anna zou naar 
deze tante genoemd kunnen zijn. Dat deze dochter Anna later in het koningshuis van Wales 
introuwt zullen wij nog zien.  

Het is geen gemakkelijke materie, maar het is een belangrijk onderwerp in ons verhaal dat 
heen wijst naar het latere Britse vorstenhuis. In Lukas 3 staat: 'Jezus Jozef Heli'. De vrouwen 
worden niet genoemd, dus Anna, dochter van Heli, valt weg. Zo ook Maria, dochter van Anna. 
Wie is de naaste levende bloedverwant van Anna? Haar eigen broer Jozef van Arimathea! Bij 
het volgende geslacht geldt hetzelfde. Ook voor Maria is Jozef van Arimathea, de naaste 
levende bloedverwant die, zoals wij gezien hebben, in deze positie volgens de Joodse wet het 
lichaam van zijn neef Jezus mag opeisen.  

Hiervan uitgaande ontmoeten wij volgens de traditie broer en zus, Jozef en Anna, die beiden 
als zeer welvarend bekend staan. Kwam hun rijkdom soms uit de tinhandel? Wie tin en koper 
bezat zo gold het in de Mendips, een heuvelrug in Somerset was rijker dan de Romeinen die 
er bezeten van waren! Wij moeten dus af van het fabeltje waarmee ons aller kerstfeestvierende 
hersenen jaar in jaar uit gespoeld zijn, als zouden Jozef en Maria straatarme werklieden 
geweest zijn. Maria's echtgenoot was van koninklijke bloede; haar moeder Anna en haar oom 
Jozef stamden uit een belangrijke tak van het Huis Juda, een zijlijn van de koningstak. Zij 
waren dus van adel en zeer vermogend. Jezus deed vrijwillig afstand van zijn aardse 
bezittingen. Het is een fabeltje dat Hij een pauper van geboorte zou zijn geweest.  

Jozef van Arimathea stamt in dit geval via Nathan (Lukas 3) ook van David af. Dat hij, de 
aanzienlijke raadsman in Jeruzalem, daarom ook lid van het Sanhedrin moet zijn geweest, 
staat geenszins vast. Hij plant, volgens de legenden, niet alleen de staf die tot meidoorn 
uitgroeit over in Engelse bodem, maar hij verplant ook zijn nageslacht. Volgens Britse bronnen 
is Jozef de voorvader van koning Arthur. Men glimlacht wanneer oude verhalen Arthur van 
koning David laten afstammen, maar op grond van ons bovenstaande relaas. is Arthur via 
Jozef een nazaat van David door Nathan en werd zijn dochter Anna de stammoeder van het 
vorstenhuis in Wales. Bracht Wales niet de harp van David in het Britse koningswapen?  

In het eerste hoofdstuk werden drie perioden onderscheiden waarin volgens de overlevering 
sprake is van de aanwezigheid van Jozef van Arimathea in Engeland. In de vroegste periode, 
de eerste decennia van onze jaartelling, reisde Jezus als kind en als jongeman tezamen met 
zijn oudoom Jozef, de tinhandelaar, langs de toen bekende tinroute naar de mijnen in 
Cornwall en, zowel per boot als over land, naar de mijnen in de Mendipheuvels in Somerset. 

In die tijd was er nog geen sprake van een Romeinse bezetting. Prins Arviragus (Gweyreidd) 
regeerde over Somerset en Cornwall. De vorst van het Silurische Huis in Wales, die Jezus ook 
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gekend zou hebben, was de Aartsdruide Bran 'de gezegende', wiens kleinkinderen de kinderen 
van zijn zoon Caradoc tot de eerste christenen behoorden.  

De tweede periode, die nu ter sprake komt, handelt over de tocht van Jozef van Arimathea 
naar Avalon Glastonbury in de eerste jaren na de kruisiging. Twee jaartallen worden genoemd: 
31 na Chr. wanneer Jozef alleen komt en het jaar 37, waarin Jozef met twaalf metgezellen uit 
Jeruzalem een eerste nederzetting sticht in Avalon. Deze laatste episode wordt verreweg het 
meest beschreven en kan aangenomen worden als geschiedkundig bewezen.  

Een derde periode, waarvan de overlevering spreekt, valt tussen de jaren 50 en 63. Hierover 
lezen wij dat Jozef ditmaal in Engeland gevangen werd genomen, maar door Evelac, de koning 
der Belgae, weer bevrijd. ln deze tijd wordt ook de vijandelijke bezetting van grote delen van 
Engeland door de Romeinen onder keizer Claudius een feit en werden Bran, Caradoc en diens 
inmiddels tot christenen bekeerde kinderen gevankelijk naar Rome gevoerd. Eveneens in die 
tijd zou de apostel Aristoboulos (Eubulus in 2 Tim.4) als raadgever van Bran in Brittannië 
vertoefd hebben. Over deze laatste periode zal een volgend hoofdstuk handelen, waarin ook 
de stamboom van Jozef van  Arimathea tot koning Arthur en de Nederlands Vlaamse 
handschriften over Jozef en de Graal zullen worden besproken.  

JOZEF van ARIMATHEA en JEZUS - deel 2 Jozef komt alleen naar Avalon in 31 na Chr.  

Op Weary all Hill, op de met gras begroeide heuvel aan de zuidzijde van het huidige dorp 
Glastonbury, ligt naast een meidoorn met het bordje 'Glastonbury Thom' een gebroken, met 
onkruid overgroeide platte gedenksteen met de nog nauwelijks te lezen inscriptie: A.D.XXXI. 
Meen nu niet, zoals sommigen doen, dat de steen zelf uit het jaar 31 is. Hij werd daar in de 
achttiende eeuw geplaatst door een quaker. Er wordt gezegd dat het jaartal onjuist is door het 
verkeerd lezen van handschriften en dat er 37 zou moeten staan. Ik stel voor beide jaartallen 
als juist te kwalificeren, omdat de traditie ook verschillende feiten vermeldt.  

Het klinkt logisch dat Jozef eerst alléén komt om terrein te verkennen en besprekingen te 
voeren met Arviragus over landaankoop, voordat hij zijn lotgenoten naar deze plaats brengt. 
Jozef heeft in 31 vermoedelijk vanuit Cornwall per muildier de zogenaamde 'packhorseroute' 
gevolgd, de handelsweg over land van de tinmijnen van Cornwall door Somerset over de 
Mendipheuvels naar Wales. Gedeelten van die route zijn teruggevonden en worden nog als 
wegen gebruikt. In oude tijden was deze route in gebruik en dus bekend bij de Foeniciërs, de 
Cymri (Kimbren), de Belgae, maar niet bij de Romeinen. In verdroomde dorpjes van roodachtig 
natuursteen en gevlijd tegen de Quantock heuvels, een rug in midden-Somerset, leeft nog de 
traditie dat Jozef, de tinhandelaar, daar voorbijtrok. In dat jaar 31 schenkt Arviragus Jozef 
twaalf stukken land, de ‘hides’, die in het Domesdaybook van 1086 worden vermeld. Hierover 
later meer. Als bezegeling van de aanvaarding van het geschenk plant Jozef dan zijn staf 
precies op de plek waar nu de bloeiende meidoorn staat naast de steen A.D.XXXI. Andere 
tradities zeggen dat de staf in 37 werd geplant, toen zijn metgezellen ook bij hem waren. Het 
jaar 31 moet twee jaar na de kruisiging zijn geweest. Algemeen wordt immers aangenomen 
dat Jezus' geboorte viel in 4 BC. De kruisiging zal dan hebben plaatsgevonden in 29, in Jezus' 
drieëndertigste jaar.  

De vervolgden strandden in Marseille in het jaar 35 Het jaar 35 wordt in de zestiende eeuw 
vermeld door kardinaal Baronius. Deze man was de toen welbekende bibliothecaris van het 
Vaticaan die een manuscript vond uit de eerste eeuw. Onze Nederlandse geschiedschrijvers 
Van Schriek en Smallegange (16e resp. 17e eeuw) hebben het relaas, dat ongeveer als volgt 
luidt, van Baronius overgenomen: 'Na de steniging van Stefanus werd de belangrijkste groep 
christenen, onder wie met name worden genoemd Lazarus (de opgewekte), Maria Magdalena, 
twee Maria's, Martha en haar zwarte kamenier Sara en Jozef van Arimathea: in totaal 72 
volgelingen van Jezus, allen door de Joodse regering verbannen en in een schip zonder zeilen, 
riemen of roer de Middellandse Zee opgedreven. De bedoeling was duidelijk. Het schip zou 
met man en muis moeten vergaan, maar ... God laat hen, door de stroom en de wind gestuurd, 
op een wonderbare wijze terechtkomen in Marseille, vanwaar de van ouds bekende tinroute 
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over land door Gallië en Bretagne aanvangt: de muilezelweg van de Foeniciërs. Jozef moet 
deze route gekend hebben.'  

Het verhaal van de lotgevallen der eerste christenen op hun pleisterplaatsen in Zuid Frankrijk 
is fascinerend, al moet een en ander eerst ontdaan worden van een dikke roomse saus. De 
zwarte dienstmaagd Sara wordt daar zelfs nu nog vereerd als 'de zwarte madonna'! Nog steeds 
komen zigeuners ieder jaar van heinde en ver eind mei naar St.Marie de la Mer om het feest 
van de zwarte madonna te vieren. Het verslag van Baronius kan men ook als weerslag in 

Het gedicht 'Mireille' van de negentiende eeuwse dichter Mistral, in het dialect van de 
Provence, is daar een goed voorbeeld van. De stranding in Marseille wordt behalve in het door 
Baronius gevonden MS uit de eerste eeuw, ook vermeld in een geschrift van Rabanus, bewaard 
in het Magdalen College in Oxford. 

Jozef en Josefus bezongen door Franse troubadours. Wij volgen Jozef nu weer op zijn tocht 
door Frankrijk. We lezen dat hij met zijn zoon Josefus en vermoedelijk met de twaalf 
metgezellen, die wij later in Avalon aantreffen verder trok. Hij werd gesignaleerd in Aquitanië 
en in Bretagne. De Franse Middeleeuwse graalverhalen, eeuwenlang door minstreels en 
troubadours bezongen en opgetekend in de twaalfde eeuw, vermelden hoe Jozef de koning van 
Sarras bekeert. Zijn van deze naam de Saracenen afgeleid, die in de Pyreneeën rondzwierven? 
Aan de andere kant speelt in de roman van Lancelot, koning Evelac een grote rol. Ook deze 
gaat tot het christendom over en vergezelt Jozef op weg naar Engeland. Evelac of Aphalagh 
zou dezelfde zijn als de gelijknamige vorst der Belgae, die we later ook nog zullen ontmoeten.  

Van Jozef van Arimathea zegt Van Schriek in zijn 'Van oorsprong en zaken der Kelten': 'Met 
hen is oock in ghelijckenperijckel over commen Josephus van Arimathea, die men houdt van 
Gallien voorts getrocken te zijn op Brittannien, ende aldaar eerste gheprediet hebbende het 
woordt des Heeren, te zijn ouerleden'.  

De Franse graalliteratuur basis voor de Vlaamse Het twaalfde eeuwse Frans is uitermate 
moeilijk te lezen, maar ook moderne bewerkingen van deze graalsagen zijn verre van 
gemakkelijk te begrijpen, omdat men heel charmant de lezer het ene ogenblik zich in 
gezelschap laat bevinden van de graalridders van koning Arthur en Parcival op zoek naar de 
graal (3e eeuw), terwijl hij even later opeens weer met Jozef van Arimathea in Sarras is. Op 
deze Franse versies zijn de Nederlands Vlaamse manuscripten gebaseerd. Zo worden wij met 
verhalen geconfronteerd, die op een eenentwintigste eeuwse lezer wel een onsamenhangende 
indruk moeten maken. In onze taal zijn ze opgetekend in de 12e eeuwse 'Merlijn' van Jacob 
van Maerlant, de Lancelot en de Walewein als handschriften aanwezig in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag en in de negentiende eeuw in boekvorm verschenen, voorzien van 
commentaar door prof. W.J.A. Jonckbloet en J.van Vloten. We komen hier nog op terug.  

Eén voorbeeld; een citaat uit de Nederlandse Lancelot:  

Na ons heren passie Xiiij jaar'(eigenlijk 4 en niet 14)! 'Doe Jhoseph van Arimathie, die goede 

ridders entie vrie' (en die vrij)! 'Die onsen here van den cruce dede, Sciet van Jherusalem mede', 

'Ende vele lieden met hem also wel; van sinen geslachte, hem gevèl'(goed gezind) 'Dat si quamen 

in die stede van Sarras; Daer die coninc Emalas Here af was'.(Deze Emalas heet op andere 

plaatsen Evalac. Na diens bekering tot christen gaat Lancelot als volgt verder: ) 'Ende daer na 

scieden die beidegader van Sarras, Joseph ende sijn vader' 'Soe dat si int Grote Bertangen 

quamen.  

De kern van de Franse graalverhalen is, dat Jozef op zijn tocht en in Sarras steeds uitkomst 
en hulp krijgt door de Graal, die hij met zich meevoert. Later wordt deze schaal of beker dan 
teruggezocht door Parcifal, Lancelot en anderen. Plaats en tijd, ridders van het ene land en 
van het andere worden in deze verhalen door elkaar gehaspeld, maar zeker gaat het in dit 
alles om heel andere snaren, die in het innerlijk van de mens worden aangeroerd.  
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Jozef met twaalf metgezellen in Avalon anno 37 Jozefs reis door Frankrijk met 72 mensen 
heeft een merkwaardig vervolg wanneer de Britse geschiedschrijvers, zoals Beda in de zesde 
eeuw en William of Malmesbury in de twaalfde eeuw, optekenen hoe Jozef in het jaar 37 met 
twaalf volgelingen bij Wirrahill landt, allen zeer vermoeid (weary); vandaar dat in latere tijden 
in de volksmond de bewuste heuvel Weary all Hill wordt genoemd. Malmesbury bracht 
omstreeks 1135, betrekkelijk kort vóór de grote brand, lange tijd door in de bibliotheek van 
Glastonbury, die in die dagen even belangrijk was als het British Museum nu. Zijn boek 'On 
the Antiquities of Glastonbury' is de belangrijkste bron. Hij las ter plaatse in geschriften (die 
zestig jaar later volledig verbrandden), dat de apostel Filippus Jozef van Arimathea tot apostel 
wijdde en hem naar Brittannië zond (omdat er later in Malmesbury's werk geknoeid is, ging 
men het geheel als verzinsel beschouwen, reden waarom zijn gegevens niet werkelijk tot onze 
geschiedschrijving zijn doorgedrongen). 

 Koning Arviragus ontving Jozef en de zijnen vriendelijk en de twaalf aan Jozef geschonken 
'hides' werden ontgonnen. Men bouwde hutten van leem en wilgenhout en de reeds bestaande 
'wattle hut' die door Jezus zelf, anderen zeggen door Jozef, was gebouwd, werd gerestaureerd. 
Deze hut zou het model van de tabernakel gehad hebben en was twintig meter lang en negen 
meter breed. Tot de reeds genoemde brand van de abdij in 1184, waarbij de beroemde 
bibliotheek verloren ging, zou de wattle hut het hebben uitgehouden.  

Wattle betekent zoiets als wilgenteen. Wilgen groeien nog welig in de moerassige veengrond 
bij de rivier de Brue. Helaas was de hut voorwerp geworden van een zwaar overtrokken 
reliquieverering, met name in de eeuw waarin de brand ontstond, die naar men zegt opzettelijk 
was aangestoken met afgunst als drijfveer. Wie zal de waarheid hiervan achterhalen? Voor 
ons gaat het erom, zonder de plek als zodanig te vereren, dat wij beseffen hier te doen te 
hebben met de plaats van een eerste vrije samenleving van uit Israël verdrevenen. Ze woonden 
in een in twaalf stukken verdeeld gebied, een model van het komende Koninkrijk van God op 
aarde. Op de 'hides' zelf komen wij nog terug. Eerst wil ik nog met enkele archeologische 
bewijzen aantonen dat er in Avalon Glastonbury in de eerste eeuw iets bijzonders aan de hand 
geweest moet zijn 

De overleveringen over Jezus in Engeland zijn nuchter en feitelijk, zonder franje en 
wonderverhalen en daardoor geloofwaardig. Het zijn duidelijke volksherinneringen. Wanneer 
Jozef van Arimathea en de zijnen na de kruisiging in Engeland terugkeren en de schat van 
het evangelie het eerst in het land van Efraïm brengen, dan realiseert het volk van Cornwall 
en Somerset zich pas wie Jezus was. Jezus, die zij zich herinneren van tussen zijn twaalfde 
en dertigste levensjaar. Zij wijzen elkaar en hun kinderen de plaatsen aan, nu nog steeds: 
'Hier in de baai van St. Just ging Jezus voor anker'. 'Hier in Falmouth landden Jozef en Jezus 
aan de 'Strand' en beklommen de Smithick Hill langs dit pad!' 'Jezus werkte hier in de Ding 
Dong mijnen' (punt van Cornwall boven Penwrith). 'Deze mijn heet nu nog 'Wheal Jesus' 
(wheal betekent mijn). En in Padstow aan de westkust van Cornwall weet men nog: 'Hier 
maakte Jozef met Jezus een tussenlanding op weg rond de kaap Lands End naar de Mendip 
heuvels in Somerset en uit deze bron namen ze zoet water in'. De bron heet nu nog Jesus 
Well, een nuchter stenen gebouwtje in een eenzaam veld. Geen franje, geen altaren, geen 
poppenkast, zoals helaas wel te zien is in Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem, waar Jezus zich 
'officieel' openbaarde. In Cornwall en Somerset is zeer Keltisch! 'de waarheid tegenover de 
wereld' van mond tot mond overgeleverd. 'As sure as the Lord was in Priddy' is nog een 
bestaand spreekwoord in de Mendip heuvels. Over Glastonbury (voorheen Avalon) zijn ook 
geen wonderverhalen te vertellen. 'Jezus bouwde hier een hut en woonde onder ons'. 'Jezus 
was scheepstimmerman en maakte hier boten'. 'Jezus was hovenier en maakte harken en 
schoffels'. Moest Hij dan niet zijn in 'de dingen zijns Vaders'? Het antwoord hierop vindt men 
in Morgan's 'St. Paul in Britain'. Het boek toont aan dat in ZW-Engeland universiteiten en dus 
ook geleerden waren, zoals Bran de Gezegende, die Jezus bezocht moet hebben en die voor de 
Farizeeën in wijsheid en kennis zeker niet onderdeden. Zou Jozef van Arimathea het Oude 
Testament daarheen meegenomen hebben? Het Hebreeuws en het Oud Keltisch moeten in 
ieder geval zo verwant geweest zijn, dat men over en weer de Triaden van Wales en de Jesaja 
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rollen kon lezen. De triaden verhalen ook dat de Kelten (de verloren schapen van het Huis 
Israëls) min of meer de Mozaïsche wetten hielden.  

JOZEF van ARIMATHEA en JEZUS - deel 3 Jezus betaalde vreemdelingenbelasting in 
Palestina Bij het eerste optreden van Jezus in Kapernaüm en Nazareth (Markus 1) blijkt men 
hem niet te kennen. Hij komt duidelijk van elders. Dat Hij als vreemdeling beschouwd werd, 
wordt bewezen door Mattheüs 17, waar de belastingontvangers aan Petrus vragen of zijn 
Meester het 'hoofdgeld' niet betaalt, waarop Petrus bevestigend antwoordt. Voor hoofdgeld 
staat in het Grieks 'didrachma'. Dit was niet de zogenaamde tempelbelasting; dan zou het 
woord 'shekel' (Joodse munt) gebruikt zijn. Handelaren en kooplieden in Kapernaüm werden 
echter als vreemdelingen beschouwd en moesten vreemdelingenbelasting betalen, die men in 
Griekse munt kon voldoen. Het muntstuk dat uit de bek van de vis tevoorschijn kwam, is de 
stater, een Grieks geldstuk, waarmee Jezus eveneens de vreemdelingenbelasting kon betalen. 
Hij stond dus te boek als vreemdeling. Verder blijkt uit alles dat Jezus, toen Hij woonde in 
'het land van Zebulon' (Galilea), vertrouwd was met schepen en visserij en de discipelen 
aanwijzingen kon geven. Waar had Hij, als vreemdeling, deze kennis en ervaring opgedaan? 

Graftombe en gebrandschilderde ramen in St. John’s Church  

De vijftiende eeuwse gothische kerk aan de Highstreet in Glastonbury, die Anglicaans is, maar 
tegenwoordig naar rooms ritueel tendeert!, heeft aan de westkant vier gebrandschilderde 
ramen. Als de avondzon door het violet, het rood en het geel speelt, wordt de daaronder 
staande, twee meter lange en uit grijze steen gebeeldhouwde graftombe gekleurd. Deze kolos 
werd in de veertiende eeuw gevonden in de abdij en critici beweren dat monniken het fabeltje 
hebben verzonnen dat het de lege graftombe, waarop nu de bijna geheel uitgesleten letters 
J.A. staan, van Jozef van Arimathea zou zijn.   

 

 

Church of St John the Baptist  
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Wie sceptisch is, dient dan wel een alternatieve verklaring te hebben voor deze oosters 
aandoende sarcofaag van locale steen uit ongeveer de eerste eeuw, die blijkens de ornamentiek 
de resten van een voornaam persoon bevat moet hebben.  

Daar komt bij dat William of Malmesbury in de twaalfde eeuw, vóór de grote brand van 1184, 
het handschrift van de in de zesde eeuw levende Maelgwyn of Liandaff heeft gelezen waarin 
hij, blijkens zijn eigen geschriften, gegevens over deze tombe vond. In Llandaffs tijd zou de 
tombe in het Latijn de volgende inscriptie hebben bevat: 'Ik ging naar Brittannië nadat ik 
christus ten grave droeg. Ik onderwees. Ik rustte'. De sarcofaag zelf werd in 1345, bij 
nasporingen op last van koning Edward III, teruggevonden. De beenderen die deze bevatte, 
werden in een zilveren kist gedeponeerd die verloren is gegaan.  

Opvallend is het dat het bord met opschrift in de St. John's Church, waarop men dit alles kon 
lezen in onze tijd is weggehaald. De glas in lood ramen blijven echter, zolang het moge duren, 
boven deze zwijgende tombe hun onweersprekelijke kleuren en beeldenverhaal vertellen. De 
ramen zijn niet oud, in tegenstelling tot het veertiende eeuwse gebrandschilderde raam dat 
Jozef voorstelt in de andere kerk van Glastonbury, de St. Benedict. De St. John's ramen zijn 
in 1936 geschonken toen dominee L. Smithett Lewis, schrijver van de beste boekjes over dit 
onderwerp, daar predikant was. 

 

 

 

In de hoge ramen ziet men links Jozef van Arimathea met een witte ringbaard en oosters 
gekleed in een purperen mantel. In de ene hand draagt hij twee tinnen kannetjes, in de andere 
heeft hij een eenvoudige staf. Onder in de ramen zijn vier scenes uit Jozefs leven te zien: Jozef 
bij Pilatus, de afname van het kruis, de landing bij Weary all Hill en het planten van de staf. 
Op zichzelf is dit een unieke en uitzonderlijke voorstelling in een Anglicaanse kerk . Vanaf het 
tweede raam kijkt een figuur in rood en goud gekleed ons recht aan. Hij heeft een gekromde 
Griekse staf en een wat Rooms aandoende mijter met linten op het hoofd. Zijn naam staat 
eronder: St. Aristobulus. In het derde raam naast hem staat een eenvoudig geklede oosterling 
op sandalen met een geopend boek boven zijn hoofd: zijn naam is Simon Zelotus, een van de 
twaalf apostelen. Als vierde in de rij, naar links kijkend, zien wij een jonge vorst met kroon, 
gekleed in een rood en gouden tuniek: dit is Arviragus, de koning van Avalon, schenker van 
de twaalf stukken Land.  
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Deze voorstellingen komen nergens anders in Britse kerk en voor, hoewel Jozef van Arimathea 
in verschillende oude kerk ramen in Somerset is afgebeeld. 

 Aristobulus en Simon Zelotes in Engeland. Paulus schrijft in Romeinen 16: 'Groet hen die 
behoren tot de kring van Aristobulus', Dat was dus in Rome, maar Aristobulus zelf wordt niet 
gegroet en is blijkbaar niet aanwezig in deze vijftiger jaren. De gemiddelde kerkelijke 
encyclopedie weet niets anders van hem te zeggen dan dat hij een Romein was (dat is de vraag) 
en dat zijn naam betekent 'Beste Raadgever'.  

 

 

Maria van Magdala 

 

Wij moeten echter naar de geschiedenis van Wales gaan om Aristobulus terug te vinden. Een 
en ander is ook bekend gebleven in de beschrijving van de heiligenlevens van de Grieks 
Orthodoxe Kerk ! De beste bronnen zijn echter de lijsten van het Silurische koningshuis van 
Wales en de triaden (een verzameling uitspraken, steeds in drie delen opgebouwd). 

Aristobulus wordt daarin genoemd de raadgever van koning Bran, de Gezegende. Men noemt 
hem daar Arwystli Hen, wat zoveel betekent als: 'de adviseur, de oude'. Zijn Griekse naam 
Aristo boulos betekent 'allerbeste raadsman'. Een dergelijke uitdrukking wordt in de bijbel 
gebruikt voor Jozef van Arimathea (Markus 15). Bekleedden zij eenzelfde ambt in Israël? 
Volgens de bronnen uit Wales: 'Genealogies of the Saints in Britain', begeleidde Arwystli Hen 
koning Bran toen deze in de oorlog met de Romeinen naar Rome werd gevoerd als gijzelaar 
voor zijn zoon Caradoc. Toen de bejaarde koningaartsdruïde (Bran) vrijgelaten werd, 
vergezelde Aristobulus hem terug naar Wales om daar voor de rest van zijn leven te blijven. 
Volgens de gegevens van de Benedictijner monniken in Glastonbury stierf Aristobulus in het 
jaar 99 in die plaats, maar volgens Grieks Orthodoxe bronnen was hij de eerste martelaar in 
Brittannië en zou door 'de woeste Britten' als misdadiger achter snel rijdende strijdwagens 
door vele steden zijn gesleept en zo in het jaar 58 de marteldood hebben gevonden. Met 
Smithett Lewis vind ik het aannemelijker, dat de gerespecteerde raadsman van het Siturische 
koningshuis, die door Paulus als 'zendingsoudste voor de Bretons' (Britten) werd aangewezen, 
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in zijn functie bleef aan het hof en een natuurlijke dood stierf te midden van de eerste 
christenen in Glastonbury.  

Van Simon de Zeloot (Simons de IJveraar) wordt gezegd dat hij in het jaar 41 in Avalon kwam. 
Van deze discipel wordt verteld dat de koude klimaat het vuur van zijn ijver niet bluste en dit 
hem niet verhinderde naar Brittannië te gaan. Volgens de Griekse martyrologie zou hij in 
Brittannië zelfs gekruisigd zijn! Ook dit laatste zouden we met een korreltje zout kunnen 
nemen, tenzij evenals bij Aristobulus misschien het geval zou kunnen zijn de Romeinse 
bezetting van Brittannië  hem te pakken heeft gekregen toen deze in de eerste eeuw de 
druïdische verzetshaarden trachtte uit te roeien. Het ontluikende christendom in het 
Silurische koningshuis vorsten van de Cymri in Wales, deel van de tien stammen, was zo’n 
verzetshaard en de centrale figuur daarin was Caradoc, de zoon Bran de Gezegende, die als 
familielid van Jozef van Arimathea, via zijn tot het christendom bekeerde kinderen,  een 
openlijke volgeling van Jezus werd en tijdens de oorlog met de Romeinen als krijgsgevangen 
koning voor de keizer van Rome werd geleid.  

 

 

Aartsengel Michaël 

 

Was Anna in Cornwall en haar nageslacht in Wales? Hiervoor werd uiteengezet hoe Jozef van 
Arimathea de Jozef uit Jezus’ geslachtsregister kan zijn, als hij daarin is opgenomen als naast 
levende mannelijke bloedverwant in de plaats van Maria en haar moeder Anna. Er werd tevens 
vermeld dat Jozef de broer van Anna was. 
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Er is daarbij nog niet opgemerkt dat Jozef ook Anna's zwager geweest kan zijn en hij in dit 
geval staat in de plaats van en handelt uit naam van zijn overleden broer Joachim, Maria's 
vader, de tweede van de drie echtgenoten van Anna. Dat Anna driemaal getrouwd was en dat 
zij en Joachim zeer rijk waren, is uit een handschrift uit de eerste eeuw bekend. In het Huis 
Bergh te ‘s Heerenberg hangt een schilderij van de Vlaming Quinten Matsijs (overleden 1530) 
waarop men Maria ziet met daarachter Anna met haar drie echtgenoten.  

Dit gegeven was als zodanig in de zestiende eeuw dus nog bekend. Zou men in Vlaanderen 
ook geweten hebben, hetgeen wij nu in oude manuscripten (Harleian MS e.a.) in het British 
Museum kunnen lezen, namelijk dat Anna een prinses uit Cornwall is geweest, die een dochter 
uit haar eerste huwelijk had, genaamd Penardin, die te boek staat als de moeder van Bran, 
de Gezegende? Dan zou zij de grootmoeder zijn geweest van Caradoc. Steeds vinden wij een 
stukje in de legpuzzel erbij die de ware geschiedenis veelal nog spannender maakt dan 
sprookjes!  

De overlevering van West Cornwall zegt, dat de 'Joodse' tinhandelaren Joachim en zijn jongere 
broer Jozef, ook Anna die 'van koninklijke bloede was' (Parlooe overlevering), na een huwelijk 
in Wales met een wrede echtgenoot, mee naar Palestina hebben genomen, waar Joachim haar 
trouwde. Penardin is dan een oudere halfzuster van Maria. Bran, Penardins zoon, is dan een 
half neef van Maria en zijn zoon Caradoc, de fiere Britse koning, de achterkleinzoon van Anna, 
die Jezus' grootmoeder is. Is het dan niet logisch dat Jezus in zijn onbekende jaren uitweek 
naar Cornwall, naar het huis van zijn grootmoeder en ook zijn half neef Caradoc in Wales 
bezocht kan hebben?  

In het Middelnederlandse geschrift 'Merlijn' uit Vlaanderen, waarin sprake is van 'de ydeler 
(edele) staat tussen Joseph ende Brone (Bran)' wordt deze laatste beschreven als Jozefs 
'schoonbroer'; soms ook als 'zwager': 'ende roepet Brone sonder letten (uitstel), Dinen zwager, 
die een goetman is'. In de Engelse literatuur is dit Nederlandse detail niet bekend!  

Wat zou deze middeleeuwse Vlaming geweten hebben wat wij niet meer weten, namelijk dat 
er een familierelatie bestond tussen het Arimathese en Silurische Huis? Zou de Merlijn hier 
spreken van Jozef jr. wiens zuster Anna introuwt in het Silurische Huis, dat zelfs volgens de 
koningslijsten van Wales rechtstreeks van Brutus, de Trojaan (Darda Zera-Juda) afstamt? 
Van Anna jr. is bekend dat zij trouwde met de Siluriër Beli Mawr, een titel met de betekenis 
van 'grote heer'. Was dit Bran? 

Hoe uiterst markant zijn de rode draden (Genesis 38) van het Huis Juda door de geschiedenis 
steeds weer bij elkaar gekomen op de Iers Schots-Wales Britse bodem en dat niet alleen 
Jeremia in de zesde eeuw de grootste schat van Israël, 'Jakobs steen' en 'de dochters van de 
koning' in veiligheid bracht in het toekomstige land van Efraim, de stam met het 
eerstgeboorterecht, maar dat ook Hij die uit het geslacht en het Huis van David is, een 
toevlucht vond in de 'eilanden van verre'. Bron: H.W. van Woelderen.  

De Britten zingen nog steeds William Blake's 'Jerusalem' als tweede volkslied (waarvan hier 
het laatste deel): 

 I will not cease from mental fight 

 Nor shall the sword sleep in my hand  

Till we have built Jerusalem 

In England's green and pleasant land 
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Dominee Dietrich Bonhoeffer  
 

Dietrich Bonhoeffer is geboren te Breslau op 4 februari 1906 en is overleden te Flossenburg 
op 9 april 1945. Hij was een vooraanstaand Duits kerk leider, theoloog, verzetsstrijder tegen 
het  nazisme en schrijver van christelijk boeken.  

Bonhoeffer was een luthers predikant en theoloog. Hij studeerde in Berlijn (1924-1927) en in 
New York (1930). In zijn proefschrift over het thema kerk besloot hij dat de kerk een sanctorum 
communio moest zijn, een gemeenschap van heiligen. De kerk is het lichaam van christus, het 
mocht voor Bonhoeffer niet langer gewoon de plaats zijn waar over christus werd gesproken. 
Het werd zijn levenslange roeping om aan die opdracht te voldoen. Dietrich Bonhoeffer was 
verbonden als theoloog en predikant aan de luthers-evangelische Oudpruisische Rijkskerk . 
Bonhoeffer werkte na zijn studie onder meer als privédocent theologie aan de Friedrich-
Willems Universiteit te Berlijn. Van 1933 tot 1935 was hij werkzaam in Londen als predikant. 
Onder het nazibewind vond Bonhoeffer de weg naar de Bekennende Kirche. Zijn toenmalige 
kerkelijk leidinggevende, bisschop Theodor Heckel, die een uitgesproken tegenstander van de 
Bekennende Kirche was, verklaarde Bonhoeffer in 1936 tot ‘staatsvijand’. 

Bonhoeffer nam — als overtuigd monatchist en conservatief — deel aan de samenzwering 
tegen Adolf Hitler met als doel hem te doden. In 1939 vond Bonhoeffer aansluiting bij een 
geheime groep van hoge Abwehr-officieren die het naziregime omver wilde werpen en een 
deelvrede met de westelijke geallieerden wilde sluiten. 

Hij werd in april 1943 gearresteerd na de ontdekking dat er geld om joden te helpen 
ontsnappen naar Zwitserland door hem bemiddeld was. Hij stond terecht voor hoogverraad. 
Na de mislukte aanslag van 20 juli 1944 kwam zijn betrokkenheid met de groep officieren aan 
het licht en werd hij ter dood veroordeeld. Tot de voltrekking van het vonnis werd hij in diverse 
gevangenissen en concentratiekampen ondergebracht, als laatste in Flossenburg. Het vonnis 
werd pas op 9 april 1945 voltrokken, minder dan drie weken voordat de stad werd bevrijd. 
Zijn laatste woorden voordat hij werd opgehangen, waren: ‘Dit is het einde, voor mij het begin 
van het leven.’ 

In augustus 2000 verscheen de film Agent of Grace van Eric Till  gespeeld door Ulrich Tukur, 
gebaseerd op zijn leven. 

‘Hier zijn nog een paar regels, die mij de laatste avonden zijn ingevallen. Ze zijn een kerstgroet 
voor jou, onze ouders en zuster.’ Dietrich Bonhoeffer. Met deze woorden voegde Dietrich 
Bonhoeffer zijn beroemd geworden gedicht ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ bij de 
brief die hij vanuit gevangenschap stuurde. Drie maanden later, op 9 april 1945, werd hij door 
de nationaalsocialisten vermoord. In dit boek is de tekst van het gedicht afgewisseld met 
biografische feiten en andere citaten uit zijn werk.  

Dietrich Bonhoeffer stelt  in zijn boekje ‘Het wezen van de kerk ’, colleges over ‘de leer van de 
kerk ’ (uit de dertiger jaren van de vorige eeuw!)  stelt dat het primaat ligt bij de samenkomst. 
‘In de samenkomst gebeurt het, dat men de geest ontvangt, gebeurt het wonder’. Ook bij de 
Reformatie, zo gaat Bonhoeffer verder, wordt het belang van de samenkomst in acht genomen. 
De reformatoren willen wel de vrije zelfstandigheid  tegenover de kerk dienst, maar geen 
vrijheid van het individu ver van de samenkomst. Het ontspoorde echter toen in het 
protestantisme het accent kwam te liggen op de ervaring. Dan draait het om de 
individualistische vraag ‘Wat heb ik er aan?’ De typisch individualistische constateringen over 
bijvoorbeeld de onaantrekkelijkheid van kerk dienst, de slechte preken zijn dan 
onvermijdelijk. Men kan tenslotte, zo stelt Bonhoeffer, geen aannemelijke argumenten meer 
aanvoeren om de samenkomsten te bezoeken. Voorstellen tot verbetering, vernieuwing en 
activering, zo gaat Bonhoeffer verder, zijn er tegenwoordig genoeg in de kerk . Maar de 
grondslag is overal de vrome ervaring.  En dat is volgens hem geen goed uitgangspunt. 
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1939, Dietrich Bonhoeffer  

 

God, huisgezin en eigendom  
Op 31 januari 2016 was het honderdtwintig jaar geleden dat de Nederlandsche Boerenbond 
werd opgericht. Deze bond was een van de grondleggers van het lange tijd almachtige groene 
front en stond aan de wieg van grote financiële instellingen als de Rabobank en de verzekeraar 
Interpolis. In deze bijdrage staan we stil bij de vraag waarom deze bond is opgericht en de 
ontwikkeling tot de grootste landbouworganisatie van Nederland: de Katholieke Nederlandse 
Boeren- en Tuindersbond. In 1995 fuseerden de verzuilde landbouworganisaties tot Land- en 
Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).  
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Vóór 1896 kende Nederland alleen provinciale maatschappijen van landbouw, die zich in 1884 
hadden verenigd in Het Nederlandsch Landbouw-Comité. Dit comité, dat door de regering 
werd beschouwd als officiële landbouwvertegenwoordiging, was amper representatief voor de 
boerenbevolking. Critici stelden dat de landbouwmaatschappijen te weinig boeren 
organiseerden. Ook werd deze liberaal georiënteerde organisaties verweten dat zij te weinig 
aandacht hadden voor de sociale belangen van de boeren. Verschillende publicisten in met 
name katholieke kranten drongen daarom vanaf 1892 aan op organisatie van de boerenstand. 
Een van hen was de Sittardse onderwijzer J. Claessen, die in 1893 schreef dat de oplossing 
van de noden van de kleine boeren niet te verwachten viel van de bestaande organisaties.  

Wij zijn ingedommeld; reeds te lang hebben wij geslapen. Het is meer dan tijd, dat wij 

ontwaken, als één man opstaan en de handen aan het werk slaan. De belangen van den stand 

moeten de belangen van ieder in het bijzonder zijn; de belangen der kleinen en zwakken moeten 

de belangen der grooten en sterken worden; één voor allen en allen voor één. Met deze leus voor 

oogen moeten wij het idee van stand weer tot bewustzijn brengen, ons vereenigen, elkander 

wederkeerig helpen en pal staan voor elkander. 

 

 

Gerlacus van den Elsen 
 

Een andere pleitbezorger was de norbertijner pater Gerlacus van den Elsen, die voor zijn werk 
voor de Brabantse kleine boeren later de bijnaam ‘de boerenapostel’ kreeg toebedeeld. Een 
jaar vóór Claessen vroeg hij in het Noordbrabantsch Dagblad in een artikel, getiteld ‘De 
geduldige landman’ om aandacht voor de boeren, wier geluid bij de regering en 
volksvertegenwoordiging volledig werd overstemd door industriëlen en handelaren enerzijds 
en de arbeiders anderzijds. De landman moest voor de lasten opdraaien:  
 
Hij is geduldig, hij zwijgt, hij laat zich scheren en villen als het stomme schaap, terwijl die 
andere moord en brand schreeuwen. Is er niemand die hulp en redding bieden kan? 

 
Organisatie in de geest van de pauselijke encycliek Rerum Novarum (1891) was volgens Van 
den Elsen het geëigende middel om de boerenstand uit zijn benarde positie te verlossen. 
Daarbij konden de boeren rekenen op actieve steun van de katholieke geestelijkheid:  
 
Zoodra op ieder dorp zulke vereenigingen bestaan, bestuurd door echt katholieke, goed 
ontwikkelde mannen, die met de hoofden van andere vereenigingen voortdurend in betrekking 
staan, dan zal ook de geduldige landman eene verbazende kracht kunnen ontwikkelen. 
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Hoewel met name vanuit Noord-Brabant en Limburg werd aangedrongen op organisatie, 
kwam het initiatief uit Gelderland. In december doorbrak Ludovicus Ridder de van der 
Schueren uit Zevenaar de impasse door in kranten een oproep te plaatsen voor de oprichting 
van een ‘landbouwers-vereeniging’. Deze organisatie zou tot doel hebben ‘het 
solidariteitsgevoel bij de landbouwers op te wekken, de maatschappelijke belangen harer 
leden te bevorderen, de bijzondere belangen der landbouwers-grondbezitters in het 
vereenigingsgebied te beschermen en mee te werken tot het weer in ’t leven roepen van een 
krachtigen landbouwersstand.’ De oproep ondervond veel bijval. Anderhalve maand later, op 
31 januari 1896 kwamen in Musis Sacrum in Arnhem veertig sympathisanten bijeen voor de 
eerste bijeenkomst van de Nederlandsche Boerenbond (NBB). De van der Schueren deelde 
mee op basis van de adhesiebetuigingen reeds te kunnen rekenen op een duizendtal leden. 
 
Tijdens de volgende vergadering op 4 juli 1896 in Utrecht werden de statuten vastgesteld. De 
vergadering werd bijgewoond door tweehonderdvijftig personen, waaronder de katholieke 
voorman Herman Schaepman. Op zijn voorstel werd de christelijke grondslag van de bond als 
volgt geformuleerd: ‘De Nederlandsche Boerenhond, het Christendom ais grondslag der 
Maatschappij erkennend en huldigend, heeft ten doel de belangen van den boerenstand te 
behartigen en de uitbreiding der staatsbemoeiing op oeconomisch gebied ook dien stand te 
doen toekomen.’ Om lid te kunnen worden werd de erkenning van ‘god, huisgezin en 
eigendom’ als grondslagen der maatschappij vereist. Voorstellen om ook zij die louter 
belangstelling hadden voor de landbouw, de zogenoemde ‘landbouwliefhebbers’ toe te laten 
als lid, werden op aandringen van Schaepman resoluut van de hand gewezen. ‘De boerenbond 
moet op de eerste, tweede en derde plaats bestaan uit boeren. De kracht van den boerenbond 
moet voortkomen uit de organisatie van de boerenstand,’ aIdus Schaepman. 
 
Bij de oprichting vormde de regionale onderbouw van de bond nog geen punt van discussie. 
Dit werd anders toen kort daarna provinciale boerenbonden werden opgericht die de eigen 
organisatie op de voorgrond plaatsten. Toch lag de kiem voor het conflict tussen de NBB en 
deze regionale bonden reeds bij de vaststelling van de landelijke statuten. Volgens deze 
statuten waren individuele leden van de afdelingen ook individueel lid van de NBB. Zij waren 
gerechtigd algemene vergaderingen bij te wonen en ook stemgerechtigd indien zij daartoe 
waren aangewezen door hun afdeling. Onduidelijk was welke rol de provinciale bonden 
vervulden binnen de organisatie. Tijdens de tweede algemene vergadering van 20 mei 1897 
maakte voorzitter Ridder de van der Schueren bekend dat er inmiddels provinciale 
boerenbonden waren opgericht in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-
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Holland, Noord-Brabant en Limburg. De bond had inmiddels tweehonderdvierenvijftig lokale 
afdelingen met in totaal ruim negentienduizend leden.  
 
Ook werd er een nieuw bestuur gekozen. Vooral de verkiezing van Alphons van Rijckevorsel 
wekte beroering. Eerder was deze Bossche Heer er niet in geslaagd een prominente plek te 
verwerven binnen de op 17 augustus 1896 opgerichte Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond (NBC). Samen met zijn bestuur probeerde hij aan de provinciale bonden 
richtlijnen op te leggen voor de oprichting van deze banken. Louis van Rijckevorsel, 
medebestuurslid, werd benoemd tot inspecteur van de op te richten boerenleenbanken. 
Hieruit kwam een conflict voort dat leidde tot de oprichting van twee soorten 
boerenleenbanken (volgens de Wet op de coöperatieve verenigingen uit 1876 en de 
verenigingswet van 1855) en twee landelijke koepels (de Centrale Raiffeisenbank en de 
Centrale Boerenleenbank). Pas met de fusie van deze  banken tot de Rabobank in 1973 zou 
dit conflict tot het verleden behoren. Het conflict spitste zich vooral toe tussen de NBB 
enerzijds die oprichting van banken volgens de wet van 1876 prefereerde en de zich snel 
ontplooiende NCB, die – onder bezielende leiding van Van den Elsen – stelde dat kon worden 
volstaan met oprichting volgens de wet van 1855. 
 
 

 
 
 
In 1899 kwamen de bondsbestuurders tot de slotsom dat een reorganisatie noodzakelijk was 
om het conflict, dat zich in wezen toespitste rond personen die niet samen door één deur 
konden, te beslechten. Besloten werd de Nederlandsche Boerenbond om te vormen tot een 
federatie van zelfstandige boerenbonden. De macht lag voortaan bij de provinciale 
boerenbonden die elk twee personen afvaardigden naar het landelijk bestuur. Na deze 
reorganisatie duurde het enkele jaren voordat de provinciale bonden beseften dat zij elkaar 
nodig hadden om bij de landelijke politiek hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. 
Dit leidde tot de organisatie van drie landelijke congressen in 1904, 1907 en 1911, waarop 
landelijke politieke thema’s werden besproken. Een heet hangijzer was de vertegenwoordiging 



112 

 

bij regering. Voor dat doel hadden de provinciale bonden zich na 1899 aangesloten bij het 
Nederlandsch Landbouw-Comité. Pogingen om de NBB zelfstandig deze rol te laten vervullen, 
werden wel besproken maar leidden niet tot organisatorische veranderingen. Pas tijdens de 
oorlogsjaren 1914-1918 groeide het besef dat voor een effectieve belangenbehartiging in Den 
Haag een gezamenlijk kantoor nodig was. Pas met de benoeming in 1918 van Laurentius 
Nicolaas Deckers tot bezoldigd algemeen secretaris kreeg de NBB een eigen gezicht in Den 
Haag. Kort daarop besloten de regionale bonden hun lidmaatschap van het Koninklijk 
Nederlands Landbouw-Comité (KNLC) op te zeggen en de landelijke belangenbehartiging 
exclusief op te dragen aan de NBB.  
 
Op aanwijzen van Herman Schaepman had de Nederlandsche Boerenbond een algemeen-
christelijk karakter gekregen. In Noord-Brabant en Limburg speelde vooral de katholieke 
geestelijkheid een belangrijke rol bij de oprichting van lokale afdelingen. Boven de grote 
rivieren waren het vooral plaatselijke notabelen die het initiatief namen. Ondanks de 
inspanningen van De van der Schueren c.s. lukte amper om ook protestantse leden aan te 
trekken. Slechts tien tot maximaal vijftien procent van de leden in het noorden was protestant. 
De noordelijke provinciale boerenbonden kwamen – mede door het ontberen van steun van 
de katholieke geestelijkheid – slechts moeizaam tot ontwikkeling. De afdelingen bevonden zich 
vooral in gemeenten waar katholieken in de meerderheid waren. Hoewel het merendeel van 
de achterban van de NBB katholiek was, hield De van der Schueren vooralsnog vast aan het 
algemeen-christelijk karakter:  
 
De Nederlandsche Boerenbond is christelijk. Van alle boerenvereenigingen, welke zich bij hem 
wenschen aan te sluiten, eischt hij dat zij steunen op het christelijk beginsel, overtuigd als hij 
is, dat alleen dat beginsel krachtig bestand is tegen de stroomingen, welke de Maatschappij 
trachten te ondermijnen. (…) Christelijk is de Nederlandsche Boerenbond, omdat hij aan het 
egoïsme, de zelfvoldoening, de eigen ikheid, die alle deelen der Maatschappij uit elkander rukt, 
tegenover stelt de christelijke naastenliefde, de christelijke rechtvaardigheid met hare 
opvoedende, opbeurende, versterkende, bezielende en levenwekkende kracht. 
 
 

 
H.J.A.M. Schaepman 
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Ondanks deze pogingen om protestanten voor zich te winnen, ontwikkelde de NBB in 
katholieke richting, daartoe aangezet door de Nederlandse bisschoppen. Na 1900 hanteerden 
zij als stelregel dat waar de vorming van katholieke organisaties mogelijk was, dit de voorkeur 
had boven christelijke. De ontwikkeling naar zuiver katholieke boerenbonden werd ingezet na 
het op 7 juli 1906 door de bisschoppen gepubliceerde communiqué ‘dat het hun ernstig en 
uitdrukkelijk verlangen is, de hun onderhoorige katholieken te vereenigen en vereenigd te 
houden in katholieke organisatiën.’ Hoewel deze verklaring een algemene strekking had en 
betrekking had op alle maatschappelijke standen, werd aan de interconfessionele 
boerenbonden vooralsnog een uitzondering toegestaan. Dit was anders bij de vakbeweging. 
Vanaf 1906 maakte het episcopaat het de katholieke textielarbeiders in Twente moeilijker om 
lid te blijven van de interconfessionele vakbond Unitas. In 1912 werd dit lidmaatschap 
verboden. Voorstanders van het interconfessionalisme binnen de vakbeweging verweten de 
kerkelijke autoriteiten te meten met twee maten.  
 
Waarom worden altijd de textielarbeiders aangepakt? Waarom nu niet de Christelijke 
Boerenbond? Of hebben de boeren andere rechten en vrijheden dan wij textielarbeiders? 
 
Toen in 1912 bekend werd dat protestanten bezig waren om een eigen boerenbond op te 
richten – dit leidde uiteindelijk in 1918 tot de oprichting van de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond (CBTB) – werd binnen de Nederlandsche Boerenbond en zijn regionale bonden 
de transformatie tot zuiver katholieke organisaties ingezet. In 1914 werd de Noordbrabantsche 
Christelijke Boerenbond (NCB) – hoewel de naam ongewijzigd bleef – een katholieke bond. 
Voortaan werd van alle afdelingen geëist dat zij op katholieke grondslag waren gevestigd en 
dat deze afdelingen alleen katholieken als leden zouden accepteren. Ook werd de NCB 
interdiocesaan, hetgeen betekende dat het werkgebied werd uitgebreid met Zeeuws-
Vlaanderen en (na 1920) met het Rijk van Nijmegen. In hetzelfde jaar gaf de Haarlemse 
bisschop Augustinus Callier aan de uit Twente afkomstige vakbondsman Arnold Engels de 
opdracht om in zijn bisdom een katholieke boerenbond op te richten. In 1915 werd de 
bestaande Noordhollandsche boerenbond vervangen door de R.K. Diocesane Land- en 
Tuinbouwbond (LTB), die werkzaam was in Noord- én Zuid-Holland. In 1917 fuseerden de 
Overijsselsche Boerenbond en de Geldersche Boerenbond tot de Aartsdiocesane R.K. Boeren- 
en Tuindersbond (ABTB). Niet alle regionale bonden en afdelingen weigerden gehoor te geven 
aan de ‘uitdrukkelijke wens’ van de bisschoppen. Her en der gingen afdelingen door als 
zelfstandige aan- en verkoopverenigingen en ook de Stichtsche Boerenbond weigerde te 
fuseren. In 1923 verkoos deze bond liquidatie boven opgaan in de ABTB.  
 
Als  sluitstuk voor dit katholiseringsproces werd de Nederlandsche Boerenbond in 1920 een 
katholieke organisatie, die later door het leven zou gaan als Katholieke Nederlandse Boeren- 
en Tuindersbond (KNBTB). De bond was met ruim 70.000 aangesloten leden de grootste 
landbouworganisatie van Nederland. Samen met de protestantse CBTB en het algemene KNLC 
werd de KNBTB onderdeel van het roemruchte ‘groene front’. 
 
Bron: Mari Smits, Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en 
Tuindersbond, 1896-1996 (Nijmegen 1996).  
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Dominee Okke Jager  
Okke Jager is geboren te Delft op 23 april 1928 en overleden te Kampen op 26 januari 1992. 
Hij  was een theoloog, predikant in de gereformeerde kerk en, universitair docent aan 
de gereformeerde Theologische Hogeschool Kampen, (vanaf 1988  Theologische Universiteit 
van de gereformeerde kerk en te Kampen) en auteur. Ook vervulde hij tientallen jaren functies 
bij de NCRV. 

Jager werd op de NCRV-radio bekend als spreker over zaken van geloof en theologie en als 
meditatief dagsluiter. Als dagsluiter werd hij vanaf de vroege jaren zestig echter nog het meest 
bekend via de televisie. In 1986 was hij tevens te zien in de met een Oscar bekroonde 
verfilming van Fons Rademakers van de roman van Harry Mulisch ‘De Aanslag’, in een 
piepklein rolletje als predikant, in toga, op de kansel bij een herdenkingsdienst voor een 
(fictieve) overleden oud-verzetsstrijder. 

Aanvankelijk richtte hij zich in een vlotte en milde stijl als vooruitstrevend gereformeerd 
predikant en letterkundig publicist in kranten en tijdschriften vooral op gedichten, literaire 
essays, meditaties (al of niet naar aanleiding van bijbelfragmenten), pastorale radio- en tv-
optredens en bijbelse dagboeken. Maar vanaf het eind van de jaren zestig scherpte hij zijn 
boeken en artikelen voor het grotere publiek (Trouw, , Hervormd Nederland) in toenemende 
mate zowel in links-politieke als in intellectueel-academische richting aan. 

Waar zijn officiële leeropdracht op praktisch-theologisch vlak lag, namelijk de evangelistiek 
(ofwel de vertaalslag van dogmatiek en ethiek naar de hedendaagse cultuur) bleek hij op vele 
andere gebieden minstens zo zeer thuis. Daaronder kunnen genoemd worden: exegese van 
Oude en Nieuwe Testament, moderne filosofie- en literatuurgeschiedenis en 
godsdienstwijsbegeerte. 
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Zijn letterkundige en filosofische competentie en belangstelling bleek onder andere uit zijn 
grote en congeniale studie (de eerste in Nederland) over de voormalige katholieke schrijver, 
godsdienstfilosoof en P.C. Hooft-prijswinnaar Cornelis Verhoeven. 

Als zijn magnum opus moet wel gelden de tweedelige studie uit 1984 over de manier waarop 
in kerk én samenleving, in geloof én (seculiere) filosofie volgens hem veel te verbloemend werd 
gesproken over de dood, zeker ook dan wanneer die wel degelijk vermijdbaar en ten minste 
uitstelbaar is. Hij hekelde het 'euthanasiasme' (Andreas Burnier) en de 'cultuur van de dood' 
(Johannes Paulus II) en hield, met als voornaamste bondgenoot Elias Canetti, een 
hartstochtelijk pleidooi voor die uitstelbaarheid en vermijdbaarheid van de dood, gelardeerd 
met een enorm arsenaal aan citaten uit romans en poëzie, filosofie, theologie, sociologie én 
medisch-technologische literatuur. 

Okke Jager overleed in 1992, niet lang nadat hij in een aantal columns in dagblad Trouw de 
sterk emotionele beleving van zijn ziekteproces als gevolg van een hersentumor zeer 
openhartig had besproken (gebundeld in het boekje Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens). 

 

 
Okke Jager  

Op 26 januari 1992 stierf Okke Jager na een ziekteproces van ongeveer negen maanden. Hij 
leed aan een hersentumor die zo kwaadaardig bleek te zijn dat die hem de beheersing over de 
taal ontnam voordat hij hem van het leven beroofde. Terwijl hij een van de grootste 
taalvirtuozen was die Nederland kende. In het dagblad Trouw deed Okke, tijdens de steeds 
korter wordende perioden dat hij nog woorden kon vinden, verslag van wat hem in dit proces 
overkwam. De vaak aangrijpende notities werden samen met de tekst van de afscheidsdienst 
uitgegeven. Het is de moeite waard enkele fragmenten te citeren. Die geven niet alleen de 
intensiteit van het ziekteproces weer maar geven ook blijk van nieuwe inzichten die hij hierbij 
opdeed. 

Okke Jager werd op 23 april 1928 te Delft geboren als zoon van Johannes Coenraad Jager en 
Anna Wouterina Van Weerden. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en  promoveerde in de dogmatiek bij prof. G.C. Berkhouwer. Zijn dissertatie droeg de titel Het 

eeuwige leven (Kampen 1962). Hij was getrouwd met Antje Lagerwerf en was vader van drie 
kinderen: Ruth, Judith en Jo.  

Hij is predikant geweest in achtereenvolgens Vrouwenpolder (1952), Almelo (1956), 
en Haarlem-Noord (1960). Vanaf 1965 combineerde hij een functie bij de NCRV met het 
predikantschap van de gereformeerde kerk te Hilversum. Acht jaar later, in 1973, werd hij 
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wetenschappelijk hoofdmedewerker, later universitair hoofddocent aan de Theologische 
Universiteit met als leeropdracht Ethiek en Evangelistiek. In 1988 heeft hij, gebruikmakend 
van de VUT-regeling, deze functie neergelegd. 

In zijn werk kunnen dus twee fasen onderscheiden worden, die ook in zijn publicaties 
doorgewerkt hebben. Gedurende de eerste twintig jaar droegen zijn geschriften vooral een 
stichtelijk, journalistiek karakter, gericht op een breed publiek. In de tweede periode van bijna 
twintig jaar waren zijn publicaties meer van wetenschappelijke aard. 

Als predikant introduceerde hij al snel een nieuwe stijl van verkondigen, die door talloze 
collega's werd nagebootst, zonder dat iemand hem kon evenaren. Ongetwijfeld zullen 
sommigen de veelheid van zijn taalvondsten, zijn virtuoze woordenspel te overstelpend hebben 
gevonden, maar tallozen raakten erdoor in vervoering. Niet zonder reden werd hij als 
dagsluiter bij de televisie al spoedig een vertrouwde verschijning in de huiskamers, een van 
de weinige predikanten die werkelijk algemene bekendheid verkregen. 

Hij wist de schijn te wekken, als schudde hij de sprankelende beelden en aforismen al 
improviserend uit de mouwen van zijn toga, maar vooral zijn vrouw en kinderen wisten maar 
al te goed, hoe zorgvuldig hij elke zin had overdacht. Hij ergerde zich aan het slordige 
taalgebruik van sommigen van zijn collega's. Gods woord en de gemeente hadden zijns inziens 
recht op het beste dat een predikant maar leveren kon. Aan de universiteit kreeg hij met een 
veel kleiner publiek te maken - hij bleef dan ook zo lang dit maar mogelijk was preken -, maar 
ook daar maakte hij van elk college een conférence die eigenlijk alleen maar ademloos 
beluisterd kon worden. Hij hield ook niet van onderbrekingen. Het is tekenend voor zijn 
kwetsbaarheid, dat hij waar mogelijk verrassingen probeerde te voorkomen. Op elke mogelijke 
vraag bereidde hij zich voor.  
 
Discussies lagen hem niet, receptie-gebabbel nog minder. Hij nam de studenten wel uiterst 
serieus, dacht met hen mee bij de opbouw van hun doctoraalscriptie, verstrekte adviezen over 
te gebruiken literatuur, hield zich zorgvuldig aan afspraken en onthield tot in details elk 
gesprek dat hij met hen had gevoerd. En ondertussen, als predikant, als programmamaker 
bij de NCRV, als universitair hoofddocent was er de nooit onderbroken stroom van publicaties: 
overdenkingen, gedichten, columns, dagboeken, artikelen, wetenschappelijke 
verhandelingen, baanbrekende studies. 

  
In de eerste fase van zijn predikantschap had hij al algemene bekendheid verkregen als dichter 
(Worden als een kind, 1954, 34ste druk 1975; Kom haastig, 1957, 7de druk 1966; Het is wat 
te zeggen, 1961, 3de druk 1964), als theoloog (De humor van de bijbel, 1954; zijn 
dissertatie Het eeuwige leven, 1962; Eigentijdse verkondiging, 1967), als columnist (Hoedjes 
met voetjes, 1970; Binnenpretjes om buitenbeentjes, 1971), als auteur van dagboeken en 
meditaties (Onder Gods hoogtezon, 1955; Feest op feest, 1956; Parade of paradijs, 
1960; Overuren voor God, 1964; Geloven na kerk tijd, 1965; Liefde doet wonderen, 1970), als 
essayist (Poëzie en religie, 1952; Interview met de Tijdgeest, 1956; Om razend te worden, 
1969), en vooral ook als prediker en ‘dagsluiter’. Deze opsomming is noch wat zijn 
werkzaamheden noch wat zijn publicaties betreft volledig, maar maakt toch enigszins 
duidelijk, dat toen hij het verzoek kreeg een wetenschappelijke loopbaan aan de Theologische 
Universiteit te Kampen te beginnen, de universitaire gemeenschap zich bewust was met Okke 
Jager een theoloog in huis te halen die beschikte over een levendige geest, een veelzijdige 
belangstelling, een grote taalvaardigheid en een sterke betrokkenheid bij kerk en samenleving. 
Ook in zijn wetenschappelijk werk sloot hij altijd bij actuele thema's aan en daarin leek hij 
soms op de tijd vooruit te lopen. Dit had met zijn verzet tegen onrecht te maken. Hij was een 
strijdbare pacifist, een zachtmoedige fanaticus. In zijn bestrijding van de Koude Oorlog-
ideologie en de bewapeningswedloop maakte hij zijn mening onomwonden kenbaar, ook als 
dit hem van een deel van zijn achterban vervreemdde. Juist in die periode is hij voor een grote 
groep maatschappelijk geëngageerde studenten een inspirerende voortrekker en woordvoerder 
geweest. Ondanks alle ontmoedigende ervaringen kon hij het niet laten zijn droom te blijven 
koesteren van een rechtvaardiger samenleving, een beter leven op aarde, een gezonder, 
menswaardiger bestaan, een wereld waar ook het meest kwetsbare gekoesterd zou worden.  
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Juist omdat hij zoveel pijlen op zijn boog had, maakte hij van de eerste de beste gelegenheid 
gebruik om zijn functie aan de universiteit neer te leggen. Te veel tijd moest hij naar zijn 
smaak spenderen aan de opstelling van onderzoekprogramma's, bestuurlijke activiteiten en 
overlegprocedures. Er waren nog zoveel onderwerpen waarover hij wilde schrijven, 
onderwerpen waarvoor hij al sinds jaren krantenknipsels en gegevens verzameld had. Na zijn 
vertrek slaagde hij erin onder meer twee werken te publiceren, die ikzelf (maar dit is volstrekt 
subjectief!) als het hoogtepunt van zijn oeuvre ervaar: Oude beelden spreken een nieuwe taal; 

geloven na de geloofscrisis en de gedichtenbundel Snoeiseizoen (Baarn 1990).  

Zijn theologische betekenis hebben Rothuizen en De Lange in de reeds aangehaalde bijdragen 
het beste uiteengezet. De Lange typeerde deze theologie als ‘kritische secularisatietheologie’: 
‘Een theologie die boven op de moderniteit zit, zich echter niet gedachteloos laat meevoeren 
aan haar oppervlakte, maar als het moet er tegen in zwemt, geleid door verborgen onder- en 
tegenstromen. Deze betrokkenheid op de tijd maakt van Jagers theologie een ad hoc-theologie: 
niet zijn persoonlijke ontwikkelingsgang of zijn theologische rijpingsproces bepaalt er de 
agenda van, maar de cultuur.’ De mondige mens van de twintigste eeuw is volgens De Lange 
‘vertrek- en oriëntatiepunt van Jagers theologie’. Ook toen de meeste andere theologen, 
geschokt door de consequenties van de technologische ontwikkeling voor natuur en milieu, 
hun optimisme over de maakbaarheid van de samenleving al lang afgezworen hadden, is 
‘Jagers vertrouwen in techniek en wetenschap tot in zijn laatste boeken ongebroken gebleven’ 
Ook Rothuizen wees in zijn uitvoerige bijdrage op het haast fanatieke optimisme in Jagers 
theologie. Jager bleef ervan overtuigd, dat de utopie het uiteindelijk van de realiteit kan 
winnen, dat mensen het vermogen hebben hun dromen tot werkelijkheid te maken. Die 
overtuiging werd nog versterkt doordat zijn eigen ideeën en verwachtingen zo vaak in 
vervulling gingen. Rothuizen noemt hier enkele voorbeelden van. ‘In 1968 lezen we dat de 
Nederlandse kerk en eens de abc-wapens zullen verwerpen en dat door de theologie na de 
geschiedenis nu ook de natuur zal worden ontdekt. En al eerder (1953) werd als toekomstig 
thema van de kerk de bevrijding van het dier en van de vrouw gezien. In 1954 dat de leegte in 
onze cultuur zal worden opgevuld door oosterse religiositeit. In 1956 ziet hij kinderen in de 
toekomst toegelaten tot het avondmaal. Al deze voorzeggingen zijn uitgekomen. 

Okke Jager was zich ervan bewust dat hij op de tijd vooruit liep en dat hij hierdoor in een 
zeker isolement verkeerde. Zo geloofde hij hartstochtelijk in wat hij noemde: ‘de 
uitstelbaarheid van de dood’. ‘Het pleidooi voor levensverbeterende levensverlenging komt te 
vroeg’, schreef hij in zijn strijdbare geschrift De dood in zijn ware gedaante. ‘Pas na het jaar 
2000 zal het scepticisme van onze oud-geworden eeuw plaats maken voor het elan van een 
nieuwe eeuw. Dan zal weer zonneklaar zijn dat de mensheid het hopen niet afleert. Maar ook 
in de nadagen van een tijdperk-in-aftakeling moeten enkelingen de fakkel doorgeven en 
schroomvallig nieuwe vuren aansteken. Hij was zich ervan bewust zo'n enkeling te zijn en 
accepteerde het isolement dat hiervan het onvermijdelijke gevolg was. 

  
Ook al is er dus een zeker onderscheid aan te brengen in de publicaties die hij als predikant 
en als wetenschapper verzorgde, dit neemt niet weg dat zijn werk tegelijk een sterke eenheid 
vertoont. Hij nam zijn publiek serieus en stelde er hoge eisen aan. In zijn preken, meditaties 
en columns, maar evenzeer in zijn colleges en wetenschappelijke studies, wisselden de 
aforismen elkaar af. Op elke pagina van zijn omvangrijke werk is de persoonlijkheid van Jager 
onmiskenbaar aanwezig. Ook in de thema's die hij zowel in zijn populaire als zijn 
wetenschappelijke bijdragen aan de orde stelde, is er sprake van continuïteit.  
 
Deze continuïteit wordt ook zichtbaar in de twee genres die hij in alle levensfasen bleef 
beoefenen: zijn bijbelstudies en zijn gedichten. Hij was een Schriftgeleerde die zich dagelijks 
over bijbelteksten boog. Dank zij zijn originele geest wist hij teksten nieuw leven in te blazen, 
ontdekte hij perspectieven die anderen ontgaan waren. Dit resulteerde onder meer in twee 
lijvige dagboeken: Opklaring. Bijbellezen met verbeeldingskracht (1980) en Verademing. Bijbels 
dagboek nieuwe stijl (1988). 
 
Ook het schrijven van gedichten was voor hem van levensbelang. Het zal mede met het 

bovengenoemde isolement samenhangen, dat hij zich zo graag in de poëzie terugtrok. Dichters 
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verbergen zich. Zij gebruiken de taal als middel tot distantie, alleen toegankelijk voor wie hen 
werkelijk na staan. Okke Jager groeide ook in zijn gedichten. Ze werden beter, naarmate ze 
minder stichtelijk waren. Zijn grootste bekendheid als dichter kreeg hij met zijn eerste 
gedichtenbundel Worden als een kind. Bron: de digitale bibliotheek voor de Nederlandse 
letteren. 

 ‘Kom haastig, Jezus!’ bidt de predikant. 
‘Ja, Amen,’ zegt een boer, ‘wil spoedig komen! 
Maar na de oogst, want van m’n nieuw stuk land 
Heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.’ 

‘Ja, Amen,’ zegt mevrouw, ‘maar mag ik voor 
De bontjas die ik gisteren zag hangen 
Eerst sparen en hem aandoen, als het Koor 
Een avond geeft in ‘Christ’lijke Belangen’. 

‘Ja, Amen,’ zegt het kind, ‘maar nu nog niet, 
Ik moet nog met vakantie naar de bossen. 
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet, 
Als U ons onder schooltijd komt verlossen.’ 

‘Kom haastig, Jezus!’ bidt de predikant. 
‘Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, 
Die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband 
Over ‘Gij zult het wel verstaan na dezen’? 

De beden komen in de hemel aan. 
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten. 
En Jezus vraagt: ‘Kan Ik vandaag al gaan?’ 
Zijn Vader zucht: ‘Ge moet nog even wachten.’  
 
 
Citaten  
De gevaarlijkste mensen in de kerk zijn de hypocrieten, die zoveel op de normale 
gemeenteleden lijken dat wij ons hun tegenwoordigheid niet eens bewust zijn. Het grootste 
gevaar ligt heus niet bij hen, die zo opvallend anders zijn dan de anderen. De kanker in de 
kerk komt van de mensen die precies over het paadje lopen, zodat niemand kan vermoeden 
dat ze er eigenlijk niet bij horen. 
 
Ook in het geloof gaan we hoe langer hoe meer zeggen: ik geloof, ik geloof op mijn manier, een 
ander doet het weer anders. Dat is de enige manier om nog te geloven binnen de 
minderheidskerk en die we hoe langer hoe meer worden. Daar moeten we allemaal doen wat 
vroeger alleen de ketters deden: zelf nadenken, zelfstandig geloven, volwassen geloven, 
persoonlijk vorm geven aan het geloof, durven geloven wat je eigenlijk gelooft en niet wat je 
volgens een of ander kerkelijk gezag zou moeten geloven. 
 

Waar vooral de jongeren de kerk verlaten, heeft de kerk al eerder de jongeren verlaten. Bron: 
ghardeman.nl. 

 

Predestinatie 
Predestinatie of voorbeschikking is een religieus begrip, betreffende de relatie tussen het begin 
van alle dingen en het doel van deze dingen. 

De religieuze lading van het begrip onderscheidt het van ideeën zoals determinisme en vrije 
wil. De leer van de predestinatie betreft gods besluit tot schepping en onderhoud van de 
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schepping; ook de bestemming van ieder mens en de daarmee 
samenhangende uitverkiezing wordt tot de predestinatie gerekend.  

 

 

Predestinatie van M.C. Esscher 

 

Binnen de predestinatieleer zijn verschillende varianten te onderscheiden. Het meest 
gangbaar is de enkelvoudige predestinatie waarbij God alleen mensen heeft uitverkoren, maar 
er geen afzonderlijk besluit van God is waardoor mensen worden verworpen. Het 
calvinisme kent de dubbele predestinatie, het leerstuk dat God van tevoren heeft bepaald, 
welke mensen hij zal uitverkiezen en welke hij zal verwerpen. Twee varianten hiervan zijn het 
supralapsarisme en het infralapsarisme, die verschillen in hun visie op de logische orde van 
Gods besluiten tussen de predestinatie en de zondeval. Het supralapsarisme (super=voor) 
leert dat God eerst heeft besloten tot de predestinatie en daarna tot de zondeval. Het 
infralapsarisme (infra=na) leert dat god eerst heeft besloten tot de zondeval en daarna tot de 
predestinatie. Beide visies geloven dat god deze besluiten in de eeuwigheid heeft gemaakt, dus 
voordat God de wereld schiep. Herman Bavinck schreef in zijn 'Gereformeerde Dogmatiek: 
‘Noch het supralapsarisme noch het infralapsarisme is in staat om de volle waarheid van de 
Schrift in zich op te nemen en ons theologisch denken te bevredigen.’  

Irenaeus en Augustinus 

De predestinatieleer is als christelijk thema nauw verbonden aan de verzoeningsleer. Deze 
houdt in dat Jezus, als de christus, met zijn kruisdood plaatsvervangend boet voor de zonden 
van de mens. De bijbelse teksten over de verzoening werden omstreeks 180 voor het eerst 
gesystematiseerd in een verzoeningsleer als basis van het christelijk geloof door bisschop 
Irenaeus. Voor Irenaeus was de betekenis van de verzoeningsleer in de allereerste plaats 
gelegen in de vergeving van de zonde. Het zoenoffer van Jezus zag hij als een uiting van gods 
oneindige liefde voor de mens. 
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Bisschop Irenaeus van Lyon 

 

Ireneüs van Lyon  (ongeveer 140 – ongeveer 202) is de eerste grote theloog en kerk vader van 
de christelijke kerk , na de periode van de apostelen. Zijn betekenis voor de vroeg-christelijke 
kerk is heel groot geweest. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste 
Concilie van Nicea tot grondslag van het christendom uitgeroepen. Ook de door hem 
opgestelde geloofdbelijdenis werd toen grotendeels overgenomen. Onder protestantse 
theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben 
beschreven, waar de rooms katholieke kerk dan later van zou zijn afgedwaald. Zijn werken 
zijn vooral van belang om de situatie van de vroege christenen te bestuderen en om zijn (deels 
erg subjectieve) beschrijving van de onorthodoxe (volgens hem ketterse) christenen. Tot de 
vondst van de Nag Hammadigeschriften gold Ireneüs als de belangrijkste bron van kennis 
over de door hem fel bestreden gnostiek. 

Ireneüs is afkomstig uit Klein Azië (het huidige Turkije) en is een leerling van Polycarpus van 
Smyrna.  
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Ireneüs werd geboren in Klein-Azië, in of nabij Smyrna, het huidige Izmir in Turkije, 
waarschijnlijk uit christelijke ouders, aangezien hij nergens iets over zijn bekering vermeldt 
en al op jeugdige leeftijd kennis maakte met Polycarpus. Polycarpus was de bisschop of 
presbyter van Smyrna, die door de apostel Johannes was aangesteld. Waarschijnlijk bleef 
Ireneüs tot ongeveer zijn vijftiende jaar in Smyrna; mogelijk is hij na de gruwelijke marteldood 
van Polycarpus naar Lyon gekomen (circa 155 na  christus). 

Toen Ireneüs in Lyon (toen:Lugdunum ) arriveerde, kwam hij in de belangrijkste stad van de 
betrekkelijk rijke Romeinse provincie Gallië terecht. In deze omgeving was al eerder een snel 
groeiende christelijke gemeenschap ontstaan, waarbij Ireneüs en zijn ouders zich aansloten, 
en die blijkbaar ook concurrentie ondervond van een gnostische gemeenschap, zogenaamde 
'Marcosianen' of volgelingen van Marcus de Magiër. 

Onder de regering van de Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180 na christus) was hij, 
voor hij bisschop werd, presbyter (oudste/ouderling) van Lyon. In die hoedanigheid werd hij 
als afgezant naar Rome gezonden om met paus Eleutherius over de 
millenaristische montaristen, een radicale christelijke groep, te praten. Er werd tevens 
gesproken over de datum van de paasviering. 

In 177 na Chr. was er in Lyon en Zuid-Gallië een grote christenvervolging. Daarbij kwam o.a. 
de hoogbejaarde, negentigjarige bisschop Pothinus als martelaar om het leven. Na de 
vervolging werd Ireneüs, die vermoedelijk was ontsnapt aan de vervolging als gevolg van zijn 
missie naar Rome, aangesteld als bisschop van Lyon. Hij bleef bisschop tot zijn dood in circa 
202 na christus. 

Ruim tweehonderd jaar na Irenaeus maakte Augustinus niet gods liefde, maar de zondigheid 
van de mens tot kernpunt van de verzoeningsleer. Augustinus beschouwde de mens als door 
en door zondig. Volgens Irenaeus was gods genade door het zoenoffer van Jezus voor iedereen 
beschikbaar. Maar Augustinus van Hippo meende dat slechts zeer weinig mensen mochten 
rekenen op gods genade. Augustinus stond op het standpunt dat de verlossing van de zonde 
door het zoenoffer van Jezus een onverdiende genade was, slechts geschonken aan enkele 
uitverkorenen. De rest van de mensheid is volgens hem reddeloos verloren, voor eeuwig. De 
genadebesluiten voor de redding van enkelen, zijn door god reeds aan het begin der tijden 
voor alle eeuwigheid vastgelegd, en daar valt voor een mens niets meer aan af te dingen, leerde 
Augustinus. De opvatting dat sommige mensen uitverkoren zijn om deelachtig te worden aan 
de genade door het zoenoffer van Jezus, en dat de mens zelf op die uitverkiezing geen invloed 
kan uitoefenen, heet sinds Augustinus de predestinatieleer. 

Na Augustinus ontstond een langzame herbevestiging van de persoonlijke vrijheid. Die 
ontwikkeling voltrok zich vooral onder de katholieke mystici en de katholieke filosofen.  

 

 

Augustinus van Hippo 
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Augustinus (354 – 430) was de bisschop van Hippo en theoloog, filosoof en kerk vader. De 
theoloog liet zich in eerste instantie beïnvloeden door verschillende religies en filosofieën, tot 
hij zich in 386 tot het christendom bekeerde en uitgroeide tot misschien wel meest invloedrijke 
christelijke filosoof die ooit geleefd heeft. Augustinus werd geboren in de Romeinse provincie 
Africa, als zoon van Berberse ouders. Hij studeerde in Carthago. In 386 bekeerde Augustinus 
zich tot het christendom. Hij genoot een opleiding in bijbelstudies en werd in 391 als priester 
gewijd. 

Zo nam de Brabantse mystica  Hadewych (omstreeks 1250) bewust afstand van Augustinus. 
In een beschrijving van een van haar visioenen vertelt ze over haar aanvankelijke 
verbondenheid met Augustinus. Eerst, zegt ze, wilde ze ‘blijven in hem alleen’. Maar: 

Ik wilde geen voldoening halen uit de zekerheid die me daar toen geopenbaard werd, namelijk 
één te zijn met Sint Augustinus. Want een vrij mens ben ik, op mijn manier puur. Ik ben in staat 
met mijn wil vrij te verlangen en mijn wil zo hoog te spannen als ik wil. 

 

 

Hadewych van Vlaanderen 

 

Hadewijch van Vlaanderen is de eerste vrouwelijke dichter die we kennen in de geschiedenis 
van de Nederlandse literatuur. Hadewijch is tevens een de eerste mystieke schrijfsters van de 
Lage Landen. Toch is haar bekendheid vrij beperkt gebleven. Op veel middelbare scholen is 
ze verplichte kost en daar blijft het vaak bij. Ten onrechte! Gelukkig groeit er een nieuwe 
belangstelling voor deze taalkunstenares en haar mystieke ervaringen. 

Van Hadewychs leven is bijzonder weinig bekend. Ze moet ergens geleefd hebben in de 
Zuidelijke Nederlanden, maar waar precies: men weet het niet. Antwerpen, Brussel, Breda? 
Ze schreef gedichten en brieven, waarin haar liefde voor christus tot uiting komt. Gezien haar 
prachtige taal, die in staat is nooit geziene geloofsvisioenen in woorden uit te drukken, moet 
zij van hoge afkomst zijn geweest, en een gedegen vorming hebben genoten. Ook is men 
onzeker over de eeuw waarin zij leefde en stierf. Uit haar teksten kunnen we opmaken, dat ze 
vanaf haar tiende levensjaar gegrepen was door de mystiek. 

De ervaring van de mystieke eenwording met god heeft gevolgen, aldus ook de dominicaan 
Meister Eckhart (ca.1260-1328): 

God is alle schepselen op gelijke wijze nabij. Gaat een mens over straat of wandelt hij door het 
veld, God maakt evenzeer zijn gezelschap uit als in de kerk , of op welk rustig plekje ook. Overal 
en in alle dingen wil Hij zich, voor zover het aan Hem ligt, aan de mens geven. 
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Een beweging naar herbevestiging van de persoonlijke vrijheid tegenover de predestinatieleer 
treffen we ook aan onder de katholieke filosofen. Thomas van Aquino (1225-1274) bracht de 
wilsvrijheid naar voren als een van de meest fundamentele kerkelijke leerstukken. Maar 
daarnaast bleef hij ook de predestinatie benadrukken. Ter verzoening van deze tegenstrijdige 
standpunten was hij gedwongen tot uiterst ingewikkelde redeneringen, die er niet altijd van 
overtuigen dat bij hem werkelijk het primaat op de vrije wil lag. Maar naar de intentie was zijn 
theologie een breuk met Augustinus, hoe voorzichtig ook geformuleerd. De mens heeft 
namelijk de vrijheid, zegt Thomas, de hem door God geboden genade te weigeren. Maar 
tegelijkertijd is Gods steun nodig voor de wil tot de genade. 

De franciscaan Bonaventura (1217-1274) bracht de goede werken als verdienste tegenover 
God pas echt weer terug. Ze zijn weliswaar niet doorslaggevend, maar toch een voorbereiding 
op de genade, schreef hij. 

Johannes Duns Scoltus (1265-1308) benadrukte sterk de rol van de vrije wil. Hij sprak over 
‘een persoonlijk ik’. De verwerkelijking van de wil is tegelijk de zelfverwerkelijking, en die 
vormt voor de mens de hoogste bevrediging. Duns Scotus zei zelfs dat de mens in de expressie 
van zijn ‘zo-heid’, dat is in zijn concrete individuele realiteit, deelnemer wordt aan het ‘wezen 
van het wezen’. Dat moge misschien klinken als geheimtaal (de teksten van Duns zijn uiterst 
moeilijk), maar het komt erop neer dat de mens in zijn wezen goed is, niet zondig zoals 
Augustinus beweerde, en dat de mens door die in hem aanwezige goedheid de eenheid met 
God zelf kan bewerkstelligen. Duns behandelde het uitverkoren of verworpen zijn in zijn 
Lectura I 40. Duns gebruikt de termen praedestinatio en praedestinatus voor respectievelijk 
verkiezing en verkorene. 

Door Willem van Ockham (1284-1347) werd de rol van de goede werken als voorwaarde tot 's 
mensen zaligheid zelfs geheel op de voorgrond gesteld. Ockham leerde dat de mens niet in zijn 
kern door de zondigheid is aangetast. Voor hem bestond de zonde alleen in de vorm van een 
afzonderlijke daad, die de wezenskern van de mens niet aantast. 

En zo schoven de rooms-katholieke mystici en filosofen binnen de kaders van de kerk 
langzaam op in de richting van de persoonlijke vrijheid, met loslating van de predestinatieleer 
van Augustinus. 

Het aspect van de predestinatie versus vrijheid zou later in de geschiedenis van het 
christendom nog tot veel polemiek leiden. Het werd een van de belangrijkste twistpunten 
tijdens de reformatie tussen enerzijds Calvijn en Luther en anderzijds de rooms katholieke 
kerk . Rome leerde toen dat ook goede werken tot de verzoening in christus kunnen leiden. 
Calvijn en Luther benadrukten, in navolging van Augustinus, dat alleen het geloof dat 
vermocht, en dat dan nog slechts voor de uitverkorenen. Zij meenden dat de kerk van Rome 
te ver was afgedreven van de predestinatieleer van Augustinus, en rechtvaardigden op grond 
daarvan de afscheiding door de protestanten van Rome. Calvijn vatte de nadruk die 
Augustinus legde op de zondigheid van de mens samen in zijn bekende uitspraak: 

De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. 

Luther en Calvijn 

Zowel Maarten Luther als Johannes Calvijn leerden de dubbele predestinatie: God heeft vooraf 
bepaald wie zalig wordt, maar ook wie niet zalig wordt. Luther deed dit in zijn bestrijding van 
de leer van de vrije wil in de jaren 1520, maar kwam later nauwelijks meer terug op dit dogma. 
Hij heeft het niet verder uitgewerkt, maar heeft er ook nooit afstand van genomen. Onder 
invloed van zijn leerling Philipp Melanchthon verdween de leer van de dubbele predestinatie 
echter uit de lutherse theologie. 

Calvijn was jurist en schreef uitvoeriger over dit leerstuk. Hij noemde de dubbele predestinatie 
een decretum horribile ofwel huiveringwekkend besluit, omdat hierin ook de verwerping van 
sommige mensen was besloten. In de Nederlandse Republiek vormde de predestinatie in de 
zeventiende eeuw het grote geschilpunt tussen de remonstranten, die de predestinatie 
afzwakten tot een verkiezing van personen met voorgezien geloof en goede werken, en de 
contraremonstranten, die haar handhaafden. Bij de Synode van Dordrecht (1618 - 1619) werd 
de mening van de contraremonstranten doorgezet, die nu nog steeds de basis van de 
gereformeerde leer in Nederland vormt.  
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Maarten Luther                                          Johannes Calvijn  

 

Het geloof in predestinatie vloeit voort uit de leer van de soevereiniteit van God (aldus Calvijn). 
De positieve opvatting van de predestinatie kan ten diepste alleen plaatsvinden bij degenen, 
die van Godswege verzekerd zijn van hun verkiezing. Negatieve opvattingen over de 
predestinatie kunnen resulteren in fatalisme of lijdelijkheid, ook wel hypercalvinisme 
genoemd. Men kan immers niets meer doen dat enige relevantie voor het eigen heil heeft als 
alles al is vastgelegd in de verkiezing of verwerping. Ook vandaag de dag is deze lijdelijke 
houding in de bevindelijk gereformeerde gezindte bij veel mensen verankerd in hun manier 
van denken. Calvijn verwierp deze opvatting en spoorde de mensen aan hard te werken. 

Door de eeuwen heen zijn er ten aanzien van de menselijke wil, respectievelijk het vaststaand 
handelen van God, uiteenlopende visies ontwikkeld. Dit is mede een gevolg van het bestaan 
van verschillende tegenstrijdige, of tegenstrijdig lijkende, bijbelteksten. Zo zou men uit de 
Romeinenbrief 2 vers 5 - 11 kunnen lezen dat de mens wordt beoordeeld naar de praktijk van 
zijn leven, naar zijn eigen werken en besluiten. Een aantal hoofdstukken verder, Romeinen 
8 : 28 - 30 en 9: 11 - 18 schrijft dezelfde auteur over God die wil en kiest.  
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Drieluik met het laatste oordeel, Lucas van Leyden, 1526-1527 

 

Kindermisbruik 
Seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk kreeg sinds eind twintigste eeuw veel 
aandacht in de media na tal van onthullingen van seksueel misbruik van minderjarigen door 
priesters en andere religieuzen. Het misbruik speelde zich vooral af in de jaren vijftig tot en 
met de jaren tachtig van de twintigste eeuw, maar kwam pas decennia later in volle omvang 
naar buiten. Sommige van de seksuele misbruiken kwamen voor het gerecht, andere werden 
door de kerkelijke overheid intern geregeld, vaak toegedekt of door betrokkenen afgekocht. 
Het probleem was niet alleen de gevallen van seksueel misbruik zelf, maar ook de gebrekkige 
wijze waarop de autoriteiten binnen de rooms katholieke kerk met het seksueel misbruik 
omgingen. 

In tegenstelling tot het beeld dat een priester door zijn sociale status vroeger onschendbaar 
was en als man van god boven alle verdenking stond, worden al eeuwenlang priesters en 
andere katholieke ambtsdragers incidenteel van verschillende vormen van seksueel misbruik 
beschuldigd, soms spontaan, soms met duidelijke (kerk )politieke en ideologische bedoelingen. 
Hoewel foutieve gedragingen zeker voorkwamen, werden frequentie en aantal seksuele 
wangedragingen onder de gehele geestelijkheid mogelijk overdreven in prenten en verhalen. In 
de zestiende en zeventiende eeuw waren spotprenten over celibaatsbreuk en vrouwelijke 
bijzitten van priesters geliefd onder puriteinen en andere tegenstanders van de rooms 
katholieke kerk of de kerkelijke staat. De vaak smeuïge verhalen en spottende afbeeldingen 
over seksueel wangedrag riepen bij delen van de bevolking vijandige gevoelens tegen de 
priesters op. Tijdens de  franse revolutie circuleerden onder antiklerikale revolutionairen 
prenten van eenzelfde strekking. In de jaren dertig van de twintigste eeuw vonden in Hitler 
Duitsland onder grote media-aandacht van de Völkischer Beobachter te München, Frankfurt 
am Main en Berlijn processen plaats tegen priesters wegens vermeende homoseksualiteit en 
pedofilie, die door de propaganda van Joseph Goebbels rond 1937 ook politiek ernstig 
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beïnvloed en gebruikt werden. Honderden priesters werden aangeklaagd door de autoriteiten, 
maar slechts enkelen van hen werden door de rechter schuldig bevonden. In Nederland was 
kindermisbruik door priesters al voor de oorlog een regelmatig voorkomend verschijnsel.  

Nog tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw overheerste de algemene gedachte dat het bij 
beweringen rond seksueel misbruik in de kerk om zeer geïsoleerde gevallen ging. Vanaf de 
jaren vijftig ontstonden er echter publieke schandalen, maar ze bleven beperkt in aantal. In 
de periode na het Tweede Vaticaans Concilie traden weliswaar talrijke priesters in  West-
Europa uit de geestelijke stand en soms uit de Kerk , maar hierbij ging het veelal om priesters 
die trouwden of relaties met vriendinnen op volwassen leeftijd onderhielden. Tussen 1945 en 
1995 bereikten maar weinig gevallen van misbruik van minderjarigen de wereldlijke 
rechtbanken en de juridische openbaarheid (Robertson 2010, p. 15). Latere studies toonden 
nochtans aan dat het kindermisbruik bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in Ierland, 
Duitsland, Nederland en België vooral talrijk was vanaf de jaren vijftig tot en met de jaren 
tachtig, waarbij het zwaartepunt qua aantal gevallen rond het jaar 1970 lag. Deze zaken 
werden dikwijls in de doofpot gestopt, en zowel de kerkelijke verantwoordelijken als de 
publieke opinie besteedden minder aandacht aan het probleem dan vanaf de jaren tachtig het 
geval was. Men moet er rekening mee houden dat voordien de samenleving in haar geheel voor 
het probleem van seksueel misbruik van minderjarigen veel minder aandacht had. 

Begin 2010 werd bekend dat ook in Nederland seksueel misbruik van minderjarigen had 
plaatsgevonden. De eerste zaak die de aandacht trok was misbruik binnen het juvenaar Don 
Rua door de Salesianen van Don Bosco. Deze en andere gevallen leidden tot een breder 
onderzoek. Er werd door de Kerk zelf de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van 
minderjarigen in de rooms katholieke kerk onder leiding van Wim Deetman ingesteld 
(kortweg commissie-Deetman). Tweeduizend personen die beweren dat zij slachtoffer of 
ooggetuige zijn meldden zich bij deze commissie om hun verhaal te doen. In februari 2011 
vroeg de commissie aan de daders om zich te melden bij de commissie. De commissie-
Deetman vroeg en kreeg toegang tot alle archieven. In haar eerste tussenrapportage van 
december 2010 kritiseerde de commissie het katholieke klachtenbureau Hulp en Recht, dat in 
1995 door de Kerk was ingesteld om klachten over seksueel misbruik af te handelen. Volgens 
de commissie had Hulp en Recht geen goede hulp geboden aan de slachtoffers. In haar tweede 
tussenrapportage van november 2011 deed de commissie nadere aanbevelingen voor de 
afhandeling van meldingen. 

In december 2011 verscheen het eindrapport als samenvatting,als reguliere editie, en in een 
uitgebreide wetenschappelijke editie. Hieruit bleek dat de commissie 1795 meldingen van 
seksueel misbruik heeft ontvangen. De commissie stelt vast dat enkele duizenden kinderen 
in de periode tussen 1945 en 1985 ernstig seksueel zijn misbruikt. Hierbij hebben zich 
ongeveer duizend gevallen van penetratie voorgedaan. Hierbij waren ongeveer achthonderd 
daders betrokken. Wanneer ook minder ernstige vormen van misbruik worden meegeteld, 
komt het totale aantal slachtoffers volgens een wetenschappelijk onderbouwde schatting op 
een aantal tussen tienduizend en twintigduizend. Enige tienduizenden minderjarigen hebben 
te maken gehad met lichte, ernstige, of zeer ernstige vormen van grensoverschrijdend seksueel 
gedrag. Het overgrote deel van het misbruik werd gepleegd met kinderen tussen de zes en 
veertien jaar. In hun latere leven ondernamen de slachtoffers veel meer suïcidepogingen dan 
gemiddeld. Het misbruik kwam het meest voor in de jaren vijftig en zestig en het begin van de 
jaren zeventig. De wijze waarop bestuurlijk verantwoordelijken zijn omgegaan met het 
misbruik kent ernstige tekortkomingen. Ook na het verschijnen van het eindrapport kwamen 
nog nieuwe gevallen van misbruik aan het licht. Een daarvan was de kwestie Henk Holthuis. 
Heithuis deed aangifte en kreeg vervolgens zelf de schuld van het misbruik. Om hem te 
‘genezen’ werd hij zelfs gecastreerd. 

Onder de daders bevonden zich naast kapelaans en priesters ook bisschoppen. Vier 
voormalige bisschoppen misbruikten zelf kinderen. Het gaat om Jan Niënhaus, hulpbisschop 
van Utrecht, Jo Gijsen, bisschop van Roermond, Philippe Bar, bisschop van Rotterdam en 
Jan ter Schure, bisschop van Den Bosch. Op 11 april 2014 erkende het bisdom Roermond dat 
bisschop Jo Gijsen (1932–2013) tussen 1958 en 1961 twee minderjarige jongens heeft 
misbruikt. Bisschop Wiertz bood, een jaar na het overlijden van Gijsen, voor deze feiten zijn 
excuses aan de slachtoffers aan. Een van de gevallen van misbruik vond plaats in het 
Jongenspensionaat Sint Maria Ter Engelen Bleijerheide, een instelling waar zich in de jaren 
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veertig tot en met zeventig op grote schaal seksueel misbruik heeft voorgedaan. In april 2014 
werd bekend dat de klachtencommissie van het Meldpunt misbruik RKK in 2012 vier klachten 
over misbruik, in de periode van midden jaren vijftig tot begin jaren zeventig, tegen 
hulpbisschop Jan Niënhaus (1929–2000) gegrond achtte. Het aartsbisdom Utrecht had dit 
niet bekendgemaakt, maar verwees in een latere verklaring naar de noodzaak in dit soort 
zaken vertrouwelijkheid te bewaren. Op 19 december 2018 ontving Paus Franciscus Wim 
Deetman en bisschop Hans van den Hende om te spreken over het onderzoek. Dit gesprek 
vond plaats in de aanloop naar een grote bisschoppenconferentie in februari 2019.  

In januari 2019 deed de advocaat Jan Boone aangifte tegen de rooms katholieke kerk , de 
paus en de bisschoppen in Nederland. Volgens Boone is de kerk een criminele organisatie die 
als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik 
van minderjarigen. Boone treedt op namens Theo Bruyns, geboren in 1944, die van zijn elfde 
tot en met zijn dertiende op een seminarie in Helmond zat, waar hij werd misbruikt. De 
aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland in 
Arnhem. Eerder leidde een aanklacht in deze zaak tot onderzoek door de commissie-Deetman 
en een financiële compensatie. 

In de media wordt wel het beeld opgeroepen dat het misbruik in de katholieke kerk in de jaren 
vijftig tot zeventig van de vorige eeuw buitensporig ernstig was in relatie tot wat zich buiten 
de kerk afspeelde. Dat beeld is onjuist. 

Het rapport Deetman geeft cijfers, gebaseerd op een groot, representatief onderzoek dat door 
TNS NIPO is uitgevoerd onder ruim vierendertigduizend burgers van veertig jaar en ouder 
(0,2% nauwkeurigheid). Daaruit blijkt dat 9,7% van de ondervraagden vóór het achttiende 
jaar in aanraking kwam met ongewenste seksuele benadering(en) door niet-familieleden. In 
de RK instellingen (voornamelijk onderwijsinstellingen en seminaries) lag dat percentage ruim 
twee maal hoger namelijk op 20,7% (0,6% misbruiken / 2,9% in een RK instelling 
verblijvenden). Hiervan werd omgeveer eenderde (0,2%) begaan door een rk-functionaris 
(priester, frater etc.). In de niet-rk instellingen was het echter niet beter, 
integendeel: 22,2% (0,4% misbruiken / 1,8% in een niet-RK instelling verblijvenden). 
Opvallend is het grote verschil in seksueel misbruik tussen kinderen die niet in een instelling 
verbleven: Bij de RK-kinderen was dit 11,6% (3,3% misbruikten / 28,4% populatie) en bij de 
niet-RK kinderen op 8,1% aanzienlijk lager (5,4% misbruiken / 66,9% populatie). Er is door 
de commissie-Deetman niet onderzocht hoe hoog de prevalentie bij de twee hoofdgroepen 
(onkerkelijken en protestants-christelijken) van de niet roomse populatie is. 

Op 9 april 2012 is op het plein voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo  een Monument van 
herinnering van glaskunstenaar Frans Houwen onthuld door aartsbisschop Eijk, de 
plaatselijke pastoor en de glaskunstenaar.  

Op 14 april 2014 werd in de basiliek van onze lieve vrouw ter hemelopneming in 
Maastricht een monument onthuld ter gedachtenis aan de slachtoffers. Het gedenkteken De 
weg naar verzoening van kunstenaar Pierre Habets werd tijdens een boeteviering onthuld door 
bisschop Wiertz en de voorzitter van de belangengroep van misbruikslachtoffers Mea Culpa.  

Op 29 januari 2017 werd een monument Gebrokenheid van glazenier Hans Janssen onthuld 
in het portaal van de Petrus Canisiuskerk in Nijmegen. 

 In vele gevallen vertelden slachtoffers niets over het misbruik. Redenen hiervoor waren onder 
andere: angst wegens nabijheid van de dader, angst om niet geloofd te worden, en angst voor 
negatieve gevolgen voor zichzelf, het gezin, of de dader. In een gedeelte van de gevallen meldde 
het slachtoffertje het voorval wel binnen het eigen gezin. In een groot deel van deze gevallen 
bleef de informatie binnen het gezin en zwegen de ouders naar buiten toe. In België vertelde 
driekwart van de slachtoffers of hun gezin niets aan de kerk of aan politie.  

In die gevallen waarin er wel een klacht werd ingediend, was dat in verreweg de meeste 
gevallen bij de kerk , en maar hoogst zelden rechtstreeks bij de politie. De kerk gaf de 
ontvangen informatie maar zelden door aan de politie (zie onder). Hierdoor bevatten 
politiearchieven maar een gering deel van de gevallen, en geven gerechtelijke dossiers een 
vertekend beeld.  

Het misbruik kwam pas decennia later in de volle omvang naar buiten, doorgaans na 
publiciteit over concrete schandalen, zoals in Canada in de jaren negentig en in 2002 in de 
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VS. Publiciteit veroorzaakte vaak een golf van onthullingen. Zo werden er in de VS in 2002 
drieéndertighonderd klachten naar voren gebracht,[110] en kwamen er begin 2010 in Nederland 
binnen een paar weken tijd driehonderdzeventig meldingen binnen. Als het 
geheimhoudingssysteem van de kerk eenmaal wordt doorbroken, verschuift de macht van de 
kerk naar de slachtoffers, die vervolgens niet langer meer onderdrukt worden door machten 
die hen jaren stil hebben gehouden. Op dat moment treden veel slachtoffers voor het eerst 
naar voren. In verreweg de meeste gevallen is het misdrijf dan inmiddels verjaard. 

Na het bekend worden van misbruik wordt vaak onderzoek uitgevoerd. Informatiebronnen die 
hierbij benut kunnen worden zijn politiearchieven, kerkelijke archieven en alle bij het 
misbruik betrokkenen zelf (zoals daders, slachtoffers en bisschoppen). In Nederland werd 
hiernaast een grootschalig survey-onderzoek gedaan. De cijfers die dat oplevert zijn niet 
keihard, omdat de mogelijkheden voor verificatie of falsificatie van beschuldigingen na zo vele 
jaren vaak ontbreken. Naast bewezen gevallen worden in de cijfers ook gevallen meegeteld 
waarin het erg aannemelijk is dat zich inderdaad misbruik heeft voorgedaan.  

Twee zaken zorgen voor een blijvende onderschatting van de misbruikaantallen. In het 
algemeen geldt bij seksueel misbruik dat een heel groot deel van de zaken helemaal nooit 
wordt gemeld, en er sprake is van een grote onderrapportage (het niet melden van incidenten). 
Daarnaast zijn inmiddels veel archieven vernietigd. Daar tegenover staan valse meldingen 
(overrapportage), die kunnen zorgen voor overschatting van de aantallen. Het aantal valse 
meldingen is echter heel klein. Omdat de onderrapportage veel hoger wordt ingeschat dan het 
aantal valse meldingen, is het erg waarschijnlijk dat de daadwerkelijke misbruikaantallen 
duidelijk hoger liggen dan de door onderzoekscommissies vastgestelde aantallen. De 
Nederlandse onderzoekscommissie heeft getracht dit probleem te ondervangen door niet 
alleen uit te gaan van meldingen van misbruik, maar ook een grootschalige enquête te 
organiseren. 

Aard van het misbruik 

Het Amerikaanse John Jay-rapport (paragraaf 4.2) toont aan dat vier van de vijf Amerikaanse 
slachtoffers (80%) jongens waren. De jongens waren meestal in de puberleeftijd (12 tot 16 jaar 
oud), of iets ouder (17 tot 21 jaar oud). De gemiddelde leeftijd van alle slachtoffers was 12 jaar 
(paragraaf 4.3). Het misbruik betrof vele seksuele varianten, waaronder vele zware seksuele 
delicten. Vierendertig procent van het misbruik bestond uit orale seks en 
penetratie (paragraaf 4.4). In eenenveertig procent van de gevallen vond het misbruik plaats 
in het huis van de priester, en in zestien procent van de gevallen in de kerk (paragraaf 4.5). 

Het Ierse Ryan-rapport beschrijft alle vormen van fysiek, seksueel en emotioneel misbruik en 
verwaarlozing, waaronder ook verkrachting, molestatie en voyeurisme. Het misbruik vond 
vooral plaats in instellingen voor jongens. Het misbruik vond niet alleen plaats door 
religieuzen, maar ook door leken die te werk waren gesteld in de katholieke instellingen. Ook 
in Ierland waren vier van de vijf slachtoffers van seksuele misbruiken jongens.  

Hoofdstuk 2 van het rapport van de commissie-Adriaenssens beschrijft dat ook in België veel 
meer jongens (twee derde) dan meisjes (een derde) slachtoffer werden. De meeste mannelijke 
slachtoffers waren tussen de tien en veertien jaar toen het misbruik begon. Het misbruik 
startte gemiddeld bij  twaalf jaar. De daders waren allen mannen. Uit de getuigenissen bleek 
dat het in België niet alleen ging om oppervlakkige betastingen, maar om oraal en anaal 
misbruik of wederzijds aftrekken. De slachtoffers werden vooral misbruikt in een onderwijs- 
en opvoedingscontext (vooral internaten), al dan niet vermengd met een privé-context (priester 
als huisvriend).  

Hoofdstuk 3 van het eindrapport van de commissie-Deetman beschrijft dat (ook) in Nederland 
vier van de vijf slachtoffers jongens waren. Ruim de helft van het misbruik betrof zes- tot 
twaalfjarigen, meer dan tachtig procent betrof zes- tot veertienjarigen. Het misbruik vond vaak 
plaats in katholieke onderwijsinstellingen. In ongeveer twintig procent van de gevallen was er 
sprake van penetratie. 

Binnen de katholieke kerk werden dus vooral jongens misbruikt. Dit wijkt af van het totale 
beeld van al het kindermisbruik in de maatschappij, waarvan veel meer meisjes dan jongens 
slachtoffer worden. In zijn totaliteit zijn meisjes drie keer vaker slachtoffer dan 
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jongens. Mogelijke verklaringen voor dit verschil zijn een mogelijke oververtegenwoordiging 
van homoseksuelen onder priesters en een hogere beschikbaarheid van jongens, omdat 
vroeger alleen jongens misdienaar mochten zijn.  

Mogelijke oorzaken 

Over de oorzaken van kindermisbruik door priesters en andere religieuzen bestaat veel 
discussie en wordt nog veel onderzoek gedaan. Meer in het algemeen geldt dat de verklaring 
van seksueel misbruik complex is; er zijn meerdere oorzaken van verschillende aard die ook 
nog eens met elkaar in verband staan. Ook het misbruik van kinderen in de kerk kan niet 
vanuit één oorzaak worden verklaard. De mogelijke oorzaken dient men dan ook te 
beschouwen als hypothesen. Op basis van de huidige kennis worden de volgende 
veronderstellingen gedaan: 

Celibaat 

Over de vraag of er een duidelijk verband bestaat tussen het opleggen van het  celibaat en 
kindermisbruik door leden van de clerus, zijn de meningen sterk verdeeld. Zij die geloven in 
het verband denken dat de verplichte seksuele onthouding ertoe leidde dat geestelijken hun 
seksualiteit niet konden uitleven, wat leidde tot frustratie en pedofiele excessen. Hoewel een 
deel van de wetenschappers wel gelooft in dit verband, ontkennen de meeste wetenschappers 
het. Dat het celibaat dé verklarende factor zou zijn voor het misbruik in de kerk , is een stelling 
waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Volgens de meeste onderzoekers 
veroorzaakt het celibaat namelijk geen pedofilie als geaardheid, noch 
gelegenheidsmisbruik. Wel is het mogelijk, dat het celibaat pedofielen of mensen met een 
verstoorde seksualiteit aantrekt. Ook op basis van misbruikcijfers wordt meestal de conclusie 
getrokken dat het celibaat niet tot meer misbruik leidt, omdat kindermisbruik onder niet-
celibataire personen net zo veel of zelfs meer voor zou komen als onder celibataire personen. 
De Duitse onderzoekers Hans Ludwig Kröber, Norbert Leygraf en Manfred Lütz verklaarden 
in februari 2010 dat celibataire mannen in Duitsland in de jaren 1995–
2010 verhoudingsgewijs zesendertig keer minder vaak pedofiel misbruik plegen dan niet-
celibataire mannen en dat het impliceren van een causaal verband tussen het celibaat en 
pedofilie wetenschappelijk gezien ‘onverantwoordelijk’ is. Ook binnen de kerk zijn de 
meningen verdeeld. Hoewel er binnen de katholieke kerk wel theologen, priesters en 
bisschoppen zijn die het celibaat mede vanwege het gevaar voor misbruik kritiseren, ontkent 
de hoogste leiding van de kerk al sinds 1967 een verband tussen het celibaat en het misbruik. 

  
Gebrekkige opleiding en toelatingscriteria 

In 1967 gaf de toenmalige paus aan dat een verkeerde selectie van priesters oorzaak zou zijn 
van seksuele aberraties door priesters. In zijn brief aan de Ierse katholieken heeft paus 
Benedictus aangegeven dat – althans in Ierland – de procedures voor de beoordeling van 
kandidaat-priesters en de morele vorming in seminaries niet altijd voldoende zijn geweest. In 
Nederland vormden psychische problemen vaak geen beletsel voor intrede. Er zijn priesters 
die hebben aangegeven dat de seminarieopleiding weinig aanbiedt om zich voor te bereiden 
op een levenslang celibaat. Training over het onderwerp seksueel misbruik van kinderen 
ontbrak nogal eens.  
 

Gelegenheid 

Kostscholen, gestichten, tehuizen en andere katholieke internaten waren afgesloten 
gemeenschappen met veel kinderen, waarbinnen sommige geestelijken de gelegenheid voor 
ongestraft misbruik vonden. Hier lijkt zich een probleem van falend toezicht te hebben 
voorgedaan. Door de lange verblijfsperiodes in de internaten met weinig tijd thuis bij het gezin 
voelden veel internaatslachtoffers zich losgeweekt van hun gezin. Ook buiten internaten 
kwamen priesters veel met kinderen in contact, waarbij priesters vaak niet aan supervisie 
waren onderworpen. Door een gebrek aan toezicht hebben priesters kansen om in de fout te 
gaan. 
 

Machtsverschillen en machtsmisbruik 

De katholieke kerk kent een uitgesproken hiërarchische ordening. Het Belgische rapport van 
de commissie-Adriaenssens stelt dat seksueel misbruik gemakkelijker voorkomt in een 
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omgeving waar machtsverschillen institutioneel verankerd zijn, waardoor ze niet ter discussie 
gesteld worden. Binnen hun parochie hebben priesters macht en autoriteit, wat aanleiding 
kan geven tot machtsmisbruik. Deze macht plaatste priesters boven elke verdenking en 
maakte het mogelijk om ontdekking van misbruik te voorkomen. De slachtoffers bleven vaak 
gevangen in de macht van de daders, omdat zij door hun ouders meestal niet werden geloofd 
wanneer zij spraken over misbruik. Sommigen spreken over een cultuur van klerikalisme, 
waarin de priester als superieur werd gezien en een bijna volledige macht kreeg over zijn 
slachtoffertjes.  
 

Emotionele en seksuele onvolwassenheid 

priesters gingen in het verleden met twaalf, dertien jaar naar het seminarie, en leerden daar 
niet hoe ze met intimiteit en seksualiteit moesten omgaan. Daarnaast zou het feit dat alles 
(zoals woning, werk en financiën) voor priesters werd geregeld emotioneel en seksueel 
onvolwassen kandidaten aan hebben getrokken. Beide redenen zouden hebben gezorgd voor 
seksuele onvolwassenheid bij priesters, die hierdoor geneigd zouden zijn geweest om zich 
vooral te richten op (eveneens onvolwassen) kinderen. 
 

Pedofilie 

omdat pedofielen de neiging hebben een baan te kiezen waarin ze met kinderen te maken 
hebben, voelden zijn zich mogelijk aangetrokken tot het onderwijswerk en het daarmee 
verbonden priesterschap.  
 

Het ontbreken van empathie 

In katholieke internaten ontbrak het veelal aan empathie, niet alleen bij de daders, maar ook 
in het grotere systeem waarin de dader en het slachtoffer functioneerden.  
 

Homoseksualiteit 

hoewel goede cijfers hierover ontbreken, wordt regelmatig verondersteld dat zich onder 
priesters een relatief hoog aantal homoseksuelen zou bevinden. Indien dit correct zou zijn, 
zou dit een van de mogelijke verklaringen kunnen zijn voor het feit dat er binnen de katholieke 
kerk veel meer jongens dan meisjes zijn misbruikt. Homoseksualiteit wordt vooral vanuit 
kerkelijke kringen als oorzaak van het misbruik aangewezen. Dit causaal verband is echter 
niet bewezen en wordt door anderen ontkend, onder andere omdat homoseksualiteit niet leidt 
tot pedofilie. Beide fenomenen worden door wetenschappers van elkaar gescheiden gezien. 
Dat het meestal jongens waren die werden misbruikt, zou ook door een grotere 
beschikbaarheid van jongens kunnen worden verklaard, in plaats van door 
homoseksualiteit. Juist toen het aantal homoseksuele priesters in de VS steeg, begonnen de 
misbruikcijfers te dalen.  
 

Losse moraal en zeden in de jaren zestig en zeventig 

de door het John Jay college uitgevoerde studie die in 2011 werd gepubliceerd, identificeert 
de lossere zeden in de VS in de jaren zestig en zeventig als een van de belangrijkste oorzaken 
voor de omvang van het misbruik in die jaren. Mede door hun gebrekkige opleiding waren 
priesters volgens deze studie niet in staat goed om te gaan met de sociale onrust in deze 
periode, en nam het misbruik toe. Volgens dit onderzoek is deze sociale factor de enige goede 
verklaring voor de sterke toename van misbruik in de jaren zestig, en de afname in de jaren 
tachtig. Factoren die al jaren stabiel waren, zoals het celibaat, kunnen volgens deze studie de 
piek in misbruik niet verklaren. In 2019 publiceerde de afgetreden paus Benedictus XVI een 
essay waarin hij eveneens een groot deel van de oorzaak legt bij de seksuele revolutie van 
1968, die volgens hem tot een morele ineenstorting leidde.  

Rol van het kerkelijke recht 

Het seksueel misbruiken van minderjarigen geldt binnen de katholieke kerk al sinds lange 
tijd als een ernstig vergrijp, waarop ook sancties zijn gesteld. Sinds de vierde eeuw werd dit 
vastgelegd in een gestage stroom van decreten en vermaningen. Vóór de vorige eeuw werden 
deze sancties door de kerk ook daadwerkelijk toegepast, maar in de vorige eeuw vanaf de jaren 
zestig meestal niet meer. Omdat de kerk de bestrijding van het seksueel misbruik liever in 
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eigen hand hield, werd het strafrecht meestal ook niet ingeschakeld en was sprake van 
geheimhouding. 

Het canoniek recht van de katholieke kerk kent zowel algemene voorschriften voor de omgang 
met problematisch gedrag van priesters, als enkele specifieke voorschriften voor de omgang 
met seksueel misbruik door priesters. Overigens is in de praktijk gebleken, dat deze nogal 
onduidelijk zijn. Een van de specifiek richtlijnen, is de richtlijn Crimen Sollicitationis die in 
1922 werd opgesteld, en in 1962 herzien. Volgens beide versies van die richtlijn moesten zowel 
de priester, het slachtoffer als eventuele getuigen door middel van een eed verklaren dat zij 
een absoluut stilzwijgen zullen bewaren over de belastende feiten. Wie dit stilzwijgen toch 
doorbrak, zou worden bestraft met excommunicatie. Geheimhouding is niet alleen vereist in 
de richting van partijen buiten de kerk , maar ook binnen de kerk . Binnen de kerk mag 
slechts een beperkt aantal functionarissen op de hoogte zijn van de beschuldigingen en door 
de kerk ondernomen acties en eventuele sancties. Het wordt voorgeschreven dat elk bisdom 
over een geheim archief dient te beschikken waarin de documentatie over deze zaken wordt 
bewaard. De geheimhouding werd opgelegd om het biechtgeheim te beschermen en om er 
zeker van te zijn dat de getuigen vrij konden praten. Er zijn ook experts die de richtlijn anders 
interpreteren en aangeven dat het vereiste van geheimhouding niet zo absoluut was.  

In 2001 werd Crimen Sollicitationis vervangen door nieuwe regelgeving. In dat jaar stuurde 
het Vaticaan de brief 'de delictis gravioribus’ (over de ernstigste vergrijpen) aan alle 
bisschoppen in de wereld. Daarin staat dat gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen 
door priesters, die eerder door bisdommen zelf werden behandeld, vanaf dat moment berecht 
moesten worden door de Congregatie voor de Geloofsleer. Deze centralisatie van de 
klachtenafhandeling vond plaats om een meer gecoördineerde en uniforme behandeling van 
klachten mogelijk te maken. Ook het document Sacramentorum sanctitatis tutela behoort tot 
de relevante regelgeving door het Vaticaan.[158] Deze centralisatie van de klachtenafhandeling 
veranderde niets aan het eerder door Crimen Sollicitationis opgelegde vereiste van 
geheimhouding. In de brief 'de delictis gravioribus’ was namelijk opgenomen dat dergelijke 
delicten onderworpen zijn aan het Pauselijke geheim. Van een (verplichte) melding van 
dergelijke praktijken aan de wereldlijke gerechtelijke instanties is hierin geen sprake. Naar 
aanleiding van deze richtlijnen werden tussen 2001 tot 2010 circa 3000 beschuldigingen van 
misbruik voorgelegd aan de Congregatie voor de Geloofsleer.  

Omdat de kerk een eigen rechtssysteem had waarin strikte geheimhouding was 
voorgeschreven, werd melding aan de politie ontmoedigd, en bestond er binnen de kerk de 
neiging om het canoniek recht te beschouwen als het enige recht dat van toepassing was op 
priesters die zich aan kindermisbruik schuldig hadden gemaakt (Robertson 2010, p. 43). Dit 
was een misvatting van de kerk , omdat er in vrijwel alle landen wettelijke verplichtingen zijn 
om misbruik te melden bij justitie (Robertson 2010, p. 43). De behandeling van zaken door 
het eigen rechtssysteem pakte niet goed uit voor het onderzoek naar klachten, omdat het 
canoniek recht in het geval van een klacht nauwelijks voorziet in onderzoek (Robertson 2010, 
pp. 48 en 49) en evenmin in een onafhankelijk proces (Robertson, p. 50). Voor het slachtoffer 
wordt geen plaats ingeruimd in het kerk recht, er wordt niet in schadeloosstelling voorzien, 
en er is geen beroepsinstantie. Straffen werden slechts toegepast nadat alle andere pastorale 
middelen werden uitgeput. De straffen die conform het canoniek recht kunnen worden 
opgelegd zijn niet streng, en bij de toepassing ervan gelden veel verzachtende 
omstandigheden. De zwaarste straffen zijn excommunicatie en laïcisering, dat wil zeggen het 
terugbrengen van de status van de priester tot die van een leek (Robertson 2010, p. 43). 
Hoofdstuk vier van het Ierse Murphy Report beschrijft dat de straffen die door het canoniek 
recht waren gesteld op misbruik, door de kerk zelf niet of nauwelijks toegepast werden. Hoewel 
dit recht gebruikt had kunnen worden om priesters te straffen, gebeurde dit niet. In zijn 
brief aan de Ierse katholieken bevestigt paus Benedictus deze gang van zaken, en geeft hij 
aan dat de canonieke straffen in de toekomst wel zullen moeten worden toegepast. Tot 2001 
waren misdaden volgens dit recht al na vijf jaar verjaard, waardoor klachten over oudere 
voorvallen (die bij seksueel misbruik vaak voorkomen) niet goed konden worden onderzocht. 

Ook het biechtgeheim heeft bijgedragen aan het geheim blijven van misbruik. Wanneer een 
priester bij een collega of een bisschop opbiecht misbruik te hebben gepleegd, kan de priester 
of bisschop aan wie het misdrijf is bekend, zich beroepen op het biechtgeheim om die feiten 
niet te melden aan andere personen of het gerecht. In 2011 gaf de Ierse regering aan dat zij 



132 

 

de introductie van een wet overweegt om het biechtgeheim in het geval van seksueel misbruik 
te doorbreken. In Australië zijn vergelijkbare wetten in een deel van het land ingesteld. De 
Australische bisschopsconferentie geeft aan priesters de instructie die wetten te negeren. Ook 
is het voorgekomen dat de biecht werd gebruikt om slachtoffers tot zwijgen te manen.  

Naar aanleiding van alle ophef over het misbruik werd de kerkelijke regelgeving inzake 
misbruik in 2009 en 2010 verscherpt. 

 

 

De congregatie voor de geloofsleer 

 

Rol van het Vaticaan 

Binnen het Vaticaan is de Congregatie voor de Geloofsleer belast met zaken van misbruik. Tot 
2001 had ook de Congregatie voor de Clerus een rol in dezen. 

 

Benedictus XVI was van 1981 tot in 2005, toen nog als kardinaal Ratzinger, prefect van 
de Congregatie voor de Geloofsleer, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de richtlijn Crimen Sollicitationis. Hij was ook de ondertekenaar van de brief 'de delictis 
gravioribus'. Omdat sommigen veronderstellen dat de richtlijn en de brief bij hebben gedragen 
aan de geheimhouding van het misbruik, houden zij paus Benedictus hier mede 
verantwoordelijk voor. Verschillende advocaten hebben geprobeerd Paus Benedictus hiervoor 
aan te klagen, maar zonder succes omdat de paus als staatshoofd immuniteit 
geniet. Daarnaast is paus Benedictus ook bekritiseerd omdat de Congregatie voor de 
Geloofsleer gedurende de periode dat hij daar als kardinaal Ratzinger leiding aan gaf, bepaalde 
concrete gevallen niet goed zou hebben afgehandeld. Zo zou de congregatie priesters zoals 
Lawrence Murphy uit Wisconsin, Marcial Maciel Degollado uit Mexico en Stephen Kiesle uit 
Oakland niet snel genoeg uit hun ambt verwijderd hebben. De notoire misbruiker Tony Walsh 
uit Dublin, die door het bisdom Dublin al uit zijn ambt was gezet, werd in beroep door de 
Congregatie geherinstalleerd als priester, en pas na nog meer misbruik en een verzoek van de 
aartsbisschop aan de paus definitief uit zijn functie ontheven.In reactie op dergelijke kritieken 
verdedigde de toenmalige prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, William Levada, het 
vroegere optreden van paus Benedictus. Ook anderen verdedigden de paus. In 2011 ontving 
de Congregatie kritiek op haar trage behandeling van de zaak Vangheluwe.. 

Naast de Congregatie voor de Geloofsleer ontving ook de Congregatie voor de Clerus kritiek, 
en wel omdat de prefect van deze congregatie, kardinaal Darío Castrillón Hoyos, in 2001 een 
brief schreef aan alle bisschoppen van de wereld, waarin hij de Franse bisschop Pican prees 
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omdat deze had geweigerd aangifte te doen van door een priester gepleegd seksueel misbruik 
(Robertson 2010 p. 42). In 2011 leverde de Ierse regering scherpe kritiek op de Congregatie 
voor de Clerus, omdat deze in 1997, via de Pauselijke nuntius in Ierland, een brief stuurde 
aan de Ierse bisdommen waarin aangifte bij de politie wordt ontmoedigd omdat dit strijdig zou 
zijn met het canoniek recht. In zijn reactie benadrukte de Ierse premier het primaat van de 
Ierse wetgeving boven het canoniek recht. 

Gebrekkige bestrijding door de kerk , overheden en justitie 

Hoewel het misbruik van minderjarigen binnen de katholieke kerk al veel langer bekend was, 
ondernamen kerkelijke overheden volgens verschillende onderzoeksrapporten decennialang 
weinig om het te bestrijden. Omdat de kerk niet krachtig optrad tegen het misbruik, kon het 
misbruik zo lang doorgaan en konden individuele daders zoveel slachtoffers maken. Soms 
droegen ontkenning van misbruik en zwijgen over het misbruik bij aan het voortduren 
ervan. In de jaren dat het misbruik het meest frequent voorkwam – dus in de vorige eeuw 
vanaf de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig – kwamen de volgende reacties voor: 

 

Slechte afhandeling van individuele gevallen 

 
- Omdat bijna alle slachtoffers vrome, praktiserende katholieken waren, die is 

aangeleerd om zich in tijden van nood te wenden tot hun religieuze gezagsdragers, 
benaderden zij wanneer zij hulp zochten over het algemeen de kerkelijke autoriteiten.  

- Een deel van de bisschoppen en kardinalen behandelde klachten goed, maar een 
ander deel niet. Soms werd in reactie hierop geen enkele actie ondernomen door de 
kerkelijke autoriteiten. Anonieme klachten werden niet in behandeling genomen. Tot 
2001 werden klachten over een feit dat meer dan vijf jaar geleden gepleegd was, niet 
in behandeling genomen. Beschuldigingen werden regelmatig niet goed 
onderzocht. Richtlijnen en procedures voor een goede omgang met klachten en 
beschuldigingen ontbraken.  

- Meestal werd geen aangifte bij justitie gedaan, en werd de zaak door de kerk zelf 
afgehandeld. Verschillende bisdommen deden zelfs nooit aangifte, waaronder Dublin 
tot 1996, Ferns tot 1990, Boston tot 1993, en Philadelphia tot 2005. In Nederland 
behoorde aangifte doen niet tot het bestuurlijke repertoire van bisschoppen of 
oversten. Dit ondanks wettelijke verplichtingen om dit wel te doen. Een van de 
redenen hiervoor was de door het canoniek recht van de kerk voorgeschreven 
geheimhouding van zaken van misbruik. Het bisdom Boston en verschillende 
Belgische bisdommen dachten dat het canonieke recht melding bij justitie verbood. 
Daarnaast wenste men de reputatie van de kerk te beschermen.  

- Slechts in een kleine minderheid van de gevallen werden priesters die zich aan 
misbruik hadden schuldig gemaakt uit het priesterambt verwijderd. In Amerika werd 
6% van de priesters tegen wie geloofwaardige beschuldigingen waren geuit, uit het 
priesterambt verwijderd (John Jay-rapport, paragraaf 5.3). In België werd de priester 
voor het misbruik zelden uit de kerk gestoten. Een dergelijke verwijdering kon de 
uitkomst zijn van een canoniek proces voor een kerkelijke rechtbank. De 
bisschoppen van Dublin kozen echter bij voorkeur voor therapie, en niet voor een 
proces.  

- De afhandeling door de kerk zelf bestond vaak uit psychologisch onderzoek van en 
therapeutische behandeling van de daders. Vóór 1984 dacht de kerk dat misbruikers 
met succes psychologisch konden worden behandeld, psychologische behandeling 
van daders werd dan ook gezien als de beste actie. In het bisdom Boston werden 
therapeutische rapporten met een gunstige uitslag gebruikt ter rechtvaardiging van 
de sterke wens van het bisdom om priesters die zich aan misbruik schuldig hadden 
gemaakt zo vaak als mogelijk opnieuw als priester in te zetten. In de bisdommen 
Ferns, Philadelphia en de VS als geheel kwam het zelfs voor dat priesters die 
beschuldigd waren en over wie een negatief psychologisch advies was uitgebracht, 
toch werden herbenoemd. Er is wel gesteld dat dit mede een kwestie van vraag en 



134 

 

aanbod zou zijn: door het tekort aan priesters zou de katholieke overheid geneigd 
zijn priesters toch in dienst te houden ondanks beschuldigingen van misbruik.  

- Na afronding van de therapie werden de daders werden vaak overgeplaatst naar een 
andere parochie of bisdom. Hierdoor kon men de geruchtenmolen stoppen en 
voorkomen dat het instituut schade opliep.  

- De nieuwe parochie van de priesters werd in de meeste gevallen niet ingelicht over 
het verleden van de priesters, en soms misleid over de reden van de 
overplaatsing. Deze handelwijze werd mede ingegeven door de in het canoniek recht 
opgelegde geheimhouding, die ook binnen de kerk van toepassing was. 

- In een deel van de gevallen werd de priester vanwege het gepleegde misbruik beperkt 
in zijn taken, functie of bevoegdheden. Soms werd hij beperkt in zijn contact met 
minderjarigen of onder toezicht gesteld. In andere gevallen mocht een priester geen 
priesterkleding meer dragen of werd hem verboden de mis op te dragen. In een ander 
deel van de gevallen gebeurde dit niet. In het bisdom Dublin werden priesters die 
eerder in de fout waren gegaan nadien niet goed in de gaten gehouden. Ook het 
bisdom Boston controleerde daders vaak niet, en nam soms geen maatregelen om 
toekomstig contact tussen kinderen en misbruikers te voorkomen. In Nederland 
werden maatregelen zoals controle en een verbod op contact met kinderen soms 
slechts tijdelijk volgehouden. Hierdoor kon een deel van de daders zich in de nieuwe 
parochie opnieuw schuldig maken aan misbruik, waarna soms een nieuwe 
overplaatsing volgde. 

- Hoewel de Ierse congregaties zich bewust waren van het gevaar dat dit voor kinderen 
opleverde, speelde dit geen rol in de overwegingen, en was er weinig of geen 
bezorgdheid voor het welzijn van de kinderen die nog in contact zouden komen met 
de priesters die eerder misbruik hadden gepleegd. Ook het bisdom München nam 
verdere slachtoffers ten gevolge van deze handelwijze welbewust op de koop 
toe. Priesters die in het bisdom Rotterdam niet meer konden worden gehandhaafd 
werden in andere bisdommen tewerkgesteld, waarbij de risico's van dit doorschuiven 
schromelijk werden onderschat, wat ten koste kon gaan van de fysieke en mentale 
integriteit van minderjarigen die met zulke priesters in aanraking kwamen. 

  

Geen structurele aanpak 

De gebrekkige bestrijding was mede te wijten aan falend leiderschap en een gebrek aan een 
stelselmatige aanpak. In het bisdom Boston faalde het leiderschap permanent en op grote 
schaal. Het bisdom deed decennialang geen omvattend onderzoek naar de systematische 
oorzaken van het misbruik. Misschien het meest tragische aan het misbruik is, dat veel van 
de schade had kunnen worden voorkomen. Tussen 1930 en 1997 heeft de Belgische 
katholieke overheid nooit een algemeen onderzoek ingesteld. Hoewel de religieuze autoriteiten 
in Ierland wisten dat misbruik een persistent probleem was, werd elk geval individueel en in 
het geheim behandeld, en werd er geen poging gedaan om de systematische onderliggende 
problemen aan te pakken. Hoewel de Nederlandse kardinalen en bisschoppen veelal op de 
hoogte waren van de problematiek, leidde dit niet tot meer beleidsmatige of structurele 
aandacht. De bisschoppen beschouwden gevallen van misbruik als geïsoleerde gevallen en 
niet als symptomen van een structureel probleem dat om een bestuurlijke reactie vroeg. Voor 
1955 kreeg het probleem binnen de Nederlandse kerk wel enige aandacht, en werden er 
pogingen ondernomen om er greep op te krijgen. Na 1955 ebde deze aandacht echter weer 
weg. Een slagvaardig en krachtdadig optreden werd mede belemmerd door de 
gefragmenteerde bestuursstructuur van de Nederlandse kerk , met veel autonomie voor de 
afzonderlijke bisdommen, in combinatie met een gesloten bestuurscultuur zonder afdoende 
toetsings- en correctiemogelijkheden.  

De kerkelijke autoriteiten uit Ierland en Rome waarschuwden hun parochies en priesters niet 
goed voor het gevaar van kindermisbruik, zelfs niet op het moment dat ze al goed van dit 
gevaar op de hoogte moeten zijn geweest. Het Vaticaan ondersteunde haar bisschoppen in het 
jaar 1996 nog niet goed bij de omgang met het misbruik. De paus had de aanpak van de 
problemen kunnen bespoedigen, maar doordat deze lange tijd niet duidelijk op de 
problematiek reageerde, werd dit door bisschoppen zelfs als een obstakel voor verandering 
gezien. In 2011 concludeerde het Belgische parlement dat de structuur van de kerk en het 
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ontbreken van een visie en een gecoördineerde aanpak een adequate behandeling van dit 
vraagstuk nog altijd in de weg staan. In datzelfde jaar sprak de Ierse premier over het niet-
functioneren, het losgezongen zijn van de realiteit, het elitarisme en het narcisme, die de cultuur 
van het Vaticaan tot op de dag van vandaag domineren.  

 

Overplaatsing van priesters 

Het patroon van overplaatsing van priesters deed zich in alle landen voor. Zo pleegde de 
Amerikaanse priester John Geoghan dertig jaar lang delicten, waarbij hij honderdvijftig 
slachtoffers maakte. Als hij werd betrapt, werd hij overgeplaatst. Het John Jay-rapport 
(paragrafen 3.5 en 3.6) toont aan dat er veel seriële misbruikers waren. honderddrieënveertig 
priesters pleegden misbruik in meerdere bisdommen. In vele gevallen verzuimde de kerk 
leiding in te grijpen. 

In Europa is deze gang van zaken in Ierland onderzocht en bevestigd in het Murphy Report en 
het Ryan-rapport. Een voorbeeld is de Ierse priester Brendan Smyth, die gedurende meer dan 
40 jaar meer dan honderd slachtoffers maakte. Wanneer hij werd betrapt, werd hij 
overgeplaatst van parochie naar parochie, van bisdom naar bisdom, en zelfs van land tot 
land. Ook in België werden priesters tegen wie een klacht werd ingediend decennialang 
nagenoeg systematisch overgeplaatst. Ook in Nederland werden vele priesters overgeplaatst 
naar plekken verwijderd van de plek waar een mogelijk schandaal dreigde. De overplaatsingen 
vonden ook naar landen buiten Nederland plaats. In vele gevallen vonden verplaatsingen naar 
andere landen en zelfs continenten plaats. Het omgekeerde, waarbij Nederland als uitwijk- of 
verblijfsplaats fungeerde voor buitenlandse geestelijken, kwam ook voor. De gevallen laten 
zien hoe de verschillende kerk provincies elkaar over de landsgrenzen heen behulpzaam 
waren, dan wel probeerden probleemgevallen op elkaar af te schuiven. Ook in Duitsland zijn 
er voorbeelden van deze handelwijze van de kerk . Aldaar ontstond in 2010 discussie over de 
vraag of en in hoeverre paus Benedictus in zijn periode als aartsbisschop van München op de 
hoogte, betrokken of verantwoordelijk was geweest van/voor het geval van priester Peter 
Hullermann die zich in een ander bisdom al aan misbruik schuldig had gemaakt, over werd 
geplaatst naar München, en zich daar opnieuw aan misbruik schuldig maakte. 

 

Rol van overheden en justitie 

Ook partijen buiten de kerk bestreden het misbruik niet goed. Overheden en justitie voerden 
in de decennia dat er vaak sprake was van misbruik weinig controle uit, namen aangiften niet 
altijd serieus genoeg, en gingen er te makkelijk van uit dat de kerk zelf wel afdoende 
maatregelen zou nemen. Deze gang van zaken is in Ierland onderzocht en bevestigd in 
het Murphy Report. In Nederland waren krantenberichten over een mogelijk (te) zachte 
aanpak van priesters door het Openbaar Ministerie aanleiding voor de Tweede Kamer om 
opheldering te vragen bij het OM. Dit liet in 2011 een onderzoek uitvoeren door Dato 
Steenhuis. Hoewel het onderzoek aantoonde dat het OM in de jaren vijftig en zestig in een 
aantal gevallen van misbruik door priesters niet tot vervolging is overgegaan, bleek uit de 
resultaten van het onderzoek niet dat het Openbaar Ministerie priesters bewust ontzag, en 
ook niet dat er speciale afspraken waren tussen de kerk en het OM. Vervolgens is er 
aanvullend onderzoek gedaan.  

Vanaf het begin van deze eeuw is de bestrijding van het misbruik binnen de kerk geleidelijk 
verbeterd. 

De omgang met slachtoffers, daders en verantwoordelijken 
Omgang met de slachtoffers 

De kerk kende een schadebeperkend systeem dat de positie van de kerk stelde boven het 
welzijn van de kinderen die slachtoffers waren geworden. In het bisdom Dublin was het welzijn 
van de kinderen ondergeschikt aan het voorkomen van schandalen en bescherming van de 
reputatie van de kerk . De leiding van het bisdom Boston koos er decennialang voor om de 
reputatie van de kerk te beschermen, in plaats van de kinderen. Ook alle slachtoffers die met 
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de Belgische onderzoekscommissie spraken verdenken de kerk ervan eerder voor de eigen 
reputatie te kiezen dan voor de bescherming van het slachtoffer.  

Het bisdom München had tot 2002 geen oog voor de slachtoffers en het hen toegebrachte leed. 
Er was desinteresse voor het lot van de slachtoffers. Het aartsbisdom Philadelphia heeft een 
beschamende historie in de omgang met klachten. Het aartsbisdom betuigde nooit spijt, en 
erkende het lijden van de slachtoffers nooit. Het bisdom Dublin deed vrijwel geen pogingen 
om recht te doen aan de slachtoffers. In de Nederlandse kerkelijke archieven is weinig te 
vinden over enige hulp of nazorg aan slachtoffers.  

Het Ierse Ryan report geeft aan dat er in een deel van de gevallen wel maatregelen werden 
genomen die de slachtoffers beschermden, maar het kwam ook vaak voor dat klachten werden 
genegeerd of er druk op het kind en diens familie werd uitgeoefend om de klacht in te trekken 
en te zwijgen. Als kerkelijke beambten contact opnamen met slachtoffers dan was het 
gewoonlijk om hun stilzwijgen af te dwingen, en niet om pastorale zorg te verlenen. 
Slachtoffers kregen te horen dat ze zich vergisten over wat hen overkomen was of ze kregen 
magere excuses die de handelingen van de priesters minimaliseerden en de ervaring van het 
slachtoffer verwierpen. Vaak vroeg de kerk aan de slachtoffers om hun misbruikers te 
vergeven. Soms werd een schikking met de familie getroffen, op voorwaarde dat de familie 
geen ruchtbaarheid zou geven aan de zaak. In Nederland namen kerkelijke bestuurders nooit 
zelf het initiatief om contract op te nemen met de slachtoffers, maar deden zij dit alleen als 
het echt niet anders kon en nodig was om reputatieschade of aangifte bij de politie te 
voorkomen. In andere gevallen werd er, conform de volgens Crimen 
Sollicitationis voorgeschreven procedure, druk op de slachtoffers uitgeoefend om een eed af te 
leggen door middel waarvan geheimhouding werd beloofd (Robertson 2010 p. 25). In 2010 
raakte Kardinaal Seán Brady, primaat van de Ierse kerk , in opspraak omdat hij in 1975 
betrokken was bij het laten afleggen van een dergelijke eed door twee jeugdige slachtoffers 
van Priester Brendan Smyth, die daarna nog tientallen slachtoffertjes zou maken en pas in 
1994 gearresteerd zou worden.  

Slachtoffers die klaagden en geen goede respons van de kerk kregen, werden hierdoor opnieuw 
getraumatiseerd. Het lijden van slachtoffers werd mede veroorzaakt doordat de daders vaak 
niet gestraft werden[247] en zij misbruikers nog steeds als priester zagen functioneren en 
vreesden dat dit een bedreiging voor andere kinderen zouden kunnen vormen.  

In België werd het seksueel misbruik niet alleen verzwegen door de kerk . Hoewel een hoog 
percentage van de slachtoffertjes de ouders inlichtte, werd bijna niemand gesteund of geloofd 
door de ouders. In de meeste gevallen leidde de melding zelfs tot een sanctie door de ouders 
richting het kind. Zelfs in die gevallen waarin de ouders hun kind met tegenzin geloofden, was 
de gangbare tendens om te zwijgen uit angst of overdreven achting voor de kerk . Families 
hadden nauwe banden met de priester. Zij hadden de gewoonte de priesters en hun imago te 
beschermen, ten koste van de normale beschermingsreflex van de ouders ten opzichte van 
hun kinderen. Ook in Nederland vonden de slachtoffertjes vaak geen gehoor bij hun ouders, 
en viel de afweging van de ouders vaak uit in het voordeel van de volwassenen aan wie zij hun 
kind hadden toevertrouwd en van wie zij het gezag niet wilden of durfden te 
ondermijnen. Sommigen wijten dit aan de cultuur van klerikalisme die zou hebben bestaan. 
In deze cultuur werd de priester als moreel superieur beschouwd, waardoor de gedachte dat 
deze ook kwaad zou kunnen doen niet bij de ouders opkwam.  

 

Omgang met de daders 

Het kwam regelmatig voor dat de leiding van het bisdom Boston meer tegemoetkwam aan de 
behoeften van de schuldige priesters, dan aan de behoeften van de kinderen die slachtoffer 
waren geworden, of dit nog zouden kunnen worden. Het steunen van de daders kreeg meer 
prioriteit dan het beschermen van de kinderen. Het bisdom München strafte daders in 
verreweg de meeste gevallen niet, maar beschermde ze wel voor het bekend worden van hun 
misstappen. In België was overplaatsing vaak de enige straf die de dader werd opgelegd. In 
Nederland hadden de maatregelen vooral het karakter van interne maatregelen zoals 
overplaatsen, met vervroegd emeritaat sturen, of (tijdelijk) op non-actief stellen. Het bisdom 
Dublin paste het canonieke recht selectief toe, tot voordeel van de misbruikende priester, en 
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ten nadele van zijn slachtoffers. Het Murphy-rapport noemt het niet straffen van daders door 
de aartsbisschoppelijke autoriteiten van Dublin een schandaal. In Pennsylvania betuigden 
bisschoppen vooral medeleven met daders van seksueel geweld, niet met de slachtoffers 
daarvan. Zo schreef bisschop James Timlin van Scranton aan de priester Thomas Skotek die 
een meisje had verkracht, zwanger gemaakt en geholpen bij het verkrijgen van abortus, op 9 
oktober 1986: ‘Het is met droefheid en grote spijt dat ik uw ontslagaanvraag als pastoor van 
de St. Stanislas kerk in Hazleton accepteer. Dit is een heel moeilijke tijd in uw leven en ik 
begrijp dat u daardoor van slag bent.  Met de hulp van God zal dit ook weer voorbij gaan en 
kan iedereen zijn leven weer oppakken. Wees ervan overtuigd dat ik bereid om alles te doen 
om u te helpen.’ Na zijn ontslag werd de priester naar een katholieke psychiatrische instelling 
gestuurd. Een jaar later, in 1987, kreeg hij een aanstelling in een andere parochie. 

Waarom de kerk daders niet of nauwelijks strafte, is moeilijk te verklaren. De volgende 
mogelijke (deel)verklaringen zijn hiervoor gegeven: 

- Het feit dat de kerk klachten behandelde volgens het canoniek recht of het kerkelijk 
strafrecht dat nauwelijks effectieve sancties kent en sinds de jaren zestig nauwelijks 
meer gehandhaafd werd. 

- Men ging veelal uit van een therapeutisch model, waarin niet werd ingezet op 
bestraffing, maar op heling van de priester.  

- De broederschap binnen de katholieke kerk , waardoor men elkaar niet streng 
beoordeelt. De bisschop voelt zich veeleer vader en herder in plaats van rechter.  

- Volgens Thomas Doyle benadert de kerk misbruik door priesters louter als zonde. Dit 
dient als excuus om het misdadige van het misbruik door de vingers te zien. Daarbij 
legt de katholieke kerk de nadruk op vergeving van zonden (Robertson 2010 p. 7). 
Door vergeving van de zonde wordt het zedendelict vergeten, terwijl wordt afgezien 
van straf voor de dader. De doelstelling van vergeving schemert door in de 
straffen. Volgens Doyle gebruikte de kerk vergeving om het misbruik in de doofpot te 
stoppen.  
 

Omgang met verantwoordelijken 

Bisschoppen en andere hooggeplaatste geestelijken zijn in het verleden verantwoordelijk 
geweest voor bovengenoemde slechte afhandeling van individuele misbruikzaken, voor het 
overplaatsen en het onvoldoende bestraffen van daders, voor het gebrek aan een structurele 
aanpak, en voor het uit de publiciteit houden van het probleem. Er is een langlopende 
discussie ontstaan over de vraag, hoe hier mee moet worden omgegaan. Volgens organisaties 
van slachtoffers is een strengere aanpak van de verantwoordelijken gewenst. In 2015 stelde 
de Pauselijke commissie ter bescherming van minderjarigen voor om een speciaal tribunaal 
op te richten dat zich zou buigen over bisschoppen die onvoldoende ingrepen terwijl ze wisten 
dat er kinderen werden misbruikt. Hoewel Paus Franciscus hiermee instemde, is het tribunaal 
tot op heden niet gerealiseerd.  

Reacties van de katholieke kerk  

De reacties vanuit de kerk op de publiciteit over het misbruik waren enerzijds verdedigend, 
maar anderzijds in toenemende mate ook erkennend. 

 

Verdedigende reacties 

De kerk reageerde in eerste instantie defensief of ontkennend op de problematiek. Hierbij 
werden onder andere de volgende argumentaties gehanteerd: 

 

Ontkenning van de problematiek 

Gedurende de vorige eeuw kwam het regelmatig voor dat vertegenwoordigers van de kerk de 
problematiek ontkenden of minimaliseerden. Het Belgische onderzoeksrapport geeft aan dat 
angst voor schade en vernietiging van de organisatie leidde tot ontkenning van de 
problematiek. De kerk minimaliseerde het misbruik doorgaans. Paus Benedictus heeft 
expliciet uitgesproken dat de Ierse kerk een misplaatste bezorgdheid kende voor haar 
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reputatie en het voorkomen van schandalen. Pas in 2001 werd vanuit het Vaticaan erkend 
dat er sprake was geweest van misbruik binnen de kerk . 
 

De omvang van het misbruik wordt overdreven en is inmiddels afgenomen 

Na de eerste golf van onthullingen stelde de kerk dat dit overtredingen waren van een kleine 
minderheid van zwakke priesters. In deze tijd stelde de kerk dat er sprake was van rotte 
appels onder de priesters, individuele gevallen die alleen opereerden. Naar aanleiding van het 
schandaal van seksueel misbruik door priesters in de Verenigde Staten 
verklaarde kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI in 2002:  
 
De voortdurende aanwezigheid van nieuwsitems komt op geen enkele wijze overeen met de 
statistische objectiviteit van de feiten. Daardoor moet men wel tot de conclusie komen dat er 
doelbewust gemanipuleerd wordt en men de kerk in diskrediet wil brengen. Minder dan één 
procent van de Amerikaanse priesters hebben zich schuldig gemaakt aan handelingen van dit 
type. 

 
Sommige tegenstanders zagen dit als onverschilligheid, maar voorstanders van de paus 
interpreteerden het als een signaal dat het gedrag van een minderheid van priesters de 
overgrote meerderheid die een respectvol leven leiden niet in een kwaad daglicht mocht stellen. 
Overigens zou later door het John Jay-rapport aangetoond worden dat tijdens de vorige eeuw 
een hoger percentage (dan de door de paus genoemde één procent) van de Amerikaanse 
priesters schuldig was. Vertegenwoordigers van de kerk en anderen benadrukken dat het 
probleem vanaf het laatste decennium van de vorige eeuw sterk is afgenomen. 
 

Ook buiten de kerk vindt veel misbruik plaats 

In de VS is 5.3 procent van het totale aantal priesters dat in de Amerikaanse katholieke kerk 
was aangesteld, van misbruik beschuldigd (zie boven). In katholieke kringen wordt wel gesteld 
dat dergelijke aantallen niet echt hoger liggen dan de misbruikpercentages in andere 
zorginstellingen zoals openbare scholen en de padvinderij. Priesters zouden zich niet vaker 
aan minderjarigen vergrijpen dan bijvoorbeeld onderwijzers of trainers. Of dit inderdaad zo is, 
is op grond van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn nog moeilijk te zeggen, met 
uitzondering van de VS is het percentage van de priesters dat zich schuldig heeft gemaakt aan 
misbruik nog niet goed bekend, en hetzelfde geldt voor het percentage van andere maar 
vergelijkbare groepen. Vertegenwoordigers van de kerk brachten hiernaast naar voren dat het 
misbruik niet alleen een probleem van de kerk is, maar van de hele samenleving, en dat het 
overgrote deel van het totale misbruik niet binnen maar buiten de kerk is gepleegd. Ook bij 
andere religies komt misbruik voor en het meeste misbruik vindt plaats binnen de familie. Ook 
de Nederlandse onderzoekscommissie, de commissie-Deetman, benadrukt dat misbruik breed 
voorkomt en dat het overgrote deel van het misbruik buiten de kerk plaatsvindt. De media-
aandacht voor het misbruik binnen de kerk zou dan ook disproportioneel zijn.  
 

Er waren goede redenen voor geheimhouding 

In reactie op verwijten van overmatige geheimhouding, hebben vertegenwoordigers van de 
kerk en kenners van het kerkelijke recht er op gewezen dat het canoniek recht geheimhouding 
voorschreef om de goede naam van het slachtoffer en de verdachte priester te beschermen. 
Mede met het oog op de mogelijkheid van valse beschuldigingen wenste de kerk uit te gaan 
van een vermoeden van onschuld, totdat het bewijs van schuld eventueel geleverd werd. Ten 
slotte konden getuigen vrijuit spreken door de vertrouwelijkheid.  
 

Ook buiten de kerk werd misbruik verdoezeld 

Ook is wel gesteld dat niet alleen de kerk , maar elke organisatie (school, zwembad) 
misbruikgevallen in de jaren vijftig, zestig en zeventig zo veel mogelijk buiten het zicht hielden. 
Binnen de historische context van die tijd zou het handelen van de kerk in dezen dus niet 
bijzonder zijn geweest. 
Slachtoffers hadden zelf aangifte kunnen doen bij de politie 

in reactie op het verwijt dat misbruik door de kerk meestal niet bij de politie werd aangegeven, 
hebben vertegenwoordigers van de kerk aangegeven dat de slachtoffers zelf ook naar de politie 
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hadden kunnen stappen. De kerk wilde dat niet in de plaats van het slachtoffer doen, ook al 
omdat tal van slachtoffers zelf wensten dat hun geval intern werd behandeld, binnen de kerk 
zelf. Waar critici van de kerk aangeven dat Crimen Sollicitationis het de slachtoffers verbood 
om zelf aangifte te doen, was dit volgens een woordvoerder van het Vaticaan niet het geval.  
 

De oorzaak van het misbruik zou mede buiten de kerk liggen 

De Kerk verdedigde zich ook door een deel van de oorzaak van het misbruik te wijten aan 
factoren buiten de kerk . Vertegenwoordigers van de kerk wezen het vermeende morele verval 
in de Verenigde Staten mede als oorzaak voor het misbruik aan. Zo beweerde de katholieke 
theoloog George Weigel dat het probleem veroorzaakt wordt door het afwijken van de 
orthodoxe rooms katholieke leer. Kardinaal Theodore E. McCarrick, gewezen aartsbisschop 
van Washington, legt de oorzaak bij de algemene neergang in morele normen en waarden in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. Ook werd wel verwezen naar de seksuele revolutie. Het 
meeste misbruik vond plaats tijdens het hoogtepunt van de seksuele revolutie. Hiermee legde 
de kerk een deel van de schuld voor het misbruik en de ophef daarover bij factoren buiten de 
kerk .  
 

Psychologische behandeling van daders leek destijds goed mogelijk 

in reactie op het verwijt dat daders destijds vaak werden overgeplaatst en daardoor het 
misbruik konden voortzetten, brachten vertegenwoordigers van de kerk naar voren dat de 
daders voor hun overplaatsing vaak wel psychologische therapie hadden gekregen. Op basis 
van de toenmalige psychologische kennis zou het goed mogelijk zijn om een dader te 
genezen, of om zijn verkeerde neigingen althans in toom te houden, en zonder gevaar weer 
aan het werk te zetten. Het leek destijds dus redelijk om de daders te behandelen en ze daarna 
weer als priester te laten functioneren. 
 

Dader uit zijn ambt verwijderen is gevaarlijk 

De kerk is verweten dat zij schuldige priesters nauwelijks strafte en maar zelden uit het 
priesterambt ontzette. Een reden hiervoor was dat een deel van de bisschoppen vreesde dat 
de dader in het geval van terugplaatsing in de lekenstand aan elke controle zou worden 
onttrokken. Wanneer de dader aan de kerk verbonden bleef, was althans nog enige controle 
mogelijk. De kerk was dan nog in staat om daders in hun activiteiten te beperken en om er 
voor te zorgen dat ze bij potentiële slachtoffertjes uit de buurt bleven.  
 

De ernst van het misbruik was nog niet volledig bekend 

Vanuit kerkelijke kringen is wel gesteld, dat men zich in de periode dat het misbruik zich het 
meest voordeed nog niet ten volle bewust was van de gevolgen die dit voor de slachtoffertjes 
had. Men dacht vroeger dat de jongere de feiten snel zou vergeten.  
 

Het misbruik was niet altijd bekend 

Ook de kerk leiders die werden beschuldigd van passiviteit bij de bestrijding van misbruik 
verdedigden zich. Zo stelde de Nederlandse kardinaal Simonis in maart 2010 dat hij als kerk 
leider niet op de hoogte was geweest van de omvang van het seksuele misbruik en gebruikte 
hierbij de beladen term Wir haben es nicht gewusst. Ook de leiders van de bisdommen Dublin 
en Boston verklaarden niet goed op de hoogte te zijn geweest. In het geval van Dublin is dit 
erg onwaarschijnlijk, omdat er altijd al klachten waren over misbruik, en het bisdom zich 
eerder zelfs al door middel van verzekeringen in had gedekt tegen mogelijke schadeclaims. In 
het geval van Boston is dit eveneens erg onwaarschijnlijk, zoals ook blijkt uit het feit dat het 
bisdom al veel geld had gereserveerd voor de omgang met misbruikende priesters en hun 
slachtoffers. De kerk moet op de hoogte zijn geweest omdat er op het moment dat de feiten 
gepleegd werden altijd al meldingen waren en het kerkelijke recht hierover al sinds lange tijd 
bepalingen bevat. In Nederland werd er al in 1954 gewezen op het gevaar van misbruik. Het 
Nederlandse Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (KVK) stuurde in 1959 een 
waarschuwingsbrief aan honderdtwaalf katholieke internaten. In Nederland was geen sprake 
van onwetendheid van bisschoppen en andere kerkelijke bestuurders over de problematiek. Al 
in de jaren zeventig had de kerk in de VS speciale psychologische behandelcentra 
opgericht. Wel is het zo dat de kerk destijds moeilijk van de volle omvang van het misbruik op 
de hoogte kon zijn doordat (zie boven) de meeste klachten pas veel later naar voren werden 
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gebracht. De meeste gevallen van misbruik in de VS waren vóór 2002 nog niet bekend bij de 
leiding van de kerk .  
 

De autonomie van priesters, bisdommen en congregaties bemoeilijkte de bestrijding 

Vertegenwoordigers van de kerk stellen wel dat priesters in hun parochie en bisschoppen in 
hun bisdom een behoorlijke autonomie kennen, waardoor ingrijpen door een bisschop in een 
parochie en door aartsbisschoppen en bisschoppenconferenties in een bisdom moeilijk zou 
zijn. Congregaties vallen niet rechtstreeks onder de bisschop. De Belgische kerk leiders André-
Joseph Léonard en Godfried Danneels verklaarden weinig macht te hebben gehad om het 
misbruik te bestrijden, onder andere omdat de formele macht van een aartsbisschop over 
andere bisdommen beperkt zou zijn, en omdat priesters redelijk autonoom zijn. Verschillende 
onderzoeksrapporten bevestigen deze autonomie enerzijds, maar geven anderzijds ook aan 
dat bisschoppen priesters wel degelijk met sancties kunnen treffen.   
 

Erkennende reacties 

Geleidelijk is de kerk echter wel tot erkenning van het misbruik gekomen. Er is wel gesteld 
dat deze erkenning (te) lang op zich heeft laten wachten en mede werd afgedwongen door de 
media, politiek en rechtbanken. 

 

Instelling van onderzoekscommissies 

Sommige bisdommen, waaronder het bisdom München, hebben opdracht gegeven voor een 
onderzoek naar de gang van zaken. Dit toont aan dat deze bisdommen inmiddels bereid zijn 
de vroegere gang van zaken op te helderen. Ook op nationale niveaus zijn 
onderzoekscommissies ingesteld. Onder andere in Canada, Amerika, België, Nederland en 
Duitsland hebben de verenigde bisschoppen opdracht gegeven tot het onderzoeken van aard 
en omvang van het misbruik en de wijze waarop de kerk daarmee in het verleden omging. De 
Belgische commissie Adriaenssens, zelf een door bisschoppen ingestelde 
onderzoekscommissie, betreurde het echter dat het centrale gezag in Rome geen initiatieven 
nam om de onafhankelijkheid van deze commissies te garanderen, om deze commissies met 
elkaar te verbinden, en om te verzekeren dat de adviezen van deze commissies zullen worden 
opgevolgd. Verschillende slachtoffers betreuren eveneens dat onderzoek naar de 
verantwoordelijkheden binnen het Vaticaan zelf, en dus ook van de paus, niet wordt 
gedaan. Bij de instelling van deze commissies vreesden slachtoffers en anderen dat de 
onafhankelijkheid van deze door de kerk ingestelde commissies niet voldoende gegarandeerd 
zou zijn. In Nederland hebben PvdA, SP en GroenLinks om deze reden een parlementair 
onderzoek bepleit. Ook de door het Vaticaan verordonneerde apostolische visitaties zoals die 
eerder hebben plaatsgevonden bij de Mexicaanse Legionairs van christus en momenteel 
plaatsvinden in Ierland, zijn bedoeld om opheldering te krijgen over de gang van zaken. 

 

Instelling van een Pauselijke commissie en een wereldwijde conferentie] 

In 2014 werd de Pauselijke commissie ter bescherming van minderjarigen ingesteld. Deze 
commissie adviseert de paus over de aanpak en de voorkoming van seksueel misbruik van 
kinderen in de katholieke kerk . In 2019 werd door Paus Franciscus in het Vaticaan een 
wereldwijde conferentie over 'de bescherming van minderjarigen binnen de kerk ' 
georganiseerd. Hiervoor werden de leiders van de katholieke kerk uit alle landen naar Rome 
geroepen.  

 

Excuses 

Naar aanleiding van de feiten die bekend werden, hebben inmiddels vertegenwoordigers van 
alle niveaus binnen de kerk excuses aangeboden. In 2002 boden de Amerikaanse bisschoppen 
hun excuses aan voor het misbruik, in februari 2010 de Duitse bisschoppen, in april 2010 de 
bisschoppen van Engeland en Wales en de Nederlandse bisschoppen in december 2010 en 
opnieuw in december 2011. In februari 2011 waste de aartsbisschop van het Ierse Dublin de 
voeten van acht slachtoffers, in de katholieke kerk een traditionele handeling om nederigheid 
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uit te drukken. De excuses betroffen niet alleen het misbruik zelf, maar ook het gebrekkige 
ingrijpen door de kerk , en de cultuur van zwijgen en doofpot Inmiddels is de kerk geneigd te 
erkennen dat zij in het verleden niet streng genoeg is opgetreden, dat zij stilzwijgen hebben 
laten voorgaan op de eer en de gezondheid van de misbruikte kinderen, en zelfs dat zij hebben 
gepoogd een en ander toe te dekken. Paus Benedictus heeft onder andere in de VS, Australië, 
Malta, en Canada ontmoetingen gehad met slachtoffers. In 2010 erkende Paus Benedictus in 
een brief aan de Ierse bisschoppen dat de kerk leiding onvoldoende waakzaam, doortastend 
en besluitvaardig is geweest met betrekking tot pedofiele priesters. In deze brief verwijt hij de 
Ierse bisschoppen en hun voorgangers ernstige beoordelingsfouten en gebrek aan leiderschap. 
Volgens de brief hebben de bisschoppen niet adequaat gereageerd op beschuldigingen van 
misbruik. Er ontstond discussie over de vraag of de gemaakte excuses ver genoeg gingen. 
Slachtoffers van misbruik stelden dat de brief te veel nadruk legde op door individuen 
gemaakte fouten, en dat de structurele en culturele fouten binnen de kerk in de brief ten 
onrechte buiten beschouwing waren gelaten. Op officieel kerkelijk niveau bestaat de neiging 
om individuen verantwoordelijk te stellen en elke erkenning van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid of falen te vermijden. De kerk heeft vermeden om als instituut schuld te 
bekennen. Ook is er geen erkenning dat de Heilige Stoel wellicht fouten heeft gemaakt bij de 
afhandeling van deze zaken. In 2018 schreef Paus Franciscus een brief aan alle gelovigen, 
waarin hij vergaande excuses maakte voor de gebeurtenissen.  

 

Erkenning en schadevergoeding 

De kerk ging zelden uit eigen beweging over tot schadevergoeding, omdat zij wilde voorkomen 
dat dit in juridische zin zou worden uitgelegd als een schuldbekentenis, en omdat men wenste 
te voorkomen dat er te veel schadeclaims zouden binnenkomen. Maar uiteindelijk werden 
Bisdommen en congregaties uit met name de Verenigde Staten, Ierland, Canada en Australië 
gedwongen tot het betalen van hoge bedragen aan proceskosten en schadevergoedingen. De 
vergoedingen moesten vooral worden betaald omdat de kerk had gefaald om kinderen te 
beschermen tegen priesters van wie al bekend was dat zij misbruikers waren. In de Verenigde 
Staten gaven de klachten aanleiding tot het uitbetalen van naar schatting drie miljard 
dollar. Dit leidde tot het failissement van acht bisdommen. In Ierland is tot op heden naar 
schatting ruim een miljard euro aan schadevergoeding betaald. Een deel van dit bedrag werd 
door de overheid betaald, omdat zij vroeger nauw betrokken was bij katholieke scholen en 
internaten. In Ierland kregen slachtoffers gemiddeld drieënzestigduizend euro en was het 
maximum driehonderdduizend euro. In juni 2011 bracht de commissie-Lindenbergh op 
verzoek van de Nederlandse bisschoppen een advies uit over schadevergoeding aan 
Nederlandse slachtoffers. De commissie adviseerde om per bewezen geval, afhankelijk van de 
ernst van de feiten, een schadevergoeding tussen de vijfduizend en honderdduizend euro toe 
te kennen. De hoogte van de schadevergoeding zou worden vastgesteld door de 
zogeheten Compensatiecommissie. Het totale bedrag aan smartengeld voor de slachtoffers 
bedroeg in Nederland ongeveer twintig miljoen (NRC 23 februari 2013). In België kon de 
schadevergoeding tussen de 2.500 en 25.000 euro bedragen. De hoogte van de vergoeding zal 
worden bepaald door het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik (CASM). Ook in 
Duitsland wordt er inmiddels gesproken over schadevergoedingen. 

Op 12 oktober 2015 werd bekend dat de rooms katholieke kerk in Nederland ongeveer 
tweehonderdvijftig eerder afgewezen klachten alsnog gegrond verklaarde, op advies van de 
commissie-Deetman.  

 

Genomen maatregelen 
Regels en richtlijnen opgesteld door bisschoppen 

Inmiddels zijn op verschillende niveaus binnen de katholieke kerk regels en richtlijnen 
opgesteld en aangescherpt. Hoewel hierbij soms nodeloze vertraging optrad hebben vele 
bisdommen inmiddels regels en richtlijnen opgesteld. De eerste richtlijnen op dit niveau 
kwamen in de jaren negentig van de vorige eeuw tot stand. Daarnaast zijn er regels per land 
opgesteld. In Ierland stelden de bisschoppen in 1996 een voorloper van het huidige document 
Our Children, our church vast. Er is wel gesteld dat deze regels laat tot stand kwamen. Pas 
jaren nadat alle Ierse bisdommen verzekeringen af hadden gesloten tegen schadeclaims, 
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begonnen ze met het opstellen van richtlijnen voor een juiste omgang met 
beschuldigingen. Rome erkende de Ierse richtlijnen niet, omdat de erin voorgeschreven 
rapportage aan de politie de reputatie van de betrokken priester zou kunnen beschadigen. De 
Australische bisschoppen stelden in 1996 Towards healing vast. Medio jaren negentig 
startten de Nederlandse bisschoppen een lange en moeizame discussie over de 
(on)wenselijkheid om te komen tot een landelijke gedragscode, die uiteindelijk niet tot 
resultaat zou leiden. De Amerikaanse bisschoppen bepaalden in 2002 in een richtlijn dat er 
vanaf dat moment beter gereageerd moest worden op klachten, dat slachtoffers aandacht 
moeten krijgen, dat priesters die zich schuldig hebben gemaakt moeten worden ontslagen, 
dat justitie moet worden ingeschakeld, en dat er geen overeenkomsten met slachtoffers mogen 
worden gesloten waarin geheimhouding wordt afgedwongen. Richtlijnen in andere landen 
bevatten doorgaans soortgelijke bepalingen. Ook Duitsland en Zwitserland stelden in 2002 
richtlijnen vast. In 2010 publiceerden de Oostenrijkse bisschoppen de richtlijnen die Wahrheit 
wird euch frei machen. Achterblijvers zoals België, Nederland en Italië, die nog geen richtlijnen 
hebben opgesteld, zijn daar nu wel mee bezig, omdat de Congregatie voor de Geloofsleer in 
mei 2011 de bisschoppen van ieder land heeft opgedragen om vóór juni 2012 richtlijnen op te 
stellen. In verschillende landen is er door de kerk een infrastructuur opgezet om de uitvoering 
van de kerkelijke richtlijnen te controleren en bewaken. Zo zijn er in de VS en Ierland per 
bisdom lay review boards in het leven geroepen, waarin leken vertegenwoordigd zijn, om te 
controleren of de bisdommen goed tegen misbruik optreden. Ierland kent hiernaast een 
nationaal controlerend orgaan: de National Board for Safeguarding Children in the Catholic 
Church (NBSC). Juist omdat ook de Amerikaanse National Review Board deels uit leken 
bestaat, kreeg deze aanvankelijk te maken met tegenwerking van een deel van de bisschoppen.  
 

Nieuwe regels niet altijd uitgevoerd 

de introductie van regels en richtlijnen en controle daarop heeft niet meteen alle problemen 
op kunnen lossen. In de VS voerden veel bisdommen landelijke regels en hun eigen beleid niet 
uit. In 2010 werd bekend dat het bisdom Philadelphia ook na 2005 tientallen priesters die 
van misbruik beschuldigd waren, in hun functie had gehandhaafd. Het Ierse bisdom Cloyne 
voerde de meeste van de in 1996 door de Ierse bisschoppen vastgestelde regels in de jaren 
daarna niet uit. Misbruik werd meestal niet aan de politie doorgegeven, terwijl de nieuwe 
kerkelijke richtlijnen dit wel voorschreven. Het bisdom werd in deze handelswijze gesteund 
door het Vaticaan (Congregatie voor de Clerus), dat in 1997, in reactie op de totstandkoming 
van de Ierse regels, bekend had gemaakt de in de regels voorgeschreven aangifte bij de politie 
niet te steunen. In 2011 veroordeelde de Ierse premier deze handelswijze van het Vaticaan in 
scherpe bewoordingen. In reactie op deze gebeurtenissen gaf de aartsbisschop van Dublin, 
Diarmuid Martin, aan dat er naar zijn mening in het Vaticaan en de katholieke hiërarchie nog 
steeds groepen aanwezig zijn die de afspraken binnen de kerk over de bescherming van 
kinderen ondermijnen en negeren.  
 

Regels en richtlijnen opgesteld door het Vaticaan 

Het Vaticaan heeft in 2010 het canoniek recht over seksueel misbruik door priesters 
aangescherpt. Hierbij werd de verjaringstermijn verlengd van tien naar twintig jaar. De 
Congregatie voor de geloofsleer kreeg, naast de bevoegdheid voor lagere geestelijken die zij al 
had, de bevoegdheid om zaken van seksueel misbruik gepleegd door een bisschop te 
behandelen. Bepaalde procedures werden versneld. In het nieuwe canoniek recht werd het 
echter niet verplicht gesteld om misbruik bij de politie te melden (Robertson 2010 p38). Het 
Vaticaan heeft wel duidelijk gemaakt dat het civiele recht inzake aangifte moet worden 
gevolgd, maar deed dit op informelere wijze, door dit in 2010 op haar website te vermelden en 
in 2011 in een brief. Organisaties van slachtoffers van misbruik hebben drie punten van 
kritiek op de regels. Ten eerste betreuren ze het dat de aanbeveling van het Vaticaan om het 
civiele recht inzake aangifte te volgen via een website en brief werd gegeven, en dat dit niet 
formeel in het kerkelijke recht is verankerd. Ten tweede betreuren ze dat er geen richtlijnen 
zijn om bisschoppen te vervolgen die priesters die misbruik hebben gepleegd in bescherming 
hebben genomen. Ten slotte vonden zij het jammer dat het niet – zoals in de VS – is verplicht 
dat priesters al na één geval van misbruik uit hun ambt worden ontzet (zero tolerance). In 
2019 scherpte paus Benedictus de regels verder aan door middel van de pauselijke brief Vos 
estis lux mundi. Eind 2019 hief Paus Franciscus het ‘pauselijk geheim’ bij misbruikzaken op. 
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Dat betekent dat informatie uit kerkelijke processen over misbruikzaken altijd beschikbaar is 
voor politie en justitie, wanneer zij daar om vragen.  
 

Striktere naleving van het kerkelijke en statelijke recht 

Waar de kerk misbruik voorheen vooral als een zonde betitelde, spreekt zij inmiddels vaker 
over misdaad. Inmiddels legt de kerk weer meer nadruk op het bestraffen van daders. Hierbij 
wordt de gelijkwaardigheid van het statelijke en kerkelijke recht steeds meer erkend, en wordt 
soms zelfs gesproken over een primaat van het statelijke recht boven het kerkelijke 
recht. Waar paus Benedictus in 2010 in zijn brief aan de Ierse katholieken al had aangegeven 
dat het canoniek recht in de toekomst beter zal moeten worden toegepast om de schuldigen 
te straffen, herhaalde zijn woordvoerder Lombardi dit enige tijd later. Lombardi voegde eraan 
toe dat er in het geval van strafrechtelijke vervolging goed moet worden samengewerkt met de 
civiele autoriteiten. Dit laatste werd in mei 2011 door de Congregatie voor de geloofsleer 
bevestigd in een brief aan alle bisschoppen. In Nederland wordt bij verdenking van seksueel 
misbruik altijd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. In 2019 publiceerde paus 
Bendictus een pauselijke brief (Motu proprio) getiteld Vos estis lux mundi. In de laatste 
bepaling van deze brief (art. 19) is opgenomen dat de nationale wetgeving met betrekking tot 
rapportageverplichtingen aan de burgerlijke autoriteiten moet worden gevolgd.  
 

Schorsing, ontslag en vervolging 

Een strafrechtelijke vervolging van daders is in verreweg de meeste gevallen niet meer 
mogelijk. De meeste van hen zijn inmiddels overleden. Eind 2011 waren er van de Nederlandse 
daders nog maar honderdvijf in leven, en van de Belgische daders nog maar honderd. Hun 
misdaden zijn in verreweg de meeste gevallen juridisch verjaard. In reactie hierop gaf de 
Nederlandse premier Rutte aan dat het kabinet de mogelijkheden gaat onderzoeken om de 
daders desondanks te kunnen vervolgen. Waar strafrechtelijke maatregelen meestal niet meer 
mogelijk zijn, zijn de mogelijkheden voor kerk rechtelijke maatregelen wel verruimd. In de 
Verenigde Staten introduceerden de bisschoppen in 2002 een zero-tolerance beleid, waarbij 
priesters al na de eerste geloofwaardige beschuldiging van misbruik zouden moeten worden 
geschorst en na een bewijs van misbruik niet terug mogen keren in hun ambt. De Duitse 
bisschoppen zijn op dit punt minder streng dan de Amerikaanse. Het Vaticaan heeft het 
strenge Amerikaanse beleid niet wereldwijd verplicht gesteld, maar in 2011 wel aangegeven 
dat de bisschop het uitoefenen van het priesterambt door een aangeklaagde priester kan 
beperken totdat de beschuldigingen zijn opgehelderd, en dat een priester niet in zijn ambt 
mag terugkeren wanneer dit een gevaar voor minderjarigen inhoudt of aanstoot geeft in de 
gemeenschap. De wijzigingen in het canoniek recht die in 2010 zijn doorgevoerd, maken het 
mogelijk om priesters sneller te berechten,[328] met name inzake de terugkeer naar de 
lekenstaat wegens pedofilie. In het ergste geval kan een priester ook zonder kerkelijk proces 
door de paus uit de kerk worden verwijderd. Sinds het uitbreken van de eerste misbruikaffaire 
in de Verenigde Staten zijn honderden geestelijken door de kerk ontslagen en, als de feiten 
niet verjaard waren, door justitie vervolgd. In België, Duitsland, Nigeria, Wales, Polen, 
Oostenrijk en Ierland zijn sancties genomen tegen bisschoppen omdat zij niet tegen seksuele 
misstanden optraden of zich er zelf schuldig aan hadden gemaakt. Veelal is hun 
bewegingsvrijheid door het Vaticaan ingeperkt, en functioneren ze niet meer als bisschop. Het 
komt neer op een levenslange schorsing. Verreweg de meeste van deze bisschoppen zijn echter 
niet uit de kerk gezet oftewel weggezonden uit de klerikale staat. In Nederland zijn geen 
bisschoppen opgestapt. Die bisschoppen die de meeste kritiek ontvingen, met 
name Bär en Simonis, waren toch al niet meer actief op het moment dat de feiten bekend 
werden. Hulpbisschop Jan Niënhaus, die zich zelf schuldig maakte aan misbruik,[331] was al 
overleden toen het door hem gepleegde misbruik bekend werd. Voor de start van het conclaaf 
voor de pausverkiezing in 2013 riepen verenigingen van slachtoffers de 
kardinalen Mahony, Danneels, Brady en Rigali op om niet aan het conclaaf deel te nemen, 
omwille van hun houding tegenover de pedofilieschandalen in de kerk . 
 

 

Betere selectie van priesters 

Omdat de kerk van mening is dat homoseksualiteit een belangrijke oorzaak is voor het 
gepleegde misbruik, publiceerde het Vaticaan in 2005 richtlijnen om homoseksuelen uit te 
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sluiten van het priesterschap. Deze maatregel werd scherp bekritiseerd door organisaties van 
homoseksuelen en door anderen die van mening zijn dat homoseksualiteit geen oorzaak is 
van kindermisbruik. In Nederland wordt bij aanname van kandidaten en benoemingen een 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist. Om het overplaatsen van priesters die zich aan 
misbruik schuldig hebben gemaakt te voorkomen, wordt bij een overstap tussen bisdommen, 
ordes en congregaties een antecedentenonderzoek uitgevoerd.  
 

Betere opleiding en begeleiding van priesters in de door de bisschoppenconferenties 
Opgestelde regels, alsmede door het Vaticaan, wordt benadrukt dat de priesteropleiding moet 
worden verbeterd, onder andere door te wijzen op het gevaar van misbruik en de 
consequenties daarvan. In de praktijk zijn de priesteropleidingen op dit punt al sterk 
verbeterd. 
 

Onafhankelijke advisering van bisschoppen bij de afhandeling van individuele gevallen 

In de VS, Ierland en Oostenrijk schrijven de door de bisschoppenconferenties opgestelde 
regels voor dat elk bisdom een adviesorgaan kent ter advisering van de bisschop bij de 
afhandelingen van klachten over misbruik en de bestraffing van de dader. In Nederland en 
België is deze functie gecentraliseerd. In Nederland richtten de bisschoppen in 1995 het 
landelijke orgaan Hulp en recht op om (onder andere) deze functie te vervullen. Naar 
aanleiding van de tussenrapportage van de commissie-Deetman en het rapport van 
de commissie-Bandell, zal deze functie worden overgenomen door een 
onafhankelijke Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RK Kerk . In België werd deze 
functie tussen 2001 en 2009 vervuld door de commissie-Halsberghe, en daarna door 
de commissie-Adriaenssens. Om enige onafhankelijkheid in de advisering te waarborgen, zijn 
in elk van deze adviesorganen ook leken opgenomen. Omdat leken volgens het kerkelijke recht 
echter geen besluiten mogen nemen, nemen deze adviesorganen geen besluiten, maar geven 
zij een advies aan degenen die kerk rechtelijk wel bevoegd zijn om recht te spreken, dus aan 
de bisschoppen. De uitspraken van de Nederlandse klachtencommissie hebben het karakter 
van een niet-vrijblijvend advies aan de desbetreffende bisschop. Als de bisschop desondanks 
een besluit neemt dat de klager onwelgevallig is, kan deze nog terecht bij een Commissie van 
bezwaar. In mei 2011 benadrukte de Congregatie voor de geloofsleer in een brief dat deze 
adviesorganen het oordeel van de bisschoppen niet mogen vervangen. 
 

Betere hulpverlening aan slachtoffers 

Vanaf de jaren 90 begon de Kerk haar aandacht meer op de slachtoffers te richten. In 
Nederland kan er vanaf de jaren negentig worden gesproken van een schoorvoetende 
beleidsmatige prioritering van de slachtoffers. In vele landen zijn hiervoor per bisdom 
voorzieningen ingericht. Zo kent bijvoorbeeld elk Amerikaans bisdom een victim assistance 
coordinator, heeft ieder Nederlands bisdom sinds 2002 een vertrouwenspersoon, en kent elk 
Oostenrijks bisdom een ombudsstelle voor hulp aan slachtoffers. In de praktijk functioneerde 
dit niet altijd goed. In het bisdom Philadelphia speelden door de kerk aangestelde 
hulpverleners vertrouwelijke informatie over de slachtoffers door aan advocaten die de Kerk 
moesten verdedigen tegen schadeclaims van diezelfde slachtoffers. Informatie die alleen zou 
worden gebruikt om slachtoffers te helpen, werd in de praktijk ook gebruikt om gerechtelijke 
aansprakelijkheid te ontlopen.[342] Dit leidde tot een pleidooi voor een echt onafhankelijke 
hulpverlening. In Nederland en België hadden Hulp en Recht en de commissie-Halsberghe ook 
een rol bij de hulpverlening. Omdat Hulp en recht een instelling van de kerk was, kon al snel 
de indruk ontstaan van onvoldoende afstand tussen haar en de kerk . Daarom adviseerde 
de commissie-Bandell tot oprichting van een Platform hulpverlening na seksueel misbruik in de 
rooms katholieke kerk . 

Mogelijke aanpak 

Om misbruik van minderjarigen binnen de katholieke kerk in de toekomst te voorkomen, zijn 
verschillende voorstellen gedaan, waaronder: 

- Een strengere selectie en betere opleiding van priesters. 
- Begeleiding van priesters. 
- Afschaffen van het celibaat voor de geestelijkheid in de Latijnse Kerk .  
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- Centraal (bijvoorbeeld in het Vaticaan) bij te houden register van daders, zodat het 
niet meer voor kan komen dat men in een nieuwe werkkring niet op de hoogte is van 
eerder misbruik door de dader op een andere plek. 

- Het bedenken van mechanismen die machtsmisbruik voorkomen.  
- Voorkomen van een makkelijke toegang tot kinderen. 
- Onafhankelijke inspecties. 
- Verplichte aangifte van gevallen van misbruik bij justitie. 
- Daders uit hun ambt verwijderen. Of ze alleen onder strikte voorwaarden. in hun 

ambt terug laten keren. 
- Aandacht voor en ondersteuning van slachtoffers. 
- Verdergaande wijzigingen in de structuur en cultuur van de katholieke kerk . 

 

Inmiddels is, zoals in de vorige paragraaf beschreven, een deel van deze voorstellen 
gerealiseerd, maar andere niet. Zo zijn selectie, opleiding en begeleiding van priesters 
verbeterd. De kerk gaat er geleidelijk ook steeds meer toe over om misbruik bij justitie te 
melden. De katholieke kerk wenst echter niets te veranderen rondom het celibaat, ook al 
omdat de kerk zelf de suggestie in de media afwijst dat het celibaat een oorzaak van de 
problemen is geweest. 

Kerk verlating 

In alle landen waar veel misbruik heeft plaatsgevonden, maken de media melding van een 
toenemend aantal kerk verlatingen. Hoewel het moeilijk is te bepalen in hoeverre dit door het 
misbruik en de omgang van de kerk hiermee is veroorzaakt, speelt dit vermoedelijk vaak een 
rol bij het besluit om tot kerk verlating over te gaan. bijvoorbeeld in het Vaticaan) bij te houden 
register van daders, zodat het niet meer voor kan komen dat men in een nieuwe werkkring 
niet op de hoogte is van eerder misbruik door de dader op een andere plek.     

 

 

Eigen kinderen van Jezus 
 

Jacob Slavenburg schrijft over de geboorte van Jezus:  

Het was warm die juniavond. In het veld waren de krekels volop doende met hun nachtlied. 

Een prachtige sterrenhemel overkoepelde de eenvoudige huisjes van het dorpje Nazareth. De 

warmte was in dit jaargetijde nog buiten de dikke muren te houden. De meeste bewoners 

sliepen al. In de Oriënt begint de dag vroeg. Maar Jozef en Maria konden de slaap niet vatten. 

Het leek of er iets in de lucht hing. In het halfdonkere keken ze naar elkaar. De krachtig 

gebouwde Jozef, zijn donkere huid bijna gelooid door het buiten werken, en Maria die iets 

doorschijnend leek te hebben. Als door een magneet gestuurd trokken ze naar elkaar toe. En in 

die nacht gebeurde het wonder, zoals er nog steeds dagelijks miljoenen wondertjes gebeuren.. 

Een Syrische bijbelvertaler zou later schrijven: ‘en Jozef ging in tot Maria en verwekte Jezus, 

die de Christus werd genoemd. Negen maanden later werd in dat eenvoudige Galilese dorp, bij 

het krieken van de dag, een jongetje geboren. Zijn naam was Jeshua, bij ons beter bekend als 

Jezus. De plaats was niet Betlehem, de stad van David, uit welk geslacht volgens de oude 

geschriften de Messias geboren zou worden. Nee, gelukkig voor het gezinnetje vond de geboorte 

plaats in het eigen huis in Nazareth. Er waren dan ook al direct enige buurvrouwen die kwamen 

helpen met water en doeken.  

Jezus werd in een eenvoudig gezin in Nazareth geboren. Om te voldoen aan de profetieën uit 
wat we nu het Oude Testament noemen, werd het geboorteverhaal verplaatst van Nazareth in 
Galilea naar Bethlehem, honderdveertig kilometer naar het zuiden. Een vreemd verhaal om je 
in te laten schrijven in een register. En dat je dan je hoogzwangere vrouw op een ezeltje die 
honderdveertig kilometer door de woestijn heen en weer zou slepen. Nee, zo’n man was Jozef 
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niet. Het verhaal van Egypte staat daarmee ook op losse schroeven. Het latere christendom is 
in sommige opzichten zeker schatplichtig aan En Egypte, vooral Alexandrië, neemt in het 
vroegste christendom een belangrijke plaats in. Ook in Egypte werden de teksten gevonden 
van de Nag Hammadi-geschriften (de Dode Zeerollen) en ook de evangeliën van Judas, Maria 
Magdalena en het praktisch verloren gegane evangelie van de Egyptenaren. Een deel van de 
teksten verdwenen na aankoop in een kluis. Een ander deel, met onder andere het beroemde 
evangelie van Thomas, dat door de Egyptische regering was teruggevorderd van een 
Cypriotische antiquair, zat jarenlang in een koffer die stond op het kantoor van de directeur 
van het Koptisch museum in Egypte. Met behulp van koningin Juliana werd Gilles Quispel 
(Nederlandse hoogleraar) in staat gesteld om in Cairo een kopie te maken van dat 
uitzonderlijke evangelie. Het evangelie werd door Quispel, samen met enkele andere geleerden, 
in 1959 uitgegeven. Dat Jezus echter naar Egypte zou zijn gereisd is zeer onwaarschijnlijk. 
De wijsheid van Jezus, zoals die al vele eeuwen lang in de Egyptische tempels werd 
gepraktiseerd, droeg hij in zich. Maria, zijn moeder was immers in de tempel opgegroeid en 
ook hij zelf volgde lessen bij de Essenen en in de tempel. Van hem zijn uit die dagen veel 
leringen bekend gebleven. Jezus roept op tot het overpeinzen van het innerlijk. Dan zal het 
uiterlijk er ook naar zijn. Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. 

• Heb je broeder (je naaste) lief als je eigen ziel, behoed hem als de appel van je oog;  

• Nooit zullen jullie blij zijn als je niet vol liefde naar je broeder (je naaste) kijkt;  

• Wie het Al denkt te kennen, maar niet zichzelf, blijft volkomen in gebreke; 

• Als jullie de twee één maakt en als jullie het innerlijk maakt als het uiterlijk, en het 
uiterlijk als het innerlijk en het boven als het beneden, en als jullie het mannelijke en 
vrouwelijke tot één maakt, zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke 
niet vrouwelijk… dan zullen jullie binnengaan in het koninkrijk. 

Kinderen van de dynastie der Essenen werden grootgebracht en opgevoed in een 
kloostercentrum, waar ook hun moeders woonden. Omdat Jezus zelf was opgegroeid in zo’n 
besloten kloostergemeenschap, wordt er in de evangeliën weinig verteld over zijn jeugd. Dit 
wooncomplex, aan de rand van Qumrân, werd het ‘Betlehem van Judea’ genoemd. Ter 
onderscheid van de onafhankelijke Bethlehem nederzetting ten zuiden van Jeruzalem. 
Volgens Mattheus 2:4-5 werd Jezus geboren in ‘Bethlehem in Judea’. Oorspronkelijk was het 
een paleis voor Hasmonese vorsten, maar in de Koperrol van Qumrân wordt het ‘het Huis van 
de koningin genoemd’. 

De doop in de Jordaan verenigde de aardse mens Jezus met de preëxistente christus kracht: 
de Logos. (pre: voorkeur boven anderen hebben, existentie: bestaan, logos is een Grieks woord: 
denkvermogen). Daarmee kon men de vervloekte seksualiteit omzeilen. Christus geboren uit 
een maagd. Christus zonder Jezus en later zelf ook god (in de drie-eenheidformule). Vervloekte 
seksualiteit omdat zo iets laags niet verenigd kon worden met zoiets hoogs als christus en 
god. Het zegt veel over de patriarchale instelling van mensen die daar zo over dachten. 
Patriarchaal is aartsvaderlijk en een patriarchaat is een gezinsverband waarbij de vader hoofd 
van het gezin is en het erfrecht steeds aan de mannelijke nakomelingen blijft. Ze amputeerden 
letterlijk en figuurlijk een deel van hun eigen wezen. Daarom kon de geschiedenis niet anders 
dan eenzijdig weergegeven worden. 

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw verschenen telkens meer veronderstellingen dat 
Jezus christus een dochter had die Sarah heette. Volgens de kerkelijke dogma's was Jezus 
puur, rein en celibatair. Toch blijven er door de eeuwen heen hardnekkige geruchten bestaan: 
Jezus had een dochter bij zijn vrouw Maria Magdalena. Jezus heeft een intense en liefdevolle 
relatie met zijn vrouwelijke partner Maria Magdalena gehad. Samen hebben ze vier kinderen 
op de wereld gezet. Drie zoons en een dochter. Dat opmerkelijke nieuws staat in het onlangs 
verschenen boek Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena over de Goddelijkheid 
van de mens - Deel II van de schrijvers Gabriela en Reint Gaastra-Levin.  
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Het argument van zijn goddelijkheid. De Rooms Katholieke kerk heeft er altijd op gehamerd 
dat Jezus door zijn goddelijkheid puur was en celibatair. Baigent, Leigh en Lincoln gebruikten 
juist het argument van zijn goddelijkheid in het in 1982 verschenen boek 'The Holy Blood and 
the Holy Grail' om te stellen dat 'als hij God is, blootgesteld aan de menselijke ervaring, hij 
zeker niet onwetend kon en mocht blijven van de twee belangrijkste menselijke 
grondprincipes: sexualiteit en het vaderschap.  

De bijbel zwijgt hier helaas in alle talen over, alhoewel duidelijk is dat Maria Magdalena Jezus 
door het hele land Israel volgt. De Naq Hammadi rollen geven verscheidene keren aan dat 
sommige van de discipelen klagen omdat Maria Magdalena zo'n prominente plaats in de groep 
van discipelen en volgelingen inneemt. Zij zeggen meermalen dat Jezus aan haar gezelschap 
de voorkeur geeft boven het gezelschap van zijn discipelen en er zijn Naq Hammadi rollen die 
aangeven dat 'hij haar kuste op haar mond.' Dat is nauwelijks vertoon van a-seksualiteit of 
'reinheid en puurheid.' De kanttekening moet worden geplaatst, dat het de apostel Paulus 
was die het celibaat propageerde omdat sexualiteit en alles wat daarmee samenhing alleen 
maar afleidde van de hoofdzaak: de verspreiding van het Evangelie. Het mag bekend zijn dat 
Paulus Jezus nooit heeft gekend of in levende lijve heeft ontmoet: de discipelen, toen apostelen 
waren pas in Damascus geweest (Paulus' woonplaats) toen de kruisiging en de hemelvaart 
allang hadden plaatsgevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat Jezus met Maria Magdalena 
was getrouwd en een kind met haar had.  

Na de kruisiging zijn er vrij hardnekkige geruchten dat Maria Magdalena over de Middellandse 
zee naar Zuid Frankrijk is gevlucht. Haar twaalf jarige dochter Sarah was volgens de verhalen 
vermomd als dienares. Het is heel goed denkbaar dat Maria Magdalena en Sarah onder de 
bescherming stonden van Jozef van Arimathea die volgens de overlevering uiteindelijk 
doorreist naar Glastonbury (Wales). De keuze voor Zuid-Frankrijk ligt ook redelijk voor de 
hand: het was door de Romeinen veroverd gebied maar men leefde daar als 'barbaar' in 
relatieve vrijheid. Italië werd totaal beheerst door de Romeinen, die de Joden zagen als rebellen 
en herriemakers, die bestemming was dus niet bepaald evident.  

Het verhaal van de Frankische koning die trouwt met een vrouw uit de zee. Hoewel de legende 
spreekt van een zeemeerminachtige vrouw die de aandacht van een van de eerste Frankische 
koningen trekt is het aantrekkelijk om elementen van waarheid in deze legende te zien. 'Sarah 
'kwam van de zee.' Verondersteld wordt dat ze met haar moeder per schip reisde van Cesarea 
naar de zuid-franse kust. De aanwezigheid van de rijke Jozef van Arimathea zal ervoor garant 
hebben gestaan dat ze een rijke erfdochter of Joodse prinses leek. De West-Franken (vanaf 
ongeveer 440AD de Merovingen) heersten over het zuid-westelijk deel van Europa van 15AD 
tot 751AD! In het vroege tijdperk van hun regering hadden ze een reputatie als koningen met 
esotherische en mystieke eigenschappen: ze waren veelal priesterkoningen. Het huwelijk van 
Jezus Christus' dochter met een van de Merovingse stamvaders verleent dan alleen maar 
kracht aan de overlevering van hun vermeende esotherische eigenschappen. Helaas is voor 
zover bekend geschreven bewijs hierover zoek of verstopt. 

De genealogie van Jezus via Jozef van Nazareth wordt beschreven in twee passages uit de 
evangeliën: Matteüs en Lucas. Beide traceren Jezus' erflijn terug tot Koning David en van daar 
tot aan Abraham, waarbij Lucas zelfs de lijn doortrekt naar Adam. 

De geslachtslijsten van Jezus zijn te vinden in Matteüs 1:1-17 en Lucas 3:23-38. Matteüs 
werkt van oud naar jong, Lucas van jong naar oud, wat een probleemloos gegeven is. De lijsten 
zijn identiek tussen Abraham en David, maar vanaf dat punt verschillen zij radicaal: 

- Matteüs volgt de lijn van Salomo, Davids oudste zoon en opvolger, maar Lucas volgt 
de lijn van Natan, een andere zoon van David.  

- Matteüs schrijft dat Jechonja de vader van Sealtiël was; volgens Lucas was Neri 
Sealtiëls vader.  

- Matteüs volgt de lijn van Zerubbabel, een zoon van Sealtiël, maar Lucas volgt de lijn 
van Resa, een andere zoon van Sealtiël.  
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- Matteüs schrijft dat Jakob de vader van Jozef was; volgens Lucas was Heli Jozefs 
vader. 

- Volgens Mattheüs waren er achtentwintig generaties tussen David en Jezus (15 
tussen David en Sealtiël, 13 tussen Sealtiël en Jezus), volgens Lucas 43 (22 tussen 
David en Sealtiël, 21 tussen Sealtiël en Jezus). 

- Een bijkomend probleem is dat Mattheüs tussen Salomo en Jechonja vier generaties 

minder noemt dan I Kronieken 3:10- 16: Achazja, Joas, Amasja en Azarja. 

Van deze verschillen zijn nr. 2 (veroorzaakt door nr. 1), nr. 4 (veroorzaakt door nr. 3) en nr. 6 
biologisch gezien onmogelijk. Bij nr. 5 sluit het verschillende aantal generaties biologisch de 
mogelijkheid uit dat Mattheüs en Lucas slechts verschillende namen hebben gegeven voor 
dezelfde personen.  

Een aanvullend theologisch probleem is dat er wordt beweerd dat Jezus ter wereld kwam door 
een maagdelijke geboorte; hierdoor zou Jozef niet de biologische vader zijn en dus zijn 
voorouders irrelevant voor Jezus. De voorouders van Maria zouden om dynastieke redenen 
belangrijk kunnen zijn (zie motieven), maar Maria wordt slechts genoemd als de ‘vrouw van’ 
Jozef.  

De verschillen tussen Mattheüs' en Lucas' genealogie zijn altijd een probleem geweest voor 
zowel vroegere als moderne rationele lezers van het Nieuwe Testament. Volgens Howard W. 
Clarke kunnen de twee bijdragen niet geharmoniseerd worden en vandaag de dag worden zij 
beschouwd als ‘theologische’ constructies. Volgens Scott Gregory Brown is de oorzaak van het 
verschil tussen de twee genealogieën dat het niet bijgevoegd was in de gemeenschappelijke 
bron van de twee evangeliën (Evangelie volgens Marcus en Q). Dit betekent dus dat de auteurs 
van Mattheüs en Lucas onafhankelijk van elkaar bronnen hebben geraadpleegd over de 
afstamming van Jezus, waardoor minstens één van de twee gedeeltelijk incorrect moet zijn 
overgeleverd.  

Enige indicatie kan zijn dat Mattheüs' geslachtslijst op vier generaties overeenkomt met I 
Kronieken, terwijl Lucas iets voorzichtiger is bij de presentatie van zijn geslachtslijst door te 
vermelden dat Jezus ‘zoals algemeen werd aangenomen’ de zoon van Jozef was, die de zoon 
van Heli was enz. (Lucas 3:23). Dit lijkt aan te geven dat de auteur van het Lucas-evangelie 
afging op wat er werd aangenomen door de (meerderheid van) mensen die hij raadpleegde, 
waarbij hij de mogelijkheid open lijkt te houden dat het niet klopt, terwijl de auteur van 
Mattheüs uitging van het gezag van het Oude Testament; de drie keer 14 generaties schijnen 
de meeste critici enigszins gekunsteld en toevallig. Deze observaties van geleerden kunnen 
echter geen definitieve voorkeur voor één van beide lijsten geven, noch ze allebei als geheel 
incorrect afschrijven. 

Het motief voor de auteurs van Mattheüs en Lucas om de geslachtslijsten te noemen kan van 
politieke aard zijn geweest, omdat Jezus dan als afstammeling van koning David het 
koningschap van de Joden kon opeisen. Dit is verwant aan de bewering dat Jezus de Joodse 
messias (oftewel de ‘christus’ of de ‘gezalfde’) was, wat betekende dat hij koning zou worden. 
Zoals boven beschreven is deze troonclaim echter strijdig met de doctrine van de maagdelijke 
geboorte, die meer religieus van aard is. 

Volgens Stanton kondigt de genealogie de acceptatie van niet-joden in het Koninkrijk van God 
aan: dat refereert aan Jezus als ‘de Zoon van Abraham’; de auteur had de belofte van Abraham 
in gedachte uit Genesis 22:18. Mattheüs vertelt dat door Israëls mislukking om het ‘vruchten 
van het koninkrijk’ te creëren en de afwijzing van Jezus, Gods koninkrijk van Israël is 
afgenomen en aan de niet-joden gegeven. Een andere aankondiging van de acceptatie van 
niet-joden is de toevoeging van vier vrouwen in de genealogie, wat iets onverwachts was voor 
een lezer uit de eerste eeuw. Volgens Stanton stellen de vrouwen voor een lezer uit de eerste 
eeuw niet-joden voor.  

Harmonisatiepogingen 
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De bekendste manier van apologeten om de twee genealogieën met elkaar te verzoenen is door 
te stellen dat Mattheüs de stamboom van Jozef noemt en Lucas de stamboom van Maria; 
Jozef zou niet de zoon maar de ‘schoonzoon’ van Heli zijn, en het zou in eerste eeuws Palestina 
het gebruik zijn om als vrouw je echtgenoot te noemen in plaats van jezelf als je je eigen 
afstamming kenbaar maakte.  

De meeste kritische geleerden doen deze argumenten af als ad hochypothesen die niet 
gesteund worden door de tekst zelf of buitenbijbels historisch bewijsmateriaal over 
genealogische gebruiken in het Palestina van die tijd. Taalkundig gezien houdt het ook geen 
steek, aangezien υἱός ‘zoon’ of ‘afstammeling’ betekent; als Lucas werkelijk ‘schoonzoon’ had 
bedoeld, dan zou hij wel het woord γαµβρός hebben gebruikt, wat zou hebben aangegeven dat 
het om aangetrouwde familie ging en niet om een bloedverwant. Bovendien lost dit probleem 
nr. 2 niet op, omdat Sealtiël en Zerubbabel overeenkomen in beide lijsten, en een 
‘schoonzoon’-constructie kan de apologeten deze keer niet helpen, omdat deze personen 
allemaal rechtstreekse afstammelingen moeten zijn. Sommige apologeten vragen zich daarom 
af of de twee Sealtiëls en Zerubbabels niet vier verschillende personen zijn in plaats van twee, 
en de overeenkomst hier schijn is; hoewel dit in principe mogelijk is, kleeft er een grote 
onwaarschijnlijkheid aan vast: juist waar de lijsten twee keer op rij overeenkomen zou dit 
toeval zijn, en bovendien zou de lijn van Natan zich 43 keer hebben voortgeplant in de tijd dat 
die van Salomo er 28 keer over deed. Daarnaast blijft het een raadsel waar de vier generaties 
uit I Kronieken zijn gebleven die Mattheüs niet noemt. 

Twee Jezuskinderen 

De Oostenrijkse theoloog en grondlegger van de antroposofie Rudolf Steiner (1861–1925) 
stelde dat de evangeliën van Mattheüs en Lucas niet te verzoenen zijn, maar wel allebei waar. 
De conclusie moest volgens hem zijn dat er twee verschillende Jezuskinderen zijn geweest, 
waarvan de ‘Salomonische Jezus’ van Matteüs op 6 januari 1 v. Chr. was geboren maar nog 
vóór zijn volwassenheid overleed, en de ‘Nathanische Jezus’ van Lucas geboren was op 25 
december 1 v. Chr. met gelijknamige ouders maar een andere afstamming. De Salomonische 
en Nathanische Jezus werden volgens Steiner als twaalfjarige in de tempel verwisseld, waar 
de Nathanische Jezus, die reeds het ‘nirmanakaya van Boeddha’ bezat, nu ook het ‘ik-wezen 
van Zarathoestra’ van de Salomonische Jezus had aangenomen, en vervolgens werd 
aangetroffen door de Salomonische Jozef en Maria en per abuis aangezien voor hun eigen 
zoon en zo uiteindelijk het christuswezen werd. Emil Bock, mede-oprichter van De 
Christengemeenschap, een nauw aan de antroposofie verbonden christelijke ‘beweging’, 
werkte de leer van de twee Jezuskinderen verder uit (een recente verdediger van de leer is 
Hans Stolp). Buiten hun maatschappelijke minizuil is de steun voor deze speculaties van 
Steiner en Bock echter nihil gebleven. Er is een Mattheuskind en een Lucaskind. Het kan niet 
anders dan dat het over twee verschillende kinderen gaat. Lucas heeft het over het 
koningskind en Mattheus over het priesterkind. De verhalen spreken elkaar steeds tegen. 

Broers en zussen van Jezus 

In de evangeliën wordt verteld over broers en zussen van Jezus. Christenen verschillen van 
mening of dit betekent dat Maria nog meer kinderen gekregen heeft. Maria trouwde op 
ongeveer haar twaalfde jaar met Jozef, de timmerman. Galilea is in de sfeer van het lentefeest 
als de aartsengel Gabriël haar komt bezoeken en haar zegent. Hij kondigt de geboorte aan van 
een zoon, die wereldheil zal brengen. Hij zegt haar dat haar nicht Elisabeth een half jaar 
zwanger is. Vader Jozef, de ongekroonde koning van Israël, woonde in Bethlehem, in het 
stamhuis van David, van Isaï. 

Oosters orthodox en rooms katholiek: Maria altijd maagd 

Al in de begintijd van de christelijke kerk werd het belangrijk gevonden dat Jezus geboren 
werd uit een maagd. De evangeliën volgens Matteüs en Lucas vermelden dit reeds met nadruk, 
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en kennelijk uit verschillende bronnen; dat betekent dat dit rond 85 schriftelijk, en tientallen 
jaren daarvoor al mondeling werd doorgegeven.  

Hierbij speelt een rol dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament, bij de profeet Jesaja 
(7:14), de geboorte van Emanuel wordt aangekondigd uit een maagd.  

Voor mannen als Ignatius van Antiochië (stierf 110), Justinus de Martelaar (ca 114-165), 
Tertullianus (160-230) en Ireneüs van Lyon (140-202) in de tweede eeuw gaf de 
maagdelijkheid al een extra heilige kleur aan het leven van Maria. Zij vergeleken haar met de 
maagd Eva. Door Eva was de zonde in de wereld gekomen, door de maagd Maria de Verlosser. 
In deze periode lijkt men wel te accepteren dat de schrijvers van de brieven van Jacobus en 
Judas broeders van de Heer waren.  

In de derde eeuw verklaart Origenes (180-254) in zijn Commentaar op Matteüs (ca 248) te 
geloven dat Maria altijd maagd is gebleven. Epifanius nam het rond 370 op in zijn belijdenis. 
Ook Augustinus van Hippo (354-430) ging hiervan uit. Het Concilie van Constantinopel II 
accepteerde het in 553 als dogma, door de woorden altijd maagd toe te voegen, waar Maria 
genoemd wordt. Wanneer men geconfronteerd werd met Bijbelse of buiten-Bijbelse berichten 
over de broers en zussen van Jezus, ging men ervan uit dat dit kinderen waren uit een eerder 
huwelijk van Jozef. De oosters-orthodoxe kerk leert dit nog steeds. 

Hiëronymus van Stridon (342-420), de enige in zijn tijd in de Westerse kerk die Hebreeuws en 
Aramees kende, opperde in zijn geschrift Contra Helvidium de Beatoe Marioe Virginitate dat 
het Aramese woord voor broer ook een vagere familiebetrekking kon betekenen zoals neef. In 
Genesis 14 wordt bijvoorbeeld de verhouding tussen oom Abraham en zijn neef Lot, 
weergegeven door broer, zowel in de Hebreeuwse tekst, als in de Griekse Septuagint (adelfos). 
De westerse Kerk nam de uitleg van Hiëronymus over; ook Luther en Calvijn gingen hier zo'n 
duizend jaar later nog van uit. 

De feministische theologie ziet het leerstuk dat Maria altijd maagd bleef, samen met de leer 
dat het kwaad van Eva uitging, de teruggeschoven positie van Maria Magdalena en de nadruk 
die in de katholieke seksuele moraal op de voortplanting wordt gelegd, als de-erotiseren van 
de vrouwen, die niet zichzelf mogen zijn. Weliswaar staat Maria hoog in aanzien, maar deels 
ten koste van haar identiteit als vrouw. Door haar eeuwig maagd zijn als hogere bestemming 
te zien dan het moederschap, konden de kerk vaders hun afschuw van erotiek en hun 
wantrouwend misprijzen voor vrouwen handhaven en toch Maria als moeder van God in ere 
houden, aldus sommige theologen.  

Maarten Luther zegt in zijn commentaar op het Magnificat: ‘Maria was een maagd, zuiver en 
rein, niet slechts voor de geboorte van onze Heer. Zij was dit ook bij de geboorte van onze Heer 
en zij is dit gebleven na de geboorte van onze Heer Johannes Calvijn laat het meer in het 
midden, hij is het wel eens met Hiëronymus, dat het woord adelfos een bredere betekenis 
heeft: Dat door broeders, volgens de gewoonte van de Hebreeën, allerlei verwanten verstaan 
worden, hebben wij reeds elders gezegd. Het is daarom dwaasheid van Helvidius te menen dat 
Maria meer kinderen gehad heeft, daar er enige malen sprake is van de broeders van christus. 

Geleidelijk echter, beseften protestanten dat de afwijzing van de verering van Maria, de 
verwerping van het verplichte celibaat en de voorrang van de Schrift boven de traditie (sola 
scriptura) gevolgen zouden hebben voor het dogma van Maria altijd maagd. Het eeuwig maagd 
zijn van Maria werd onwaarschijnlijk (zij het niet absoluut onmogelijk) geacht. In het Nieuwe 
Testament betekent volgens de gangbare protestantse exegese adelfos, wanneer het 
betrekking heeft op familiebetrekkingen, altijd broer. Voor het woord neef (oomzegger), en voor 
nicht, verwante, worden andere worden gebruikt. Het veel gebruikte woordenboek Bijbels 
Grieks, Bauer, zegt, dat het gebruik van het woord broeder voor minder precies omschreven 
mannelijke familieleden niet inhoudt, dat het woord (αδελφοσ; adelfos) ook neef kan 
betekenen; het betekent in de eerste plaats broer. Als met adelphos inderdaad een neef van 
Jezus bedoeld wordt, is dat een uitzondering op het normale gebruik. 
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Om Mattheüs 1:24, 25 staat: Jozef deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij 
nam haar (Maria) bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat 
ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Deze tekst heeft, zoals de 
aantekeningen bij de Canisius en de Willebrord 78 opmerken, vooral betrekking op de 
maagdelijke geboorte. De tekst laat zich niet uit over het huwelijksleven van Maria en Jozef 
na de geboorte van Jezus. 

Alle vier de evangeliën vertellen over broers en sommige over zussen van Jezus. 

- Mattheüs 12: 46 en 50; Marcus 3:31; Lucas 8:19: Jezus is erg druk met genezingen 
en prediking, en er wordt van bevoegde zijde aan zijn geestelijke gezondheid 
getwijfeld. Zijn moeder en broers willen hem tegen zichzelf in bescherming nemen, 
(Marcus 3:20), maar Jezus wil ze niet spreken.   

- Mattheüs 13: 55; Marcus 6:3; In Nazaret, het dorp, waar hij opgroeide, staat men 
verbaasd over het onderwijs dat hij en de wonderen die hij doet. Ze kennen zijn 
vader, zijn moeder, zijn broers en zussen. Zijn broers heten: Jacobus, Jozef (of 
Joses), Simon en Juda.  

- In Johannes 2:12 brengt Jezus tijd in Kapernaüm door met zijn moeder, zijn broers 
en zijn leerlingen, die laatste twee dienen we kennelijk van elkaar te onderscheiden.  

- Johannes 7:3-5 en 10: Jezus’ broers dringen er bij hem op aan, het Loofhuttenfeest 
te vieren. De evangelist vertelt en passant dat de broers van Jezus niet in hem 
geloven.  

- In 1 Korintiërs 9:5 blijken de broeders van de Heer net als de Apostelen en Kefas 
(Petrus) de kerk en langs te reizen, die daarvoor de kosten dragen.  

Jacob(us) de Rechtvaardige (?-62) broer van de heer, bisschop van Jeruzalem 

• Deze wordt door de rooms katholieken en Oosters Orthodoxen Jakobus de Mindere 
genoemd, en door de rooms katholieken vereenzelvigd met de zoon van Alfeüs. Protestanten 
zien hem als broer van Jezus;  

• 1 Korintiërs 15:7: Jezus is hem na zijn dood en opstanding verschenen.  

• Handelingen 1:14 Jezus’ broers waren bij de groep die aan het bidden was en de Heilige 
Geest ontving met Pinksteren.  

• Handelingen 12:17; Jakobus neemt de leiding van de apostelen over als deze Jeruzalem 
moeten verlaten; het betrof vooral Joodse gemeenten (Galaten 1:19; 2:9 en 11)  

• Handelingen 15:13 is geen man van partijschappen; speelt een verzoenende rol op het 
Apostelconvent.  

• Handelingen 21:18 is duidelijk de leider van de gemeente te Jeruzalem.  

De brief van Jakobus wordt traditioneel toegeschreven aan deze Jakobus. Wat inhoud betreft 
zou de brief zeker bij een arme, zeer vrome, Joods-christelijke gemeenschap kunnen passen. 
Jacobus en zijn kring stonden goed bekend onder niet-christelijke gelovige Joden. Dit wordt 
bevestigd in de reactie op zijn marteldood, die plaatsvond in AD 62 en die Flavius Josefus als 
volgt beschrijft: 

Ananus, een van hen, van welke wij nu spreken, was een stout en onversaagd mens, en van 

de aanhang der Sadduceën, die, gelijk wij gezegd hebben de strengsten onder de Joden zijn, 

en in het gericht het hardnekkigst bij hun gevoelen blijven staan. Hij nam de tijd waar, toen 

Festus gestorven, en Albinus nog niet aangekomen was, deed de raad te samenkomen, en 

ontbood er Jakobus, broeder van die Jezus, welke christus genoemd werd, benevens enige 

anderen voor, en hen beschuldigd hebbende dat zij de wet overtreden hadden, deed hij hen 

veroordelen om gestenigd te worden. Dit bedrijf mishaagde al de inwoners van Jeruzalem, die 

enigszins godsdienstig waren en de onderhouding der wetten behartigden; en daarom lieten zij 

Koning Agrippa heimelijk verzoeken, dat hij Ananus bevelen wilde zo iets niet meer te doen, 

dewijl hetgene hij gedaan had een onverschoonbare zaak was. 
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Onafhankelijk van Flavius Josefus vertelt Hegesippus (midden tweede eeuw) dat Jacobus is 
gestenigd door Farizeeën en schriftgeleerden. Hegesippus had zijn informatie van de 
Ebionieten, een Joods-christelijke stroming die Jacobus als leider van de kerk zag.  

In 2002 werd een ossuarium ontdekt met het opschrift Jacobus de zoon van Jozef, de broer 
van Jezus. Veel geleerden reageerden sceptisch of afwachtend; ze bleken gelijk te hebben: het 
kistje bleek echt, het opschrift een vervalsing. 

Juda(s), de broer van Jacob 

Het voorlaatste boek van het Nieuwe Testament, de Brief van Judas, staat op naam van Judas 
de broer van Jacobus. Het is maar een korte brief die, net als 2 Petrus, citeert uit apocriefe 
boeken, zoals 1 Henoch. De brief van Judas wordt genoemd in de Canon Muratori en genoemd 
door Origenes en andere kerk vaders. Volgens Clemens van Alexandrië (ca 200) noemt de 
schrijver zich uit nederigheid broer van Jacobus. De kerk noemde de twee ‘broeders des 
Heren’, maar zij zichzelf niet. Er zijn veel argumenten, die er voor pleiten, dat de brief uit de 
na-apostolische periode stamt. Hegesippus vertelt dat twee kleinzonen van Judas terecht 
stonden voor keizer Domitianus, bisschop waren en leefden tot de regering van keizer 
Trajanus. In dat geval is Judas een veel jongere broer geweest van Jezus. Als hij vijftien jaar 
jonger was, geboren rond AD 10, zou hij zijn brief op hoge leeftijd hebben kunnen schrijven. 

Jozef en Simon  

Over deze twee overige broers en de zussen zwijgt het Nieuwe Testament verder. Overigens is 
er over acht van de elf apostelen en over vijf van de ‘zeven diakenen’ ook maar weinig 
biografische informatie. Die andere kant van Jezus Iedereen kent waarschijnlijk de verhalen 
over de omzwervingen van Jezus. Heel veel mensen kennen zijn predikingen waarin hij vooral 
omschrijft hoe de mens het beste kan leven en geloven.  

Toch is het duidelijk dat er een kant van hem een onbeschreven blad lijkt te zijn: zijn 
persoonlijke omstandigheden. 

- Was hij zo celibatair, rein en puur als de kerk beweerde? Was er echt nooit een 
vrouw in zijn leven?  

- Hoe zit het met de geruchten over een dochter die aan de stam stond van de 
Merovingen dynastie?  

- Als de Kerstnacht symbolisch is, wanneer was hij dan echt geboren?  
- Al dat gedoe over zijn doodskleed, beter bekend als het doodskleed van Turijn: is het 

nu echt of niet?  
- Gaat het Vaticaan het nu eindelijk als echt erkennen? 

De vroege christenen besloten om het heidense Yule feest om te dopen tot het feest van Jezus' 
geboorte: kerstfeest. Zijn wij na ongeveer tweeduizend jaar in staat om Jezus' echte verjaardag 
te vinden? Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de veronderstellingen telkens 
luider: dat Jezus christus getrouwd was. De Nag Hammadi geschriften uitgegeven in de jaren 
negentig bevatten het evangelie van Maria Magdalena, dat wees op een verbondenheid tussen 
haar en Jezus. Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw verschenen telkens meer 
veronderstellingen dat Jezus een dochter had die Sarah heette. De geruchten blijven 
hardnekkig.  

Sarah, Jezus' dochter trouwde in Frankrijk met een West-Frankische koning en werd daarmee 
stammoeder van het Koningshuis der Merovingen. Is het inderdaad mogelijk dat Jezus' 
dochter met een Frankische koning trouwde? 

Het is een mythe en een legende tegelijk. En daarom helaas heel moeilijk en nauwelijks 
bewijsbaar dat Sarah de dochter van Jezus en Maria Magdalena door haar huwelijk met een 
WestFrankische koning een stammoeder was van het koninklijke huis van de Merovingen. 
Toen Maria Magdalena na de kruisiging uit het Heilige Land wegvluchtte, in gezelschap van 
de rijke Jozef van Arimathea bevond zich een twaalf jarig meisje bij hen dat doorging voor een 
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dienaresje, maar dat later de dochter van Maria Magdalena en Jezus bleek te zijn. Van Sarah 
wordt verteld dat een voorvader van de dynastie der Merovingen zijn oog op haar liet vallen en 
met haar trouwde. Het is goed mogelijk dat Sarah later doorging voor een rijke Joodse prinses 
onder de bescherming van de zeer rijke Jozef van Arimathea. Daardoor is het niet onmogelijk 
dat een koning van de West-Franken er voordeel in zag om met haar te trouwen. Op deze 
manier wordt Sarah gezien als een stam-moeder der Merovingen. De implicaties zijn groot. 
Stamt zo’n dynastie af van Jezus zelf? 

De historische feiten: 

- Jezus zou volgens onze jaartelling gekruisigd zijn in 33AD  
- Hij zou dan een dochter moeten hebben gehad van ongeveer 12 jaar.  
- Echter blijkt dat Jezus geboren was in het jaar 6BC. 
- Derhalve moeten we aannemen dat Sarah in 27AD in Frankrijk aankwam.  
- In het jaar 27AD was Clodomir I koning van de West Franken.  
- Hij was geboren in het jaar 3AD. 
- Het is van Clodomir niet bekend met wie hij trouwde. 
-  Wel is bekend dat hij een dochter kreeg die later Koningin Antenor III van de West-

Franken werd.  
- Antenor werd geboren in de tijd tussen 24AD en 30AD. 

 

Bestond er een huwelijk van Jezus' dochter met Chlodomir I van de West-Franken? Het blijft 
helaas niet meer dan gissen. Het enige houvast is het feit dat de Merovingen claimden dat 
Jezus' dochter hun stammoeder was, hoewel enig bewijs hierover nu niet is te achterhalen. 
Het enige waarin de claim van de Merovingen lijkt te helpen is dat het hier een voorouder 
betrof die een West-frankische koning moest zijn geweest. Het gaat hier immers om de 
koninklijke lijn van de West-Franken naar de Merovingen toe. Er zijn diverse bronnen die het 
huis van de West-Franken van voor de eerste eeuw aangeven. Als we ervan uitgaan dat gezocht 
moet worden in de periode tussen 20AD en 36AD (vanwege de discrepanties in het jaar des 
heren- Anno Domino, het jaar 1 en Jezus echte geboortedag 6BC) dan is Clodomir I in die tijd 
koning van de WestFranken. Clodomir of Chlodomir I is geboren omsteeks 3AD en stierf in 
maart 63AD. Zijn vader was Marcomir van de West-Franken, geboren voor 14BC. De naam 
van Clodomir's moeder werd nooit opgetekend. Hij zou ongeveer 24 jaar geweest zijn toen 
Sarah in Frankrijk arriveerde. Tussen 24AD en 30AD werd zijn dochter Antenor III geboren 
die hem later opvolgde als koningin van de WestFranken (24AD-ca. 69AD.) Opmerking: in 
sommige stambomen wordt Antenor aangeduid als zijnde van het mannelijk geslacht. Het is 
niet van veel belang omdat Antenor III Clodius I opvolgde en dus een voorouder was voor het 
vervolg van de koninklijke lijn.  

Als de lijst van West-frankische koningen objectief bekeken wordt dan lijkt de claim van de 
'afstamming van Jezus door diens dochter Sarah' wel wat moeilijk aanvaardbaar. De connectie 
van de koningen der West-Franken met Merovee is helaas op zijn minst ook moeilijk 
traceerbaar. Merovee, de eerste der Merovingen zou mogelijk niet de zoon van Clodio, de 
laatste West-frankische Koning zijn. Dan houdt de lijn, als die er al is direct op bij de eerste 
Meroving! Men zou zich kunnen afvragen of er inderdaad enig belang schuilt in de bewering 
van de afstamming. Maar dan gaat men voorbij aan de behoefte aan mythe en mystiek in het 
menselijk bestaan. Derhalve is er geen echte conclusie: alle opties blijven even open als dicht. 
Waarom zijn de geruchten over een mogelijk huwelijk van Jezus eeuwenlang onderdrukt?  

Volgens de kerkelijke dogma's was Jezus puur, rein en celibatair. Paulus propageerde een 
dergelijke houding voor de volgelingen van Jezus in 1 Corinthiers, hoofdstuk: 7 Vers 1: 
'Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt: het is een mens goed geen vrouw 
aan te raken.' Deze houding van Paulus was het hoofdmotief van de Rooms-Katholieke kerk 
om voor degenen die het evangelie moesten verbreiden het celibaat te adviseren en in latere 
eeuwen op te leggen. De reden hiervoor was, dat een vrouw de evangelist alleen maar zou 
afleiden van zijn taak om het evangelie te verbreiden. Men kan de ene niet opleggen wat de 
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ander niet doet. De consequentie hiervan was dat het huwelijk van Jezus eeuwenlang werd 
geheim gehouden.  

Toch blijven er door de eeuwen heen hardnekkige geruchten bestaan: Jezus had een vrouw, 
Maria Magdalena. In het boek 'The Holy Blood and the Holy Grail' geschreven door Baigent, 
Leigh en Lincoln in 1982, werd het feit dat Jezus waarschijnlijk een echtgenote had opnieuw 
geopperd. Het duurde echter tot in het derde millenium dat er werkelijk aandacht aan de 
controverse werd besteed: na het grote succes van het boek de Da Vinci Code van Dan Brown 
die in zijn verhaal terug valt op het boek ‘The Holy Blood and the Holy Grail. De kern van Dan 
Brown's boek was een afstammelinge van Jezus. Dat impliceerde dat Jezus een echtgenote 
moest hebben gehad. Een 'bastaardkind' was in de (orthodoxe) Joodse maatschappij schier 
een onmogelijkheid. 

De argumenten vóór Jezus' huwelijk: Jezus als plichtsgetrouwe oudste zoon: Jezus begon zijn 
predikingen pas na zijn dertigste jaar. Voor die tijd was hij timmerman in Nazareth en 
omgeving. Hij was opgevoed als een orthodoxe Jood. Eén van de verplichtingen van de 
orthodox opgeleide Jood was om voor nageslacht te zorgen. Hij moest derhalve trouwen. De 
goddelijkheid van Jezus. De Rooms Katholieke kerk heeft er altijd op gehamerd dat Jezus door 
zijn goddelijkheid puur was en celibatair. De auteurs van het boek 'The Holy Blood’ and ‘The 
Holy Grail’ gebruikten juist het argument van zijn goddelijkheid om te bewijzen dat hij juist 
wel ervaring moest ondergaan met de grondprincipes van sexualiteit en het krijgen van 
kinderen: 'als hij God is, blootgesteld aan de menselijke ervaring, hij zeker niet onwetend kon 
en mocht blijven van de twee belangrijkste menselijke grondprincipes: sexualiteit en het 
vaderschap!' De prominente aanwezigheid van Maria Magdalena. Maria Magdalena volgt 
Jezus door het hele land Israel gedurende de drie jaren van zijn predikingen. Dat mag op zich 
niet zoveel bijzonders lijken, Jezus had meerdere volgelingen drie jaar lang. Het is echter 
opvallend, dat alle vier de evangelisten Maria Magdalena's naam noemen in nogal wat 
verschillende situaties: 

- er worden zeven geesten bij haar uitgedreven (alleen Lucas vermeldt dit overigens in 
Lucas 8:2)  

- ze is prominent aanwezig in het huis van Lazarus (o.a Joh.11,2) 
- ze zalft Jezus' voeten met haar haren vlak voor de tijd dat hij zal gekruisigd worden 

(Joh.12,3 en Joh. 11,2)  
- Jezus neemt haar in bescherming tegen de kritiek van zijn volgelingen (Lucas10.12)  
- ze is aanwezig bij de kruisiging en blijft bij hem tot hij sterft (alle 4 de evangelisten)  
- ze is aanwezig bij het afhalen van het kruis van Jezus nadat hij is gestorven  
- ze koopt na de Sabbath balsemvloeistof voor Jezus (Marcus 16:1)  
- ze gaat op zondagmorgen naar het graf, dat ze geopend vindt  
- zij is de eerste met wie Jezus spreekt na zijn opstanding (Marcus 16,9, Johannes 

20:16)  
- zij is degene die van Jezus de opdracht krijgt om de discipelen te vertellen over zijn 

opstanding (Johannes 20:18). 
 

De naam 'Maria' wordt eenenvijftig keer genoemd in de vier evangeliën, waarvan er bijna dertig 
op een zekere Maria Magdalena slaan, de andere keren betreft het Jezus' moeder Maria. De 
vondst van de Nag Hammadi rollen en het evangelie van Phillippus. In het evangelie van 
Phillippus wordt verscheidene keren aangegeven dat sommige van de discipelen klagen omdat 
Maria Magdalena zo'n prominente plaats in de groep van discipelen en volgelingen inneemt. 
Zij uiten meermalen hun ongenoegen over het feit dat Jezus aan haar gezelschap de voorkeur 
geeft boven het gezelschap van zijn discipelen en dat 'hij haar kuste op haar mond.' Jezus zal 
geen uiting hebben gegeven aan zijn liefde of genegenheid voor Maria Magdalena als hij niet 
met haar zou zijn getrouwd. Dat zou geheel tegen zijn eigen leer indruisen. Leonardo Da 
Vinci's 'Laatste Avondmaal'. In Dan Brown's Da Vinci Code wordt specifiek melding gemaakt 
van de schildering: 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo Da Vinci. In dat schilderij, dat het 
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laatste avondmaal afbeeldt dat Jezus viert met zijn belangrijkste volgelingen zit Maria 
Magdalena op de ereplaats aan Jezus' rechter kant. Ze vormen een V wat gezien wordt als 
uiting van hun spirituele en lichamelijke eenheid. Leonardo Da Vinci's belangrijkheid wordt 
hierin gezien dat hij waarschijnlijk een 'Grootmeester van Jeruzalem was, een mogelijke 
geheime tak van de in 1312 ontbonden Tempeliers Orde en dat hij was ingewijd in de 
kerkelijke geheimen. Het schijnt dat hij Jezus en Maria Magdalena als man en vrouw 
beschouwde. Leonardo Da Vinci was een controversiële man, van hem zijn schetsen gevonden 
van 'vliegmodellen' e.d. Waarom waarde hechten aan een apocrief boek als het evangelie van 
Maria Magdalena? Het verschil tussen de gnostische evangeliën en de apocriefe evangeliën is 
dat de kerk vorsten van de rooms katholieke kerk de gnostische evangeliën een plaats hebben 
gegeven in de bijbel. De boeken die er buiten vallen noemt men apocrief. Dat betekent niet 
dat de apocriefe boeken minder geloofwaardig zijn, ze werden door de kerk vorsten alleen niet 
goed genoeg geacht voor het Nieuwe Testament, om verschillende redenen. (Te beknopt, te 
gewaagd, te ongeloofwaardig, niet voldoend aan de kerkelijke dogma's etc.) In de tijd waarin 
we nu leven kan men er heel andere voorwaarden aan stellen of een gevonden boek geloofd 
mag worden of niet. De bewijzen in de Bijbel en daar buiten zijn nogal overweldigend: Maria 
Magdalena toont zich niet alleen een volgeling van Jezus, maar ze neemt duidelijk verzorgende 
taken wat hem betreft op zich. Daarbij toont Jezus openlijk zijn genegenheid voor haar en 
geeft hij haar een belangrijke plaats in zijn leven - getuige bijvoorbeeld het feit dat hij na zijn 
opstanding het eerst met haar spreekt en niet met zijn discipelen. De conclusie lijkt dan ook 
gerechtvaardigd dat Maria Magdalena inderdaad Jezus' vrouw was. Bron: De verdwenen 
stammen, Anneke Koers. 

 

Onze voorouders 
Sicambri: de stamvaders van de West-Franken, de Merovingen en waarschijnlijk ook de uwe. 
Er is bijna niets op schrift gesteld over de West-Franken, de Merovingen en hun voorouders. 
Er bestaat nog een enkel kerkelijk geschrift en gelukkig zijn daar de boeken en rapporten van 
de Romeinse veldheren.Het is inderdaad Julius Ceasar (100 BC44BC) die uw voorouders in 
zijn Commentarii de Bello Gallico (omgeveer 55BC) beschrijft:  

Er vond een slag plaats bij de splitsing van de Rijn en de Maas in het land van de Menapi met 
de Tencteri en de Usipetes. Toen deze stammen werden omsingeld ontsnapte hun cavallerie. 
Deze vond bescherming ten Noorden van de rivier (Rijn) bij de Sicambri.  

De Sicambri waren van oorsprong Germanen, wonend in het gebied van de Lage Landen, 
rondom de bewoonbare, vruchtbaarste rivieroevers van Rijn, Maas en Merwede. Zij waren 
hoofdzakelijk van Germaans-Keltische afkomst. Claudius Ptolemeus (90AD – c.168AD) 
lokaliseerde in zijn 'Geography' de Sicambri samen met de Bructeri Minores in het 
noordelijkste deel van de Rijn, ten zuiden van de Friezen. Toen Cesar de Eburones versloeg 
nodigde hij de Sicambri uit om hun verwoesting compleet te maken. Zij namen vee, slaven en 
andere plunder mee. Cesar uit zijn bewondering voor de Sicambri door op te merken: 'deze 
mensen zijn geboren soldaten en plunderaars. Geen moeras of laag water gebied is in staat 
om ze tegen te houden.' Zijn woorden werden bewaarheid toen de Sicambri zich tegen de 
Romeinen keerden en het achtergebleven gedeelte van het Romeinse leger zodanig afslachtten 
dat de trotse Romeinen zich moesten terug trekken naar Atuatuca (Tongres, Belgisch 
Limburg.) In 1 BC organiseerde de leider van de Sicambri Melo een overval op een Romeins 
leger onder het commando van Marcus Lollius, dat totaal werd verslagen, waardoor het 
Romeinse keizerrijk gedwongen was om de Germaanse oorlogen te beginnen. Later voegden 
de Sicambri onder Deudorix, zoon van Baetorix, broer van Melo, zich bij de rebellie van 
Arminius met wie ze drie Romeinse legioenen van Publius Quinctilius Varus bijna geheel 
verwoestten. Een deel van de stam der Sicambri werd in 11BC door Nero Claudius Drusus  
gedwongen om naar het lagere gedeelte van de Rijn te verhuizen, waar ze onderdeel werden 
van de Tungri, voordat ze Franken werden genoemd. Martialis (40AD-103AD) schreef in zijn 
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Liber De Spectaculis over de Sicambri, die tijdens de regering van Titus of Domitianus de 
spelen in het Collosseum bezochten: 'ze hebben hun haar in knotten gedraaid.'  

Hoe de Sicambri Salische Franken werden genoemd en omgekeerd. Het is waarschijnlijk dat 
de Sicambri Salii werden genoemd in een Romeinse panegyriek. Een panegyriek (Oudgrieks: 
πανηγυρικός) is een formele publieke toespraak uitgesproken ter meerdere eer en glorie van 
personen die is gespeend van elke kritiek. Het collegium Salii was een zeer oud priestercollege 
van twaalf priesters uit Rome, die krijgsdansen uitvoerden ter ere van Mars. Dit college was 
buitengewoon exclusief. Het is niet helemaal bekend wanneer de Sicambri Salii werden 
genoemd. De bijnaam Salii was dus een complimenteuze naam voor de Sicambri. Sinds het 
begin van de eerste eeuw als men verwees naar de Salii, dan verwees men specifiek naar de 
krijgshaftige volksgroep de Sicambri. In de volksmond werden het de 'Salische Franken'. 
Omgekeerd was het zo dat de naam Sicambri ook als erenaam werd gebruikt. Toen Clovis I 
(±466AD511AD) werd gedoopt (omstreeks 500AD) door St.Remy (Remigius) zei hij: ‘Buig dan 
nu je hoofd, trotse Sicamber.'  

De West-Frankische koningen:  

• Francus der West-Franken (57BC-1AD) Hij is een mythisch figuur. Priam van Troie 
(350BC) zou zijn voorvader zijn, derhalve gaat er een lijn volgens beweringen naar de Oude 
Grieken. De vrouw van Priam zou Cambria heten. Er is helaas geen plausibele verklaring 
voor de naam Sicamber te vinden. Eeuwen later werd geclaimd dat het een Germaanse 
hoofdstad was maar de bewijzen zijn daarvoor niet te vinden. Francus' koningschap 
veranderde de stamnaam van Sicambri naar Franci. Volgens de overlevering leidde hij een 
Frankisch-Saksisch-Thurings leger van 300.000 man tegen de Romeinen. Er zijn echter 
geen Romeinse bronnen die dit qua aantal en feit vermelden. Het lijkt ook wel erg 
overdreven, 300.000 man, het West-Frankisch gebied was omstreeks het begin van de 
jaartelling dun bevolkt.  

• Francus werd opgevolgd door Marcomir III (14BC-50AD). • Zijn zoon Clodomir I (3AD tot 
63AD) zou mogelijk de bruidegom van Jezus' dochter Sarah (15AD-?) zijn geweest.  

• Hun zoon of dochter Antenor III leefde van ongeveer 27AD tot 69AD.  

Het mag duidelijk zijn dat u trots kunt zijn op uw voorouders: de Sicambri en later de Salische 
Franken. Zij waren een trots en krijgshaftig volk, meer bewonderd dan verguisd door de 
Romeinen. Aan hun koningschap kwam pas in 751 een eind. Maar de Pepiniden (lijn van de 
Pepijns 580-714) en de Karolingen (689-814) haalden hun wortels ook uit deze Frankische 
geslachtslijn.  

Het koningshuis van de Merovingen. 

Sinds het boek van Dan Brown: 'de Da Vinci Code' spelen ze tot de verbeelding, de koningen 
van het koningshuis Meroving. Wat is er over ze bekend? Er bestaan bijna geen geschreven 
bronnen over hen, behalve de enkele keer dat ze in Romeinse geschriften worden genoemd of 
in kerkelijke documenten.Pas in de achtste eeuw tekende Fredegar de geschiedschrijver hun 
geschiedenis op. Hij moest gebruik maken van kopiën van af en toe twijfelachtige oorsprong, 
ze regeerden van ongeveer 448AD tot 751AD. Hun officiële koningschap eindigde in het jaar 
751 toen Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel en vader van Karel de Grote (Charlemagne) 
de Merovingen het koningschap ontnam. De naam Meroving is afkomstig van Merovee, die 
koning was van 448-458AD. In de laatste eeuw van hun regering werden ze vooral beschouwd 
als 'konings-symbool' en 'priesterkoning', niet in het minst omdat ze hun feitelijke macht aan 
hun hofmeiers over lieten. Ze kregen in de laatste eeuw van hun koningschap de bijnaam: 'de 
vadsige koningen'. Hun macht lijkt gerelateerd aan het in het bezit hebben van een grote schat 
die Clovis I in 508 op de Visigoten veroverde. Gedurende de regering van de twee Dagoberts, 
Dagobert I en II werd de schat aan hen ontfutseld door Pepijn van Herstal, de hofmeijer. 
Sindsdien ging het bergafwaarts met hun macht. De rij is lang: de Merovingen regeerden meer 
dan driehonderd jaar. Veel van hun koningen zaten relatief kort op de troon. Ze regeerden van 
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ongeveer 448AD tot 751AD. Hun officiële koningschap eindigde in het jaar 751 toen Pepijn de 
Korte, zoon van Karel Martel en vader van Karel de Grote (Charlemagne) de Merovingen het 
koningschap ontnam. De naam Meroving is afkomstig van Merovee, die koning was van 448-
458AD. In de laatste eeuw van hun regering werden ze vooral beschouwd als 'koningssymbool' 
en 'priester-koning', niet in het minst omdat ze hun feitelijke macht aan hun hofmeiers over 
lieten. Ze kregen in de laatste eeuw van hun koningschap de bijnaam: 'de vadsige koningen'. 
Hun macht lijkt gerelateerd aan het in het bezit hebben van een grote schat die Clovis I in 
508 op de Visigoten veroverde. Gedurende de regering van de twee Dagoberts, Dagobert I en 
II werd de schat aan hen ontfutseld door Pepijn van Herstal, de hofmeijer. Sindsdien ging het 
bergafwaarts met hun macht. De rij is lang: de Merovingen regeerden meer dan 300 jaar. Veel 
van hun koningen zaten relatief kort op de troon. 

458 - 482: Childerik I. Childerik leefde van 436-481 Childerik I was voer voor legenden: 
Childerik zou door zijn volk zijn verstoten omdat hij zich overgaf aan liederlijk gedrag en 
verkrachting. Hij zou 8 jaar in ballingschap in Thüringen hebben geleefd,voordat hij het 
koningschap kon hervatten. Hij zou daar Basina, koningin van Thüringen, hebben getrouwd. 
Childerik vocht enkele malen aan de zijde van de Romeinen, met o.a. de beroemde veldheer 
Aegidius tegen de Visigoten en de Saksen. Zijn hoofdstad was de Belgische stad Doornik.  

482 - 511: Clovis I, de beroemdste koning van de Merovingen. Clovis I leefde van 465 tot 511. 
Hij werd geboren in het nu Belgische Doornik (Tournai). De naam Clovis is de 'voorloper' van 
de naam Louis ofwel Lodewijk. Er wordt verondersteld dat zijn vader Childeric I generaal was 
van Salische Franken die waarschijnlijk diende onder de WestRomeinse keizer Majorianus en 
de beroemde veldheer Aegidius. Clovis wordt beschouwd als de stichter van het West-
Frankische rijk dat later alleen wordt overtroffen door Karel de Grote's keizerrijk. Als hij in 
508 samen met de Bourgondiërs Toulouse verovert krijgt hij de schat van de Visigoten in 
handen. De schat van de Visigoten is waarschijnlijk afkomstig van een plundering van Rome 
in de vijfde eeuw. De bekering van Clovis tot het katholieke christendom was van groot politiek 
belang. Deze bekering was vooral te danken aan zijn vrouw Clothilde, een Bourgondische 
katholieke prinses. Men weet niet precies wanneer hij gedoopt werd, de data variëren van 497-
508. Wel is bekend dat Clovis werd gedoopt door de heilige Remigius of St. Remi. Clovis is 
begraven in de door hem gestichte abdij van SainteGeneviève te Parijs.  

511 - 558: Childebert. Childebert leefde van 496 – 558. Hij regeerde in Parijs en de streek van 
Seine en Somme en Bretagne tot de Noordzee. Voerde oorlog in Thüringen, redde zijn zuster 
uit de handen van Almarik, haar echtgenoot in Spanje. Hij doodde Almarik en nam diens 
schatten mee naar Parijs.  

558 - 561: Chlothar I. Chlothar leefde van 497 – 561. Na de dood van Clovis I in 511 werd het 
rijk opgesplitst tussen Chlotarius I en zijn drie broers. Chlotarius I kreeg het gebied van de 
Salische Franken en het zuidelijk deel van deel van Aquitanië, met Soissons als hoofdstad. In 
524 viel hij Bourgondië binnen. Hij doodde de Bourgondische koning Chlodomer en trouwde 
Chlodomer's vrouw Guntheuca. Hij liet aan zijn moeder Clothilde, een zus van Chlodomer 
over of Chlodomer's kinderen gedood moesten worden of 'het haar afgeknipt (monnik worden.) 
door haar een schaar en een zwaard te sturen. Clothilde antwoordde dat 'als ze dan toch de 
troon niet zouden bestijgen, zij hen liever dood zag dan geschoren. Hij liet twee van 
Chlodomer's kinderen, zijn neven, executeren. Een derde ontsnapte door monnik te worden. 
Chlotarius verkreeg zo Tours en Poitiers. In 534 verwierf hij de gebieden rond Grenoble, Die, 
Valence en Embrun. Hij ligt begraven in het door hem gebouwde Sint-Medardusabdij in 
Soissons.  

562 - 566: Charibert. Charibert leefde van ongeveer 520-566. Hij was de zoon van Chlotarius 
I en de Thüringse prinses Ingund. Hij regeerde over het westen van Neustrië en over Aquitanië 
met Parijs als hoofdstad. Hij had alleen maar dochters en dus geen zoon om hem op te volgen. 
Zijn rijk werd na zijn dood aan dat van zijn broer Sigebert toegevoegd. Hij ligt begraven in de 
abdij van Sint Vincent in Parijs.  
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562 - 575: Sigebert I. Sigebert leefde van 535 - 575. Hij was koning van Austrasia vanaf de 
dood van zijn vader Chlotarius I in 562 tot 575. Hij was de derde zoon van de vier zonen van 
Chlotarius I en de Thuringse prinses Ingund. Sigebert werd koning van Austrasië met als 
hoofdstad Reims. Na de dood van zijn broer Charibert in 567, erfde hij ook diens grond gebied. 
Invallen door de Avaren, een nomadische stam verwant aan de Hunnen, noopten hem van 
Reims naar Metz te verhuizen. Sigebert trouwde met Brunhilde, de jongste dochter van de 
Visigotische koning Athanagild. Sigebert I voerde voortdurend strijd met zijn halfbroer 
Chilperik I. Chilperiks vrouw, Fredegonde, liet Sigebert I met giftige messen om het leven 
brengen.  

566 - 584: Chilperik I. Chilperik I leefde van voor 535-584. Na de dood van zijn vader 
Chlotarius I in 561 legde hij de hand op de koninklijke schat (door Clovis 1 verkregen op de 
Visigoten). Als in 567 Charibert I, zijn broer, overlijdt verkrijgt Chilperik de rest van Neustrië, 
Bordeaux en Limoges. Hij voerde voortdurend strijd met Sigebert I. In 575 kon Sigebert 
eenvoudig Parijs en een groot deel van het koninkrijk van Chilperik veroveren. Chilperik moest 
zich helemaal terugtrekken tot Doornik (Tournai). Fredegonde (de derde vrouw van Chilperik) 
liet haar zwager Sigebert I vermoorden. Chilperik zag dan kans het Austrasiasche leger van 
zijn vermoorde broer te verslaan. Hij heroverde de gebieden die Sigebert hem af had genomen 
en veroverde Tours en Poitiers. Hij nam Brunhilde, zijn schoonzuster, gevangen en slaagde er 
uiteindelijk in ook vrijwel het gehele koninkrijk van Charibert I in handen te krijgen. Hij 
regeerde uiteindelijk over praktisch geheel Neustrië en Aquitanië. Chilperik sloot in 583 een 
defensief bondgenootschap met de Visigoten. In 584 wordt Chilperik vermoord tijdens de 
jacht.  

584 - 628: Chlothar II. Chlothar II leefde van 584 - 630. Hij was een zoon van Chilperik I 
(koning van Neustrië en Aquitanië) en Fredegonde. Hij was drie maanden oud toen zijn vader 
werd vermoord. Hij was bijna zijn gehele leven koning. Gedurende zijn minderjarigheid was 
zijn moeder Fredegonde regentes. Toen Childebert II zijn macht bedreigde vluchtte Fredegonde 
met Chlothar en de koninklijke schat naar Parijs. In 587 zwoeren de andere koningen tegen 
hem samen en verdeelden een groot deel van Chlotars' koninkrijk. In 611 sloot hij een 
bondgenootschap met Theuderik II tegen Theudebert II. In 612 kwam daardoor zijn 
oorspronkelijke koninkrijk weer geheel in zijn bezit. Koningin Brunhilde van Austrasië 
probeerde de macht in Austrasië en Bourgondië te consolideren voor haar achterkleinzoon 
Sigebert II. Bij de rivier de Aisne werden Sigebert II en Brunhilde verslagen. Chlotar gaf 
opdracht Brunhilde's achterkleinzoons te onthoofden en werd Brunhilde vastgebonden aan 
een wild paard geëxecuteerd. Op 18 oktober 614 vaardigde hij te Parijs, het Edictum 
Chlotharii uit. Hij creeerde hiermee autonome deelkoninkrijken waarvan het hoogste gezag 
bij de hofmeier ligt. In 617 maakte hij de functie van hofmeier tot een positie voor het leven.  

628 - 637: Dagobert I. Dagobert leefde van 603 - 639. In 623 en 632 werd hij koning van 
Austrasië. In 629 volgde hij zijn vader Chlotharius II op als koning der Franken samen met 
zijn broer Charibert II, die in 632 stierf. Tijdens zijn koningschap werd Parijs hoofdstad van 
het Frankische rijk. Dagobert werkte samen met keizer Heraclius van het Byzantijnse Rijk. 
Pepijn van Landen was raadgever van Dagobert I en werd de eerste hofmeier van betekenis. 
In 632 kwam de adel van Austrasië in opstand enwas hij gedwongen om zijn driejarige zoon 
Sigibert III koning van Austrasië te maken. Dagobert was een rijke koning mede door de schat 
van de Visigoten die sinds Clovis I in handen van de Merovingen was.  

640 - 657: Clovis II. Clovis II leefde van 637-657. Hij was de zoon van Dagobert I en zijn tweede 
vrouw Nanthilde. Na de dood van zijn vader werd de drie jaar oude Clovis in oktober 640 
koning van Neustrië en Bourgondië. Zijn moeder Nanthilde trad op als regentes. Erchinoald 
de hofmeier, een neef van Dagobert, kreeg in Neustrië al snel de macht in handen. Erchinoald 
zorgde ervoor dat Clovis trouwde met de Angelsaksische slavin Bathildis, die ooit van adel 
was. Clovis stierf omstreeks 657, hij werd begraven in Saint-Denis.  
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657 - 673: Chlothar III. Chlothar III leefde van 652-673. Zijn vader was Clovis II, zijn moeder 
was Bathildis. Er is weinig over hem bekend. Tijdens zijn koningschap werd zijn macht 
geursurpeerd door Childebert de Geadopteerde, de zoon van hofmeier Grimoald I. 

668 - 674: Childerik II. Childerik II leefde van 653 - 675. Hij was de zoon van Clovis II en 
Bathildis, Hij werd koning na de dood van Childebert de Geadopteerde, de zoon van hofmeier 
Grimoald I, die het koningschap van zijn broer Chlotar III had geursurpeerd. Hij was koning 
van 662 tot 675 over Austrasië. Toen hofmeier Ebroin door de graven van Autun, Parijs en 
Lyon gevangen genomen werd kreeg Childerik II Neustrië en Bourgondië. In 675 kwam Ebroin 
vrij en werden Childerik II en zijn vrouw Blichildis in Chelles vermoord.  

676 - 678: Dagobert II. Dagobert II leefde van ongeveer 652 - 679. Dagoberts vader Sigibert III 
stierf in 656. De hofmeier Grimoald stuurde Dagobert naar Ierland waar hij werd opgeleid 
door Dido, de bisschop van Poitiers. Grimoald I zette zijn eigen zoon Childebert de 
Geadopteerde op de troon. In 674 kwam Dagobert II terug uit ballingschap. In 675 kreeg hij 
een deel van zijn erfenis terug. In 679 werd hij bij Stenay vermoord door een van zijn 
bedienden in opdracht van Ebroin. Hij kreeg met een mes in het oog toen hij bij een bron in 
het bos van Woëvre lag te slapen tijdens een jachtpartij. Dagobert II ligt begraven in de kerk 
van Stenay. Men vermoedt dat deze moord beraamd werd door de RK kerk en hofmeijer Pepijn 
van Herstal. De dood van Dagobert II betekende het einde van het koninkrijk Austrasië voor 
de Merovingen. Hij had geen mannelijke nakomelingen en dus werd het koninkrijk 
overgedragen aan de afstammelingen van Clovis II. Hij werd in 872 heilig verklaard. Zijn 
feestdag is 23 december.  

674 - 691: Theuderik III. Theuderik III (654 - 691) was koning van Neustrië in 673 onder 
hofmeijer Ebroin. Hij werd afgezet door de graven van Autun, Parijs en Lyon toen Ebroin werd 
gevangen genomen. Hij werd gevangen gezet in een klooster en Childeric II van Austrasië werd 
op de troon gezet. Toen Childeric II in 675 stierf kreeg hij zijn troon terug. Hij was koning van 
Neustrië en Austrasië van 679 tot 691. De hofmeier van Austrasië Pepijn van Herstal, vader 
van Karel Martel,streed in 687 met hem bij Tertry Pepijn van Herstal werd zo hofmeier van 
heel Frankrijk. Theuderik mocht aanblijven als koning. Theuderik was getrouwd met 
Clothildis van Herstal, een zuster van Pepijn van Herstal.  

691 - 695: Clovis III of IV. Clovis III leefde van 682-695. Hij werd in 691 met zijn negende jaar 
koning van Neustrië, Bourgondië en Austrasië na de dood van zijn vader Theuderik III in 691. 
Pepijn van Herstal regeerde in zijn naam. Sinds deze koning trokken de Hofmeiers de feitelijke 
totale macht aan zich. De koning werd een marionetten-koning die ook weinig in publiek 
verscheen.  

695 - 711: Childebert IV. Childebert III of IV was geboren tussen 670/683 tot 711, was de 
zoon van Theuderik III. Alhoewel hij de derde Childebert was bij de Merovingen wordt ook wel 
naar hem verwezen als IV, omdat Childebert de Geadopteerde, de zoon van hofmeier Grimoald 
ook geregeerd had en hij toen de derde Childebert in de geschiedenis was. Hij volgde zijn broer 
Clovis IV na diens dood in 695 op. Zijn hofmeier Pepijn van Herstal, overgrootvader van Karel 
de Grote, oefende in zijn naam de macht uit over Neustrië en Bourgondië.  

711 - 716: Dagobert III. Dagobert III leefde van 699 – 715. In het machtsspel tussen Pepijn 
van Herstal, de hofmeier, diens bastaard zoon Karel Martel en Pepijn's vrouw Plectrudis werd 
hij koning van de Franken tussen 711 en 715. Hij was de zoon van Childebert III en Edonne. 
In 711 volgde hij zijn vader op als koning van Austrasië, Neustrië en Bourgondië, slechts 12 
jaar oud. De echte macht berustte bij zijn hofmeier Pepijn van Herstal tot deze in 714 overleed. 
Plectrudis de vrouw van de hofmeijer, wilde vermijden dat Dagobert zelf aan de macht kwam 
en nam de rol van haar overleden echtgenoot als hofmeier over. De buitenechtelijke zoon van 
Pepijn van Herstal, Karel Martel bevocht haar hierom. Dagobert III werd in 715 opgevolgd door 
Chilperik II.  
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716 - 721: Chilperik II. Hij leefde tussen 670 – 721. Hij was een zoon van de in 675 vermoorde 
Childerik II. Chilperik werd na de moord op zijn ouders in een klooster opgeborgen, waar hij 
lange tijd als broeder Daniel leefde. Hij werd in 715 door de hofmeier Ragamfred en Plectrudis, 
weduwe van Pepijn van Herstal als nieuwe koning van Neustrië aangesteld. Chilperik ontpopte 
zich tot het tegengestelde van de zogenaamde ‘vadsige koningen’ uit die tijd. Hij bleek een 
vechter en een leider. Zijn samengaan met de Friese koning Radboud (717) en Odo van 
Aquitanië (718) hielpen hem niet tin de machtstrijd tegen Karel Martel, de bastaard zoon van 
Pepijn van Herstal die zichzelf tot hofmeier van het Frankische rijk had aangesteld. Karel 
Martel overwon de Neustriërs die voor Chilperik II streden bij Amel (Amblève), Vinchy (717) 
en Soissons (718). Chilperik moest de feitelijke macht volledig afstaan aan Karel Martel. 
Chilperik stierf in 721.  

721 - 737: Theuderik IV. Hij leefde van ?- 737. Theuderiks geboortedatum is onbekend: zijn 
vader was Dagobert III die op 12- jarige leeftijd in 611 de troon besteeg. Aangenomen moet 
worden dat hij waarschijnlijk nog een kleuter was toen hij de troon besteeg. Hij was koning 
van de Franken van 721 tot 737: Austrasië, Neustrië en Bourgondië. Karel Martel, die nooit 
het koningschap voor zich zelf wenste, zette hem op de troon na de dood van Chilperik II.  

743 - 751: Childerik III. Childerik III leefde van 693 – 754. Na Theuderiks dood in 737 bleef 
de Neustrische troon zeven jaar onbezet, totdat de zonen van Karel Martel: Carloman en Pepijn 
de Korte in 743 besloten om Childerik III als koning te erkennen. Men mag aannemen dat dit 
gebeurde nadat de bijzonder christelijke Carloman zijn broer Pepijn hiertoe liet overhalen. Dat 
duurde maar tot 751, toen besloot Pepijn de Korte zich tot Koning der Franken te laten kronen 
in de plaats van Childerik III, de Meroving. De relatieve macht van de Merovingen eindigde na 
meer dan 300 jaar bij de kroning van Pepijn de Korte, een Karoling. Childerik was derhalve 
de laatste koning van de Merovingische dynastie.  

Na de Merovingen: De macht van de Merovingen werd volledig overgenomen door de 
Karolingen. Karel Martel weigerde altijd om zich tot koning te laten kronen. Zijn zoon Pepijn 
de Korte, vader van Karel de Grote had zulke scrupules niet. Hij liet zich uiteindelijk in 751 
tot koning der Franken kronen. Zijn eigen zoon Karel, (Charlemagne) zou in de Middeleeuwen 
de grootste koning der Franken worden en uiteindelijk zelfs keizer. Clovis, koning der Franken 
veroverde een grote schat op de Visigothen in 508AD. Waar kwam deze schat vandaan, wat is 
er door de eeuwen mee gebeurd? Een zoektocht door de Donkere Middeleeuwen. De oorsprong 
van de schat van de Merovingen. De geschiedenis van de Romeinse oorlogen en veroveringen 
is lang: Zij veroverden vele rijkdommen in hun oorlogen met de Grieken en het Byzantijnse 
rijk. Verondersteld wordt dat de schatten van Koning Salomo (ongeveer 1000BC) via de 
veroveringen van Nebukadnezar II 586BC en Xerxes (480BC) uiteindelijk in de handen kwam 
van de Romeinen. In 30BC werd Egypte ingelijfd door Octavianus en werden veel van de 
Egyptische schatten naar Rome gebracht. Iedere keer dat de Romeinen een volk of gebied 
veroverden legden zij de overwonnenen schattingen op. Toen Alarik I, koning van de Visigoten 
Rome in 410AD veroverde en plunderde was Rome de rijkste stad van de wereld.  

De Plunderaar van Rome 

Alarik I, 370 - 410 was van 395 - 410 koning van de Visigoten. Hij was de eerste veldheer die 
erin slaagde om Rome in te nemen in 410AD. (Rome was het laatst ingenomen in 390BC.) 
Rome was de rijkste stad van de wereld in die tijd. Verondersteld wordt dat Alarik kans zag 
om de keizerlijke schat en de schatten van de rijken van Rome mee te nemen. Hij heeft 
overigens niet lang van het bezit van de schat kunnen genieten, hij stierf later in 410 voor hij 
zijn poging om Noord-Afrika te veroveren kon ondernemen. Hij stierf in de stad Cosenza. Zijn 
leger verlegde de loop van de rivier Busento, zodat zijn lichaam in de drooggelegde bedding 
kon worden begraven. Om de plaats van zijn graf te geheim te houden werden de grafdelvers 
gedood door Alariks officieren. Niemand weet tot op heden waar Alarik I precies begraven ligt 
in de Busento. Er wordt verondersteld dat Alarik een deel van de Romeinse schat meenam in 
zijn graf. 
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Verovering van de Schat door Clovis I 

Clovis I (465-511) was koning van de Franken van 482-511. In 498 had Clovis een veldtocht 
ondernomen tegen de Visigoten. In 500 volgt een periode van toenadering van de Franken met 
de Visigoten. In 502 trouwt Clovis' zoon Theuderik met een dochter van Alarik. In 507 gaat 
Clovis een verbond aan met keizer Anastasios I om gezamenlijk de Visigoten aan te vallen. In 
507 verslaat hij met de Bourgondiërs, de Auvergners en de Ripuarische Franken, de Visigoten 
in de Slag van Vouillé (Voulan bij Poitiers) en doodt hun koning Alarik II. Hij verovert in 508 
samen met de Bourgondiërs Toulouse en krijgt de schat van de Visigothen in handen.  

Toeëigening van de schat door Pepijn van Landen  

Het is niet heel duidelijk wie van de Merovingse koningen over de schat beschikte in de 
zevende eeuw. Het is mogelijk dat hij was verdeeld over de verschillende koningszonen die 
over Neustrië of Austrasië heersten. Ook Bourgondië moet een deel van de schat hebben 
gehad. In 613 leidde Pepijn van Landen (580-640) met Arnulf van Metz en hofmeier Warchenar 
van Bourgondië, een opstand tegen de nieuwe minderjarige koning van Bourgondië, Sigibert 
II, en de koningin-overgrootmoeder Brunhilde van Austrasië. Brunhilde ooit gehuwd met 
Sigibert I (575) had al eerder in de geschiedenis een prominente rol gespeeld in de strijd tegen 
de Merovingen van Neustrië. Die rol gaf haar eeuwen later een onsterfelijke plaats in legenden 
over een grote schat: het Middelhoogduitse Nibelungenlied en Oudnoorse Völsunga-saga. De 
opstandelingen sloten een bondgenootschap met Chlotharius II van Neustrië. Tezamen 
versloegen ze de troepen van Sigibert en Brunhilde bij de Aisne, waarna Sigibert II en 
Brunhilde werden gedood. Het is waarschijnlijk dat het gedeelte van de schat van de 
Austrasiërs en Bourgondiërs in handen kwam van Pepijn van Landen. Gedragen door dit 
succes keerde Pepijn van Landen zich tegen zijn eigen vorst Dagobert I. Hij stierf in 640.  

Het einde van de schat  

Uiteindelijk zou Pepijn van Landen's zoon Pepijn van Herstal erin slagen om zich de gehele 
schat van de Merovingen toe te eigenen. Pepijn van Herstal gebruikte een niet onaanzienlijk 
deel van de schat, samen met zijn vrouw Plectrudis voor de bouw van een onevenredige 
hoeveelheid kloosters, kerk en en abdijen. Na zijn dood in 714 eigende Pepijn van Herstal's 
bastaard-zoon Karel Martel zich de schat toe, nadat hij diens stiefmoeder Plectrudis versloeg 
en naar een klooster verbande. Karel Martel's kleinzoon Karel de Grote (742-814, 
Charlemagne) heeft de schat gebruikt voor de opbouw van zijn keizerrijk. Daarna is de schat 
in zijn geheel verloren gegaan aan onderlinge verdelingen tussen de koningszoons. Vermoed 
wordt wel dat de schat van de Tempeliers (1204-1307) in Jeruzalem gedeeltelijk gebouwd was 
op de schat van de Visigoten en de Merovingen. Het voortbestaan van de privé-schat van de 
Visigothen. Clovis I legde de hand op het openbare gedeelte van de schat van de Visigothen: 
dat waren de veroverde bekende schatten en schattingen door het Visigothisch volk veroverd, 
verkregen of afgedwongen. Alarik en zijn opvolgers hadden daarnaast de beschikking over 
hun eigen schat: dat waren de juwelen, sierraden en gelden die hen via 'privé-kanalen' 
toekwamen. (Bijvoorbeeld geschenken van bevriende staatshoofden etc. en hetgeen ze reeds 
hadden in hun privé-vermogen of wat privé was buitgemaakt.) Dit vermogen van Alarik is 
nooit terug gevonden. Het vermoeden is dat deze schat nog steeds ergens. Bron: Mens en 
Samenleving. 
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De zondvloed 

 

 

De zondvloed is volgens de bijbel de wereldwijde overstroming die in het derde millennium 
voor christus als godsgericht de aarde trof en al het menselijke en dierlijke leven op het 
land verdelgde. In de ark van Noach was er echter ontkoming. Het woord 'zondvloed' 
betekent letterlijke 'grote vloed'.  De wereldwijde vloed gebeurde in het derde millennium 
vóór christus, volgens sommigen rond 2345 v. Chr. 

Wanneer de bijbelse passages over de zondvloed worden bestudeerd, dan is het duidelijk 
dat de zondvloed de wereld omspande. Genesis 7:11 stelt dat ‘alle bronnen van de diepte 
losbraken en de sluizen van de hemel opengingen.’ 

De duidelijkste verzen die het over de omvang van de zondvloed hebben zijn Genesis 7:19-
23: 

Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot 
vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. Alles wat op aarde 
leefde kwam om, alles wat er rond wemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. 
Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood. Alles wat op aarde bestond werd 
weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde 
weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 
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In de bovenstaande passage zien we niet alleen het herhaaldelijke gebruik van hert woord 
‘alles’, maar ook zinsnedes als ‘zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt 
werden’ (Statenvertaling), ‘tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden 
helemaal onder’ (dat was voldoende om de ark hier veilig overheen te laten varen) en ‘alles wat 
op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels’, 
etcetera. Als deze beschrijvingen niet bedoeld waren om een universele zondvloed te 
beschrijven die de hele aarde overspoelde, dan weet ik niet hoe god het nog duidelijker gezegd 
zou kunnen hebben. 

Bovendien is daar het gebod tot bouw van de ark. Als er sprake zou zijn geweest van een 
plaatselijke vloed, waarom zou god Noach dan hebben geboden om een ark te bouwen in 
plaats van er gewoon voor te zorgen dat de dieren en Noach’s mensen zouden migreren? 

En dan is er de omvang van de ark. Waarom gebood god Noach om een ark te bouwen die 
groot genoeg was om alle verschillende landdieren te kunnen huisvesten die we tegenwoordig 
op aarde aantreffen? Het moet opgemerkt worden dat zelfs grote dinosaurussen op jonge 
leeftijd slechts kleine dieren zijn en dat het niet noodzakelijk was dat Noach volwassen dieren 
in de ark zou brengen. God droeg Noach op om twee van elk landdier in de ark te brengen 
(zeedieren werden niet meegenomen) met uitzondering van de ceremonieel reine dieren en alle 
vogels; van deze moest hij er zeven van elke soort in de ark brengen (Genesis 7:2-3). 

Zondvloed verhalen komen in meerdere culturen voor. Het woord 'zondvloed', afkomstig van 
het Middelnederlandse sintvloed, betekent oorspronkelijk aanhoudende vloed, maar doordat 
het volksetymologisch in verband werd gebracht met het begrip zonde, is het eerste lid 
vervormd geraakt.  

Bijbel 

In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, wordt een zondvloed beschreven. Er wordt verteld 
hoe God aan Noach de opdracht geeft een ark te bouwen. Er zal een grote vloed komen die 
alle leven, mens en dier zal vernietigen omdat er groot onrecht en ongeloof onder de mensen 
is ontstaan. Van alle dieren neemt Noach een paar aan boord. Nadat Noach met zijn vrouw 
en kinderen aan boord gegaan is, komt er inderdaad een grote vloed die alles vernietigt. Na 
honderdvijftig dagen ronddobberen zendt Noach een raaf uit (deze komt niet terug). Dan zendt 
hij een duif uit om te zien of er al ergens land is. De duif keert eerst terug. De volgende keer 
dat Noach de duif uitzendt keert het dier terug met een olijftak. De derde keer komt het dier 
helemaal niet meer terug. Zo weet Noach dat de wereld weer bewoonbaar is. Uiteindelijk 
strandt Noach in het Ararat gebergte. De identificatie met de berg Ağri Daği in Turkije is 
middeleeuws. Volgens de traditie is Noach op de gelijknamige berg op de grens van het huidige 
Turkije en Armenië gestrand, hoewel steeds meer theologen geloven dat het één van de andere 
bergen in het Ararat-gebergte is, zoals de berg Cudi Dagh. Van Noachs drie zoons stammen 
alle latere mensen af. Van Sem zouden de Semieten, van Cham de negroïde mensen en van 
Jafet de mensen van Europa, Noord- en Oost-Azië en Amerika afstammen. Na afloop van de 
zondvloed werd de regenboog door god ingesteld als teken dat er geen zondvloed meer zou 
plaatsvinden. Orthodoxe joden zullen, als ze een regenboog zien, altijd een kort gebed, een 
broche, als dank uitspreken. 
 

Koran 

Een zondvloed wordt ook genoemd in verschillende soera's van de koran, zoals in soera Jonas 
73. De strekking van deze ayaat is doorgaans dat het gewaarschuwde volk van Nuh niet 
luisterde en verklaarde gods tekenen voor leugen, waarna god hen liet verdrinken. In 
tegenstelling tot de bijbelse visie van een algehele overstroming van de hele aarde, wijst tafsir 
van de koran uit dat het slechts betrekking heeft op het gewaarschuwde volk van Nuh. Soera 
De gelovigen geeft de geschiedenis van Nuh. Hierin is sprake van de Goddelijke opdracht tot 
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de bouw van een schip en de soera maakt verder duidelijk dat ook de Koran uitgaat van het 
samenbrengen van tweetallen van alle wezens. Een andere zondvloedvertelling is te vinden in 
de vijftiende eeuwse Dürr-i Meknûn van Ahmed Bican Yazıcıoğlu. Kenan, een van de zonen 
van Nuh, weigert mee te gaan met de Ark. Hij probeert daarop de zondvloed op eigen houtje 
te overleven in een soort duikerklok. Deze ongehoorzaamheid wordt door god zwaar bestraft 
met een bovennatuurlijke blaasontsteking en Kenan verdrinkt in zijn eigen urine in de 
duikerklok.  

 

Sumerië  

De bijbel en de koran zijn niet de enige bronnen van dit verhaal, het verhaal van de grote 
overstroming komt in vele culturen voor. Uit veel oudere geschreven bronnen, bijvoorbeeld 
het Sumerische Gilgamesjepos (met daarbinnen het zondvloedverhaal van Oetnapisjtim) en 
het nog oudere Atrahasis-epos is het ook bekend, met uitgestuurde vogel en al. De Sumerische 
geschiedkundige bronnen bevatten een lijst met koningen waarvan de eerste dynastieën van 
voor de zondvloed stammen. Een fragment van tablet 7 van het Gilgamesj-epos is gevonden 
in Megiddo, bij Haifa in Israël. 

 

 

Masai (Oost-Afrika) 

De Masai vertellen van Tumbainot, een rechtvaardig man, die een vrouw genaamd Naipande 
had en drie zonen: Oshomo, Bartimaro, en Barmao. De wereld was dichtbevolkt, maar de 
mensen waren zondig en dachten niet aan god. Toch moordden zij elkaar niet, totdat een man 
genaamd Nambija een andere man, Suage, doodsloeg. God besloot daarom de mensheid te 
verwoesten, maar Tumbainot vond genade in Zijn ogen. God gebood Tumbainot een ark te 
bouwen en die met vrouw en kinderen en dieren van iedere soort te betrekken. Nadat ze aan 
boord gegaan waren, zorgde god voor een langdurige regenval die voor een overstroming 
zorgde. Mens en dier stierven uit. De ark dreef een lange tijd en het voedsel erin begon op te 
raken. Toen de regen stopte zond Tumbainot een duif uit om te kijken of de aarde al droog 
was. De duif kwam vermoeid terug. Een aantal dagen later liet hij een gier los met een pijl aan 
een vleugel, zodat de pijl bij het landen zou blijven haken aan gewassen en wat mee zou 
nemen. De gier keerde terug zonder pijl. Toen de vloed voorbij was landde de ark op de steppe, 
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en de inzittenden stapten uit. Tumbainot zag vier regenbogen, één in elke hoek van de hemel, 
waardoor hij wist dat gods toorn voorbij was.  

 

India 

 In India is een zondvloedverhaal bekend uit de Shatapatha Brahmana, een appendix van de 
Veda's, met Manu in de rol van Noach of Utnapishtim. Op grond van dit verhaal heeft men 
berekend dat de zondvloed daar in 3102 v.Chr. plaats gehad zou hebben, maar die datum 
wordt ook wel gezien als de tijd van de grote Bharataoorlog, die later plaatsgevonden zou 
hebben. Dit wordt beschreven in het belangrijkste Indiase epos de Mahabharata. 

 

Griekenland 

In de Griekse mythologie komen er drie zondvloedverhalen voor.  

• Het eerste verhaal is dat van Ogyges, de stichter van de stad Thebe.  

• Het tweede verhaal gaat over Deukalion en Pyrrha en wordt onder andere beschreven in 
Ovidius' Metamorphosen.  

• Het derde verhaal is dat van Dardanus. Dit verhaal wordt beschreven door pseudo-
Apollodorus.  

Ook Plato schrijft in zijn dialogen Timaeus en Critias over een reeks zondvloeden die zouden 
hebben plaatsgevonden. Bij een van deze zondvloeden zou het eiland Atlantis zijn verwoest.  

 

Eskimo's  (Herschel-Eiland)  

Veel Eskimo-stammen vertellen een vergelijkbaar zondvloedverhaal. De Eskimo's van 
Herschel-Eiland vertellen over Noah die alle dieren uitnodigde om in zijn ark te komen en 
gered te worden. De mammoeten geloofden echter niet dat er een grote vloed zouden komen 
en dachten dat hun poten lang genoeg waren om het te overleven. Ze bleven buiten de ark en 
stierven uit. De andere dieren geloofden Noah en werden gered.  

 

Altaisch (Centraal-Azië)  

In de Altaïsche cultuur spreekt men over Tengys (oftewel Zee) die ooit heer over de aarde was. 
Nama, een goede man, leefde tijdens zijn bewind met drie zonen, Sozun-uul, Sar-uul, en 
Balyks. Ülgen gebood Nama een ark (kerep) te bouwen, maar Nama liet het zijn zoons doen 
omdat hij slecht kon zien. Nama ging de ark in met zijn familie en vele soorten dieren en vogels 
die ronddreven door het stijgende water. In deze mythe liet Nama zijn oudste zoon het raam 
openen om rond te kijken, waarop de zoon enkel de pieken van bergen zag. Uiteindelijk stopte 
de ark tussen acht bergen. Ook in dit verhaal komen vogels voor, want Nama laat een raaf, 
een kraai en een roek los, maar geen één keerde terug. Op de vierde dag liet hij een duif los, 
die terugkwam met een takje. 

 

Amerika 

Interessant is ook dat toen de Spanjaarden in Amerika kwamen en ze missionarissen 
meenamen die de plaatselijke indiaanse bevolking probeerden te bekeren deze indianen het 
verhaal van de vloed al bleken te kennen. Blijkbaar geloofden de Lakota-indianen dat de 
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mensheid de vloed had overleefd doordat een vrouw door een adelaar op een hoge berg werd 
gebracht, en zij vervolgens een tweeling kreeg waar de Lakota's zouden van afstammen.  

Tegenwoordig is de gedachte van de zondvloed als een wereldomvattende catastrofe binnen de 
geologie op de achtergrond geraakt. Maar als lokale ramp wordt ze toch nog wel gebruikt. Een 
nieuwe theorie is dat de zondvloed een reeks megatsunami's was die door de Burckle-inslag 
veroorzaakt was. Een andere hypothese is dat het onderlopen van de Zwarte Zee na de ijstijd 
een bron is geweest van zondvloedverhalen. 

Andere, meer traditionele theorieën gaan ervan uit dat het verhaal van de zondvloed gebaseerd 
is op een uitzonderlijk grote overstroming van de Eufraat en de Tigris in Mesopotamië.  

Tegenwoordig is er nog steeds een minderheid van orthodoxe christenen die uitgaat van een 
letterlijke wereldwijde zondvloed als verklaring voor de bodemlagen (zie ook het 
jongeaardecreationisme). Een aantal van hen heeft een academische achtergrond, doch 
slechts een enkeling heeft deskundigheid in de relevante vakgebieden. Met hun hypotheses 
trachten zij het natuurlijke bewijsmateriaal in overeenstemming te brengen met orthodoxe 
bijbelinterpretatie. Deze hypotheses worden daarom beschouwd als pseudowetenschap. Een 
bekende pseudowetenschappelijke theorie waarin de zondvloed een grote rol speelt is de 
hydroplaattheorie. In de, als pseudowetenschappelijk beschouwde, zondvloedgeologie zijn ook 
andere hypothesen geformuleerd, zoals de ‘catastrophic plate tectonics’-theorie van John 
Baumgardner. Geen enkele van deze hypothesen is in staat de geologische feiten te verklaren. 
Hierbij geldt dat enkele technisch gezien onmogelijk zijn, zoals de vapor canopy en de 
hydroplaattheorie. Anderen kennen een groot gebrek aan bewijs, zoals de solid canopytheorie 
en het collapse tectonics model.  

Het grootste bezwaar tegen zondvloedgeologie volgt uit datering, met name radiometrische 
datering van gesteentes.  

De Zwarte Zee-zondvloed is een hypothetische catastrofale stijging van het niveau van de 
Zwarte Zee rond 5600 v.Chr., te wijten aan het doorbreken van wateren van de Middellandse 
Zee in de Bosporus. De Zwarte Zee was een reusachtig zoetwatermeer gedurende de laatste 
ijstijd, het Weichselien. Enerzijds stonden de oceanen en de daarmee in open verbinding 
staande Middellandse Zee honderdtwintig meter lager dan het huidige niveau omdat veel 
water lag opgeslagen in enorme landijsmassa's. Anderzijds stond de Zwarte Zee zelf ook 
zeventig tot honderdvijfenvijftig meter lager dan nu door de toegenomen verdamping en 
verminderde aanvoer van rivieren. Waar zich nu de Bosporus bevindt, was er enkel een droge 
depressie van circa vijftien tot vijftig meter diep.  

Er was dus geen verbinding tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. De Zwarte Zee 
werd steeds zoeter door de aanvoer van rivierwater.  

Toen na de ijstijd de zeespiegel weer steeg, kwam er een moment dat de Middellandse Zee en 
de Zwarte Zee weer met elkaar werden verbonden. Over de manier waarop dat gegaan is, 
bestaan verschillende inzichten. De twee voornaamste theorieën worden gegeven door de 
geologen William Ryan en Candace Major.  

• Ryan veronderstelde een snelle - circa één tot drie jaar durende - mogelijk zelfs catastrofale 
reconnectie van de Zwarte Zee met de Middellandse Zee rond 5600 v.Chr. Deze 
veronderstelde catastrofe wordt wel in verband gebracht met de verspreiding van het 
Neolithicum, de zondvloed en het Gilgamesj-epos.  

• Candace O. Major stelt daarentegen dat de Zwarte Zee rond 7400 v.Chr. op een rustige - 
enkele decennia tot enkele eeuwen durende - manier vanuit de Middellandse Zee is 
volgelopen. 

• De geologen Turneya en Brown hebben een compromis voorgesteld en geven tevens een 
beeld van hoe de verspreiding van het neolithicum door deze gebeurtenis versneld zou 
kunnen zijn.  
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Theorie catastrofaal vollopen Zwarte Zee rond 5600 v.Chr. 

Men ontdekte op wat nu de bodem van de zee is, een begraven laag van schelpengruis, 
doorsneden door meanderende rivierbeddingen, rivierdelta's en stranden. De kleilaag onder 
dit schelpengruis bevat overvloedig plantaardig materiaal, wortels, slakken en scheuren door 
uitdroging. Het lijkt erop dat hier vroeger een kust-moeras was. Het ligt nu circa 
honderdveertig meter diep onder water. Eerdere onderzoekingen rapporteerden al löss-lagen, 
vloedlijnen, kustafzettingen en strandterrassen uit een periode van 15.780 tot 7660 v.Chr. op 
diepten tussen drieennegentig meter en honderdtweeentwintig meter en op grote diepte 
verborgen rivierdalen die suggereren dat het wateroppervlakte in de ijstijd minimaal 
honderdtien meter lager dan nu lag. Ryan stelde dat er twee mogelijke verklaringen zijn: 

- Ongeveer 10.000 v.Chr. was de ijstijd afgelopen en begonnen de oceanen weer te 
stijgen. Ongeveer 7000 v. Chr. stonden ze op ongeveer vijfendertig meter onder het 
huidige niveau. Dat is de tegenwoordige drempeldiepte van de Bosporus. Mogelijk 
begon toen het Middellandse Zeewater als een beekje de Zwarte Zee op te vullen. 
Maar de sapropeel (een zuurstofarme, zwarte modder) is pas tweeduizend jaar later 
ontstaan. Mogelijk is de oorzaak hiervan dat het (zwaardere) zoute water langzaam 
naar de bodem van het bekken is gezakt en pas tweeduizend jaar later anoxisch 
(zuurstofarm) werd hetgeen leidde tot de vorming van sapropeel.[  

- Rond 5600 v. Chr. vervingen zouttolerante flora en fauna abrupt een flora en fauna 
die leefden in een zoetwatermeer en het binnenstromen van zout water niet konden 
overleven, behalve in de riviermondingen. Rond die tijd verscheen er ook een ander 
type mollusken (weekdieren). Boringen tonen aan dat de Bosporus anno 2005 met 
een laag sedimenten bedekt was en dat de harde rots op een diepte ligt van minimaal 
85 meter. Ryan veronderstelde nu, dat er in de Bosporus een 70 meter dikke laag 
sedimenten gelegen moet hebben op ongeveer vijftien meter onder de huidige 
zeespiegel. Dit niveau werd door de oceaan (en de daarmee in verbinding staande 
Middellandse zee) pas ongeveer 5600 v.Chr. bereikt. Daarop stroomde zout water 
door deze doorgang. Door deze stroming werden er sedimenten weggevoerd, waardoor 
de opening groter werd. Daardoor werd de stroming sterker en werden er weer meer 
sedimenten weggevoerd enzovoort. Toen alle sedimenten weggespoeld waren, was er 
een doorgang ontstaan die meer dan vijftig  km³ water per dag kon doorlaten. Er was 
dus sprake van een ware stortvloed. Het wateroppervlak van de Zwarte Zee steeg 
aanvankelijk met tientallen cm per dag. Zo'n honderdduizend km² land werd binnen 
een (paar) jaar overstroomd. 

Het onderlopen van dit uitgestrekte land zou mogelijk de verspreiding van de vroege 
neolithische cultuur naar Europa hebben versneld. Rond 5550 v. Chr. waren er al neolithische 
boeren gevestigd in Griekenland, Bulgarije, Roemenië en langs de kust van de Zee van 
Marmara. Rond 5000 v. Chr. verspreidde deze cultuur zich snel landinwaarts, langs de dalen 
van grotere rivieren van zuidoost Europa. De ploeg en eenvoudige irrigatie verschijnen 
plotseling in Transkaukasië. Deze versnelde uitbreiding van het neolithicum zou kunnen zijn 
veroorzaakt door de verdrijving van de bewoners van de ondergelopen kusten van de Zwarte 
Zee. Deze bewoners waren aangepast aan de natuurlijke bronnen hiervan, te weten: de löss, 
de door water afgezette klei en vochtige leem.  

 

Onderzoeksmethoden  

• Boorkernen met flora, fauna, schelpen en sedimenten  

• C14-datering  

• Zuurstofisotopenanalyse  
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Theorie 'rustig' vollopen Zwarte Zee rond 7400 v.Chr. 

Candace O. Major stelt dat de Zwarte Zee tussen ca. 15.700 en ca. 14.200 v.Chr. voor de 
Bølling-warmteperiode, door de toevoer van zeer veel smeltwater met sedimenten van Finse, 
Scandinavische en Alpen gletsjers zo hoog stond, dat hij (bijna) overvloeide in de Middellandse 
Zee.  

Daarna stopte de toevoer van deze noordelijke gletsjers en zou er een dalende waterspiegel 
van het meer zijn geweest gedurende relatief warme perioden (Bølling-interstadiaal, Allerød-
interstadiaal en Preboreaal) vanwege de toegenomen verdamping. Er zou weer een hogere 
waterspiegel zijn geweest gedurende de koude perioden daartussen (zoals de jonge Dryas) 
vanwege toenemende toevoer door rivieren met minder verdamping.  

Hoewel de jonge Dryas een zeer droge (en koude) periode was, lijkt de Zwarte Zee toen toch te 
zijn gestegen tot misschien wel de hoogte van dertig meter onder het huidige niveau, waarop 
hij mogelijk nogmaals kon uitstromen in de Middellandse Zee.  

Ten slotte was er ongeveer 7400 v. Chr. waarschijnlijk weer een verbinding met de oceaan. 
Dit is eerder dan de 5600 v.Chr. die voorheen werd voorgesteld door Ryan. De open verbinding 
met de oceaan is aantoonbaar door het verschijnen van zout-tolerante mollusken, waarvan 
het calciumcarbonaat (CaCO3) van de schelpen een grotere hoeveelheid aan δ18O isotoop 
vertoont. Dit verschil begint op te treden tussen 8100–6850 v. Chr. Rond 7000 v. Chr. zou 
deze overgang voltooid zijn. Circa 5600 v. Chr. was het zoutgehalte hoog genoeg en verschenen 
de sapropeel-sedimenten waar Ryan zijn eerdere datering van een mogelijk catastrofale 
overstroming op baseerde.  

Boorkernen van ondieper dan tachtig meter onder het huidige niveau van de Zwarte Zee tonen 
een laag uit 7400 v. Chr. (vrijwel direct daaronder zitten veel oudere lagen). Boven deze laag 
zit de latere zout-tolerante fauna van na de reconnectie. Dit suggereert dat het peil van de 
Zwarte Zee ten tijde van de reconnectie zeventig–negentig meter onder het huidige niveau was. 
Op die diepte is nu een ondergelopen kustlijn te zien. 

De datering van de eerste zouttolerante fauna in de Zwarte Zee (7400 v.Chr.) suggereert dat 
de Middellandse Zee toen dertig meter onder het huidige niveau stond. Het overvloeien van de 
monding van de Sakarya rivier (Noordwest-Turkije) begon pas kort na 7000 v. Chr. Dit 
suggereert een geleidelijke stijging van het niveau van de Zwarte Zee na de reconnectie.  

Er is onderzoek gedaan aan sedimenten uit boorkernen van allerlei diepten en van diverse 
missies. Onderzocht zijn monsters van klei, modder en overblijfselen van flora en fauna. Men 
heeft hiervan bepaald: 

- De zuurstofisotopenanalyse (δ18O) - met behulp van massaspectrometrie.  
- De verhouding van strontiumisotopen 86Sr/87Sr/88Sr.[18] Hiervoor werd strontium 

gezuiverd uit molluskschelpen en uit klei. Analyse gebeurt met behulp van 
massaspectrometrie.  

- De verhouding strontium en calcium uit calciumcarbonaat van molluskschelpen. 
Analyse gebeurt met behulp van massaspectrometrie.  

- Mineralenonderzoek van kleilagen, zoals illiet en kaolien.  
Verder wordt voor de ijking 14C-datering van schelpen toegepast.  

Het vóórkomen van deze stoffen en de verhoudingen waarin zij voorkomen zijn reacties op 
belangrijke variabelen in de omgeving als temperatuur en zoutgehalte.  

Theorie (catastrofaal) vollopen Zwarte Zee rond 6500 v.Chr. 

Turneya en Brown stellen dat de Zwarte Zee tussen 7400 – 5500 v. Chr. (op catastrofale wijze) 
is overstroomd vanuit de Middellandse Zee. Uit C14-datering van mollusken menen zij deze 
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instroom rond 6300 v. Chr. te kunnen dateren. Deze overstroming zou veroorzaakt 266 zijn 
door de abrupte zeespiegelstijging van 1,4 meter ten gevolge van het instorten van de 
Laurentidegletsjer in Amerika (tussen 6740 en 6160 v.Chr.). Deze plotselinge stijging van de 
oceanen zou het doorbreken van de barrière in de Bosporus veroorzaakt hebben. De 
overstroming van de Zwarte Zee zou vervolgens hebben geleid tot een versnelde verspreiding 
van de Neolithische cultuur over Europa (de omslag van jager-verzamelaars naar neolithische 
boeren).  

Bekijken we alleen de stijging van de zeespiegel van 1,4 meter ten gevolge van het instorten 
van de Laurentidegletsjer rond 6300 v.Chr. dan zou in Anatolië, Cyprus en het Nabije Oosten 
1120 km² land zijn overstroomd. Bij een bevolkingsdichtheid van twee per km² zou dat circa 
2200 mensen hebben gedwongen om te verhuizen. Dit kan echter de grote uitbreiding van het 
Neolithicum rond 6200 v.Chr. niet verklaren.  

Door het overstromen van de Zwarte Zee zou 72.700 km² land zijn overstroomd. Het zou in 
het langzame scenario van Candace O. Major minstens vierendertig jaar geduurd hebben voor 
de Zwarte Zee weer op het huidige niveau stond. In het catastrofale scenario van Ryan zou 
het circa een tot drie jaar geduurd hebben. Hoe dan ook: er moesten circa 
honderdvijfenveertigduizend mensen verhuizen. En die hadden een voorkeur voor de beperkt 
aanwezige rivierdalen en oevers van meren omdat zij water nodig hadden voor hun landbouw, 
leem voor hun huizen en klei voor hun potten. Dan zou er dus een beperkte keus geweest zijn 
voor hun woonoorden. En zo gauw deze ‘vol’ waren, vond er migratie plaats. Dit leidde op 
langere termijn tot het uitbreiden van het Neolithicum naar Europa.  

Het is altijd een punt van discussie geweest of de verspreiding van het Neolithicum plaatsvond 
door migratie (verhuizing) door bevolkingsdruk dan wel door imitatie (terwijl de bevolkingen 
op hun plaats bleven). Turneya en Brown stellen een combinatie van beide factoren voor. 

1. In het Midden-Oosten en Zuid-Anatolië was het Neolithicum al rond 10.900 v.Chr. stevig 
gevestigd. Men had zich gevestigd in nederzettingen en bedreef landbouw. Rond 8500 v.Chr. 
begon men ook veeteelt te bedrijven en rond 6500 v.Chr. begon men potten te bakken. 267  

2. Eerste migratie. Er is archeologisch bewijs dat aantoont dat rond 7200 v.Chr. landbouw 
en veeteelt zich naar Cyprus en Griekenland verspreidden via Anatolië. Eenmaal in 
Griekenland schijnt het Neolithicum zich echter 1000 jaar lang niet verder verspreid te 
hebben. 

 3. Tijdens de periode van de overstroming van de Zwarte Zee tussen 6300 – 6200 v.Chr. 
schijnen er geen nieuwe neolithische nederzettingen bijgekomen te zijn.  

4. Tweede migratie. Vanaf 6200 v.Chr., na de overstroming van de Zwarte Zee, trokken 
neolithische boeren door de rivierdalen van de Zwarte Zee naar de Balkan waar de 
neolithische nederzettingen zich snel vermeerderden met een piek rond 5800 v.Chr.  

5. Imitatie. Rond 6000 v. Chr is de verspreiding van het Neolithicum door migratie gestopt 
en grotendeels vervangen door verspreiding door imitatie. Doordat er sociale- en 
handelscontacten waren, keken naburige volkeren de landbouw, veeteelt en het 
pottenbakken af van de Balkanvolkeren en verspreidde het Neolithicum zich over grote delen 
van Europa met een piek rond 5300 v.Chr. 

 6. Tweede imitatie. De verdere verspreiding van het Neolithicum stopte tot rond 3700 v. 
Chr. toen het overgenomen werd in Denemarken en Engeland. 

Een verdere mogelijke aanwijzing voor de juistheid van de veronderstellingen van Turneya en 
Brown is, dat de vroegneolithische plaats Çatal Hüyük rond 6200 v.Chr. in verval raakte. De 
bevolking verspreidde zich over de vlakte. Hoewel men meestal aanneemt dat deze gebeurtenis 
is veroorzaakt doordat een groep bewoners het oneens was met de sociale orde binnen de 
nederzetting, zou het verval ook door het binnenvallen van migranten uit de ondergelopen 
gebieden veroorzaakt kunnen zijn. Ook Cyprus zou immers rond 6000 v.Chr. verlaten zijn.  
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Gilgamesj-epos en bijbel 

Volgens sommigen zouden de 'herinneringen' aan deze ramp ongeveer 3500 jaar lang in het 
'collectief onbewuste' van de mensheid 268 bewaard zijn gebleven en aan de basis liggen van 
de diverse zondvloedmythes in Mesopotamië in het Gilgamesj-epos en nog 1700 jaar later in 
Judea in de bijbel. Bron: De verdwenen stammen, Anneke Koers. 

 

Bonifatius en de Friezen 
Bonifatius stierf in 754 na Chr., maar niet bij Dokkum, noch als brenger van het christelijke 
geloof. De Friezen waren in die tijd voor het overgrote deel al christen. Ze waren Arianen, 
aanhangers van het Arianisrne, een stroming binnen het christendom, vernoemd naar 
Arianus (gest. 336, presbyter te Alexandrië). Deze geloofsstroming was zeer verbreid onder de 
Germanen.  

De Friese koning Radboud wilde zich niet laten dopen, omdat hij Ariaan was en niet rooms 
katholiek wilde worden. Bonifatius bracht een nieuwe christelijke stroming, het rooms 
katholicisme, in de Friese regio. Bij deze stroming stond Maria, als moeder Gods zeer centraal. 
In de vijfde eeuw was de Ariaanse Frankische koning Clovis door zijn vrouw overgehaald (dit 
gebeurde meer) tot het rooms katholicisme. De Frankische koning Karel de Grote - later keizer 
in 800 na Chr. - wilde dat iedereen rooms katholiek werd.  

Hetgeen met Bonifatius in 754 gebeurde is hetzelfde wat met de hervormers en protestanten 
tijdens de reformatie gebeurde. Ze werden als ketters beschouwd velen stierven op de 
brandstapel; velen vluchtten. Menno Simons, grondlegger van de doopsgezinden, moest later 
voor de protestanten vluchten. Bonifatius stierf. Hoe? Misschien is hij (op zijn vlucht) 
overvallen en daarna vermoord of terechtgesteld door Ariaanse Christenen. Of op de vlucht 
verongelukt onder zijn struikelend paard. Eén ding is zeker, zijn aanwezigheid werd niet op 
prijs gesteld.  

Auke Jelsma vertelt in de Sneinspetiele van 11 nov. 2000, dat Bonifatius geen zendeling was, 
maar kerk hervormer en dat hij bij Dokkurn niet vermoord werd door heidenen die niet van 
zijn bekeringsijver waren gediend. Bonifatius kwam niet om heidenen te bekeren, maar om 
als blaffende hond de ingedutte Christenen wakker te schudden. Dit zei Jelsma bij de 
presentatie van de film 'Bonifatius, de weg van Europa'.  

Hij zei bij die lezing verder: Bonifatius heeft al zijn krachten ingezet om de kerk nieuw leven 
in te blazen. Tijdens zijn reizen op het vaste land van Europa merkte hij echter al gauw dat 
het gros van de bevolking inmiddels wel in naam Christelijk was geworden. Hij vond het 
schokkend dat priesters van het vasteland van Europa een gezin hadden. Het is vooral te 
danken aan Bonifatius dat het celibaat pas in de achtste eeuw gangbaar is geworden.  

Ook in de bestrijding van in zijn ogen ketterse ideeën heeft hij succes geboekt. Hij trof bij zijn 
reizen grote groepen Christenen (Arianen) aan die met de drie-eenheid leer weinig konden, die 
de christusfiguur wel als zoon, als uitstraling van God zagen, maar niet als God zelf wensten 
te aanbidden. Bonifatius schakelde hun invloed zo goed mogelijk uit. Verder zorgde hij ervoor 
dat priesters met weinig theologische bagage uit hun ambt werden gezet. Bisschoppen verving 
hij door vrienden uit Engeland (Engeland was begin zevende eeuw rooms katholiek geworden).  

Bonifatius was meer kerk hervormer dan missionaris. Door een uitgekiend benoemingsbeleid 
probeerde hij de belangrijke geestelijke posten te vullen, met die theologisch op dezelfde lijn 
zaten als hijzelf. Woedend was hij op kerk vaders die de politieke en economisch machten 
naar de ogen zagen. Zijn laatste reis naar Friesland was dat hij vond dat dit gebied niet onder 
het gezag van de Frankische bisschop van Keulen thuis hoorde, maar een eigen bisschop 
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moest hebben. Doch de Friezen zagen in Bonifatius een uitvloeisel van de Frankische bezetting 
(het Friese land was in 719 door de Franken veroverd). Daarom overvielen ze het tentenkamp 
en brachten ze alle leden ervan om het leven.  

Prof. dr. Hans Mol zegt in de Smidse, mrt 2004 dat de Friezen Bonifatius en de zijnen 
beschouwden als het boegbeeld van het Frankische gezag in hun gebied. Jan ZijIstra zegt in 
de Sneins petiele van 10-4-1993: Het boek waarmee Bonifatius de bijlslagen probeerde af te 
weren, was de Codex Ragundridus, een boek tegen de dwalingen van het Arianisme. 

Hoe zou u het vinden als u tijdens de Duitse bezetting (WO II) gezegd werd Lutheraan te 
worden, en dat het Calvinisme de verkeerde weg is? Wanneer er in de 2e WO een Duitser 
vermoord werd volgde er een razzia. Zo ook na Bonifatius, door een wraakactie van zijn 
aanhangers, die de moord op Bonifatius en zijn gezellen vele malen overtrof. Vele Friezen 
werden afgeslacht (Hinne Wagenaar, Leeuwarder Courant 6-3-2004).  

De Friezen waren anti-Franks en anti-paaps. Dit en de economische teruggang in Frisia (toen 
het wat hoger gelegen Vlaanderen, het lage lag onder water) door o.a. dichtslibben van havens 
(het water begon te zakken) bracht velen ertoe te vertrekken. Ze trokken naar het noorden, 
naar het steeds meer droogvallende Nederland.  

Nederland lag van 250-800 na Chr. voor tweederde onder water, de ene keer wat meer dan de 
andere. In de wat droge periode was terpbewoning mogelijk. De Romeinen waren verdreven 
door het wassende water. Reinder Nouta, Nieuwe Dockunier Courant 15-6-92, in het art. 
'Onbedijkte kwelders als woonorden van het verleden': ‘Het hoogtepunt van deze bedrijvigheid 
schijnt in de tweede eeuw na Chr. te zijn gevallen. Daarna volgt een periode van sterke 
achteruitgang van het bewoonde areaal, totdat de mens in de achtste eeuw opnieuw kans ziet 
zich op de kwelders en overslibde veengronden te vestigen.  

Het droog gevallen gebied in Frisia werd Vlieland genoemd. Dit gebied werd ingepikt door de 
Noormannen en werd in 865 het graafschap Flielandria. Dit verbasterde later tot F(lie)landria 
- Flandria - Vlaanderen. Na verloop van tijd vervielen steeds meer Friese graafschappen aan 
de graaf van Flandria. In het droogvallend Nederland ontstond een nieuw Frisia - Friesland. 
De Friezen die zich hier vestigden namen rivier-, dorp- en streeknamen mee.  

Bonifatius bracht geenszins het Christelijke geloof aan de Friezen. De Friezen werden reeds 
in de eerste eeuw na Chr. (ze woonden toen in wat men nu Frans Vlaanderen en W.Vlaanderen 
noemt) al geconfronteerd niet het geloof in Jezus. Na de dood van Stefanus (Hand.7:60) 
vluchtten Jozef van Arimathea, Maria en Martha, Maria (de moeder van Jezus), Maria 
Magdelena en nog anderen naar Marseille, waarna ze langs de tinroute naar Britannië 
trokken.  

Na hen volgden nog meer Israëlieten uit Palestina deze tinroute, en vestigden zich onderweg, 
in de lage landen en Brittannië. Vanuit (Frans) Vlaanderen was liet de kortste oversteek. 
Onderweg werd het evangelie verkondigd en gemeenten gesticht.  

Ook later maakte Bonifatius gebruik van de korte oversteek om daar de Friezen te ontmoeten, 
maar ook om via de tinroute af te reizen naar Rome. In 'Uit Frieslands Volksleven' schrijft 
Waling Dijkstra: Vespasianus, de Romeinse keizer, spaarde na de inneming van Jeruzalem 
een aantal Joden, maar verdreef hen uit Palestina en zond hen naar de gewesten aan de 
Noordzee. Deze Joden zijn de stamvaders der Friezen geworden'. Eigenlijk wordt er 
medestamvaders bedoeld, want de Frissi woonden er al. 

Het gebied rondom Sint Omaar was ten tijde van de Romeinen het gebied van de Friezen. 
Tussen haakjes zie je stammen die daar toen ook verbleven. En tijde van Bonifatius strekte 
het Friese gebied zich uit van de Wisergis (niet de Wezer dus) langs de Lys, zuid langs Kortrijk 
tot aan de Schelde. Ook Gent en Antwerpen behoorden er toe. De Seuven (vgl. Zeeuwen) zijn 
opgegaan in de Friezen. Het kaartje geeft ook aan de plaats Doekingakirche alwaar Bonifatius 
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gedood is. De Saksen zijn nadat ze verslagen zijn, door Karel de Grote naar 'Duitsland' 
gedeporteerd. Vele verfrieste Seuven vestigden zich later in Zeeland, Holland en Utrecht.  

Toen de Joodse volgelingen van Jezus in de lage landen kwamen en een deel zich daar 
vestigden troffen ze daar het volk, de Frissi aan. Een naam die hen bekend in de oren klonk. 
In mijn gesprek met Bert Otten, kenner der Israëlitische stammen, Hebreeuwse taal en 
vaderlandse geschiedenis, over zijn boek: Friezen, zonen van Issachar (Issachar is één van de 
12 stammen van Israël) dat wanneer wij in de Bijbel lezen over de Ferizzieten (Ex.23:23), dat 
daar in liet Hebreeuws F'rizziy i (zrp) staat en wat: inwoner van het openveld betekent. In 
Richt.3:5 6 Iezen we dat de stammen Israëls zich vermengden, wellicht heeft de stam lssachar 
zich vermengd met de Frizzi. Tien Israëlitische stammen (waaronder Issachar) trokken na de 
Assyrische ballingschap (7e eeuw v.Chr.) naar NW Europa. 

 

De tinroute 

 

Deze tinroute was ook bekend bij Jozef van Arimathea. Hij was de ,jongste broer van de vader 
van Maria, de moeder van Jezus. Hij was een rijk en vooraanstaand man en van beroep 
tinhandelaar. In de St.Jerorne Vertaling wordt hij 'Noblis Decurio' genoemd, een Romeinse 
titel waarmee de minister der mijnen bedoeld werd. In Brittannië had hij een huis en zijn 
dochter was getrouwd met iemand van het Silurische (deel van Wales) koningshuis. Silurië 
was het eerste Christelijke Koninkrijk in NW Europa. Tot dit koningshuis behoorde ook 
Claudia (vrouw van Pudens) en haar broer Linus, die later de eerste bisschop van Rome werd. 
Ze worden in de brieven van de apostel Paulus genoemd. Paulus is ook in Brittannië geweest, 
maar ook Simon de zeloot en anderen. 
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Eén van degenen die hier in de lage lande liet evangelie verkondigde was de apostel Petrus. 
Verder is bekend dat Zebedeüs de gemeente te Trier, de 'jongeling van Nain' de gemeente te 
Bern en Maria Magdelena de gemeente te Lyon gesticht hebben. Ook Fillipus was actief in 
'Frankrijk'. Aristobulus (Rom. 16: 10) predikte in 'Wales'. 

 De Kelten, waar de Germanen een onderdeel van vormden, zijn het tien stammige Huis Israël, 
de Joden zijn liet twee stammige Huis Juda. Het Huis Israël wordt ook Huis Omri genoemd. 
Beth Omri = Khomry = cumry = cimmeriërs. Het Hebreeuwse Galoet, wat ballingschap 
betekent en nauw samenhangt niet balling (Hebr. Golah) en vreemdeling (Hebr. Ger), werd 
Galli, Gaulois, Gaels. In het Grieks werd dit Keltoi. De Germanen maakten van de 'G' een 'W' 
en zo ontstond Wales, Wallonië (Walen), Valois, Walachië. Vergelijk deze namen eens met: 
Gilead, Gilgal, Golan en Galilea. Galileën Gemeente is beter bekend als Waalse Gemeente. 

De Waldenzen waren gelovigen die woonden in Wallis (Valois), Zwitserland. Hun naam komt 
niet van Petrus Waldo. Zijn naam zou overgezet kunnen worden in Petrus de Waal. Waldenzen 
komt van Vallenzen en dat van Valois. De Waldenzen waren het restant van de Gallische 
(Keltische) kerk op het vasteland. In Brittannië noemden de leden van de Keltische Kerk zich: 
Culdich (verAngelsakst tot Culdee). Het woord komt van: Cultores Dei = aanbidders van God, 
of van Gille De = dienaren van God, maar John Colgan vertaalt het met: zekere vreemdelingen. 
De vluchtelingen uit Judea waren voor de Britten ook 'zekere vreemdelingen’.  

Toen Jozef van Arimathea en de Judese vluchtelingen in Brittannië kwamen geloofden de 
Kelten in: God in drie personen. De drie waren bekend als: Beli, Taran en Yesti. De Schepper 
van het verleden, de Voorzienigheid van het heden en de Verlosser/herschepper van de 
toekomst. In het Latijn werd dit: Belenus, Aranis en Hesus. De leer der druïden had de 
plaatsvervangende verzoening tot basisbeginsel. Toen de Judese vluchtelingen (Culdee) van 
Jezus vertelden, was er voor de Kelten een grote herkenning. Dit omdat eeuwen voor de komst 
van onze Heiland er al een Keltische triade bestond: De Heere onze God is één. Heft uw 
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hoofden op en opent, gij poorten, uw eeuwige deuren en de Koning der ere zal binnengaan. 
Wie is die Koning der ere? De Heer Yesu, Hij is de Koning der ere ‘.  

Velen werden volgeling van Jezus. Andere namen van deze Keltische god zijn: Deon, Dovydd, 
Celi, Or, Perydd, Sol, Rhun, Ner. (distributeur, gouverneur, de mysterieuze, de wondervolle, 
de oude van dagen). Net als de Kelten waren ook de Germanen rnonotheïstich. Zij hadden ook 
één god, die onder diverse namen bekend was. Ook de God van Abraham, Izaak en Jacob is 
onder vele namen bekend. De godsdienst van de Kelten is Oosters en komt sterk overeen niet 
de godsdienst van het Huis Israël.  

De tienstammige Israëlieten begonnen de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Schepper en 
Verlosser uit Egypte onder de naam van Baal (Bel) te aanbidden en dit met een gemixte 
Israëlitisch-heidense godsdienst. We lezen dat Jerobeam de najaarsfeesten verzette van de 
zevende naar de achtste maand. Hij richtte twee kalveren op en zei dat die de goden waren 
die Israël uit Egypte leidden. De Levitische priesters werden vervangen door mensen uit het 
volk. (1 Kon.12:25- 147 33). Achabs vader Omri, verheidenste de Israëlitisch godsdienst nog 
meer.  

Het Hebreeuwse ba'al betekent: meester ( in de zin van echtgenoot), eigenaar. De Joden 
weigeren Gods Naam uit te spreken en lezen dan in plaats van Jahweh: Adonai, wat heer 
betekent. 

Er zijn vele gelijkenissen te vinden tussen de Keltisch en Israëlitische Goddienst. De Kelten-
Druiden en Israël (tien stammen) priesters hadden gelijke praktijken. In 2Kon.17 kunt u 
hierover wat lezen. Het Kelten-Druïdendom ging op in de nieuwe godsdienst. De Druïden 
werden priesters en bisschoppen. De Keltisch kerk groeide snel, zowel in Brittannië als op het 
vasteland. Diverse elementen van het Druidisme werden opgenomen of liften mee als 
volksgewoonten. Doch al de kracht werd aan Jezus toegeschreven. De gelijkenissen hadden 
de Druïden de nieuwe godsdienst doen omarmen. In Rome omarmde men het heidense 
Mithraïsme. En deze mix werd later ook naar NW Europa gebracht als de rooms katholieke 
kerk.  

Voor de Keltisch kerk waren de ethische en morale wetten van het Oude en Nieuwe Testament 
hetzelfde. Ze onderhielden de Sabbat, vierden het pascha op de 14e Nisan, het 
zwagerhuwelijk, aandacht voor weduwen en wezen, aten rein vlees, hielden zich aan de 
reinheidswetten voor mannen en vrouwen, tienden, het offeren van de eerstelingen, doop van 
volwassen. In Britannië werden ze de Britse Kerk en op het vaste land de Gallische Kerk 
genoemd. De Keltische Kerk leed veel onder Arianisme dat in de vierde eeuw opkwam en onder 
de Germanen veel aanhang vond. Maar ook door het verval van het Romeinse Rijk en dat 
Germanen zich steeds meer meester maakten van dat rijk. 

De Franken veroverden Gallië. Koning Clovis, Ariaan van geloof, ging over tot het rooms 
katholisisme, eind vijfde eeuw. Vanaf dat moment begon de katholisering van de Germanen. 
De Franken begonnen zich de vroege kerk meester te maken in West Europa. 

In Brittannië werd de Britse kerk in 451 westwaarts gedreven door de Saksen en Angelen. Ze 
werd toen alleen gevonden in Cornwall, Wales, noord-west Schotland en Ierland. Verdrukking 
geeft vrucht, en kort daarna, toen de rust wat was weergekeerd begon men weer onder de 
Germanen te evangeliseren om heil (terug) te winnen voor het geloof dat hen door de apostelen 
overgeleverd was: het evangelie van redding: naar IJsland, Scandinavië, en het vasteland.  

Ook de Friezen werden hiermee geconfronteerd. Tegelijkertijd stuurde de kerk van Rome 
afgezanten om hen ‘te kerstenen’. Dr. Wylie zegt: Het was de Culdee lamp die brandde in 
Constance, in Bazel, in Ypres, in Worms en Mainz. Bonifatius, de afgezant van Rome, kwam 
nadien om deze lichten uit te doen. De ware apostel was de Culdee kerk . De Friezen die zich 
in ‘Nederland’ vestigden waren veelal anti paaps. De rooms katholieke kerk  heeft nooit echt 
macht in Friesland gekregen.  
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Het overwicht (macht) van Rome was te groot. De Keltische kerk verdween na verloop tijd. Als 
restant van de Gallische Kerk vinden we de Waldenzen. Die gingen weer op in het Ana 
Baptisme. Op de Britse en lerse eilanden duurde het wat langer, het restant is in de reformatie 
opgegaan in de Sabbatarian Church, wat later de Zevendedags Baptisten Kerk  werd. Bron: 
Jaap Heeringa. 

 

Atheïsme 
Atheïsme kent meerdere, elkaar soms overlappende, soms uitsluitende betekenissen, maar 
het begrip omvat vrijwel altijd de afwezigheid van geloof in een of meer goden. Om haar 
wetenschappelijke bruikbaarheid als overkoepelend begrip wordt daarom deze definitie 
gehanteerd in het Oxford Handbook of Atheism (2013). 

Deze ruime definitie sluit aan bij de Griekse herkomst van het woord 'atheïsme' - a- (zonder) 
en theos (god) - en overkoepelt zowel het agnosticisme als de nadrukkelijke verwerping van 
iedere vorm van religiositeit, zowel de overtuiging dat er onvoldoende bewijsmateriaal is om 
tot de aanname of afwijzing van een godheid te kunnen komen, als de overtuiging dat de 
wetenschap heeft bewezen dat er geen god bestaat of kan bestaan, zowel sterke (of positieve) 
als zwakke (of negatieve) vormen van atheïsme, zowel de opvatting dat het godsbegrip geen 
waarde of betekenis toekomt als de opvatting dat het godsbegrip nuttig kan zijn voor 
onontwikkelden, zowel de opvatting dat godsdienst slechts de wetenschap hindert als de 
opvatting dat de godsdienst altijd leidt tot persoonlijke en/of maatschappelijke ellende. De 
gegeven definitie omvat kortom alle ongeloofsposities van het spectrum dat aan de ene zijde 
wordt begrensd door louter intellectueel niet-weten en aan de andere zijde door politiek-
maatschappelijke bestrijding van de godsdienst en werving voor het atheïsme.   

 

 

Het Oudgriekse woord ἄθεοι, letterlijk 'zonder god'; Efeziërs 2:12, zoals geschreven op Papyrus 
46. 

 

Het algemeen spraakgebruik gaat over het algemeen een stap verder dan de ruime definitie 
en verstaat onder atheïsme niet alleen de afwezigheid van enige vorm van godsgeloof, maar 
ook de actieve verwerping (niet noodzakelijk tevens de bestrijding) ervan. In de gegeven (ruime) 
definitie is met 'afwezigheid' geen negatief oordeel of gebrek geïmpliceerd.  

Het woord atheïsme komt van het Griekse woord ἄθεος (atheos), meervoud ἄθεοι (atheoi). Het 
voorvoegsel 'α-' (a-) betekent 'niet' of 'zonder', en het woord 'θεος' (theos) betekent 'god' of 
'godheid'. Letterlijk betekent ἄθεος dus '[persoon] zonder god' of 'goddeloze', maar de ervan 
afgeleide term atheïsme stamt pas uit het 16e-eeuwse Frankrijk en kan in de striktere zin van 
het woord pas in de zeventiende eeuw op sommige personen worden toegepast. 

De moeilijkheid om tot een algemeen aanvaarde definitie te komen is mede het gevolg van het 
feit dat 'atheïsme' wordt gedefinieerd in termen van wat het niet is: niet, zonder of tegengesteld 
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aan theïsme. Omdat de betekenis van 'theïsme' in verschillende culturen en verschillende 
historische perioden anders is, verandert mede als gevolg daarvan ook de betekenis van het 
atheïsme-begrip. 

 

 

 

Een spotprent van E.J. Pace uit 1922 die uitbeeldt dat christenen die het modernisme 
aannemen, zich begeven op een dalende trap die uitkomt bij het atheïsme. 

Ideeën die tegenwoordig soms worden gezien als atheïstisch zijn al beschreven in de Vedische 
periode van het oude India. De Charvaka was een materialistische school die oorspronkelijk 
zou zijn geschreven rond het jaar 600 v.Chr. en stelt dat religie slechts een uitvinding van de 
priesters is. Een andere vroege vorm van atheïsme was het Indische Sankhya systeem dat een 
naturialitische wereldbeschouwing had.  

In geschriften uit de klassieke oudheid is te lezen dat bij de oude Grieken het gebruikelijk was 
om iemand voor ἄθεος uit te maken wanneer die de traditionele opvattingen aangaande de 
goden niet aanvaardde; beschuldigden zoals Epicurus ontkenden echter nooit geheel het 
bestaan van goden. De Romeinse filosoof Cicero beweerde in zijn boek ‘de natura deorum’ dat 
Diagoras van Melos en Theodorus van Cyrene atheïsten waren en niet geloofden in het 
bestaan van goden.  
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In het Romeinse Rijk was het gangbaar om religieuze tegenstanders als atheïst te 
stigmatiseren: de polytheïstische (heidense) Romeinen noemden de (monotheïstisch) 
christenen en joden atheoi en vice versa terwijl ze heftig ontkenden het zelf te zijn.  

De term atheïsme stamt uit het zestiende-eeuwse Frankrijk, maar geleerden zoals  Lucien 
Febvre in Le probleme de l'incroyance au XVIe siecle (1942) en Paul Oskar Kristeller in The 
Myth of Renaissance Atheism and the French Tradition of Free-Thought (1968) wijzen erop 
dat atheïst toen niet meer dan een uit vijandigheid geuite negatieve benaming was en pleiten 
voor een scherpere definitie. Wordt die gehanteerd, dan kunnen de eerste atheïsten pas in de 
zeventiende eeuw worden gevonden.  

Het moderne atheïsme ontstond toen in Europa na de Middeleeuwen het denken over natuur, 
mens en maatschappij zich grotendeels los had gemaakt van het religieus denken van 
het  christendom. 

Hoewel atheïsme in essentie de afwezigheid van geloof in een of meer goden betekent, wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen de niet-theïstische posities. Daarbij is negatief 
atheïsme de niet-acceptatie van een geloof (of ongeloof) in een god en positief atheïsme het niet 
geloofwaardig vinden dat een god bestaat. Dit onderscheid wordt ook aangeduid met de 
termen zwak en sterk atheïsme. 

Een contrast dat hierop lijkt is dat tussen impliciet en expliciet atheïsme. Een impliciete 
atheïst heeft geen (weldoordachte) mening over het geloof in god(en); van dergelijke personen 
kan worden gezegd dat ze impliciet geen geloof hebben in goden. Een expliciete atheïst heeft 
wel een doordachte mening betreffende het geloof in goden. Expliciete atheïsten kunnen dan 
het geloof in goden bewust negeren/vermijden (zwak atheïsme) of er bewust voor uitkomen 
dat goden volgens hen niet bestaan (sterk atheïsme). Het onderscheid tussen impliciet en 
expliciet atheïsme werd geïntroduceerd door George H. Smith in zijn boek Atheism: The Case 
Against God.  

In 2004 ontstond er een atheïstische beweging die sinds 2006 nieuw atheïsme wordt 
genoemd. De beweging kreeg vorm door de boeken van vooral Richard Dawkins, Christopher 
Hitchens, Sam Harris en Daniël Dennett. Volgens Victor J. Stenger verschilt traditioneel 
atheïsme van het nieuwe atheïsme doordat het traditionele atheïsme verzoenend staat 
tegenover theïsme, terwijl het nieuwe atheïsme een vijandige houding daartegenover 
aanneemt.  

Verwante stromingen 

Aangezien atheïsme vrijwel nooit los van een context staat, kan dit leiden tot verwarring over de 
definitie. Atheïsme moet niet verward worden met levensbeschouwingen zoals humanisme en 
boeddhisme; ideologiën zoals communisme en liberalisme; kennistheorieën zoals scepticisme of 
filosofische standpunten zoals objectivisme en naturalisme. Deze zijn weliswaar verenigbaar met 
atheïsme, maar niet noodzakelijkerwijs atheïstisch.  

 

Agnosticisme en ietsisme 

Men onderscheidt naast het atheïsme, ook het agnosticisme en het filosofisch  materialisme. 
Een atheïst is niet overtuigd van het bestaan van een of meer goden, maar gaat er niet 
noodzakelijk van uit dat er 'niets' is ‘tussen hemel en aarde’. Een agnost (agnosis: geen kennis) 
stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen, maar evenmin 
het niet-bestaan. Het filosofisch materialisme stelt dat alles tot strikt materiële processen te 
herleiden is, ook onze denkprocessen. Alle materialisten zijn per definitie atheïsten, maar niet 
alle atheïsten zijn materialisten. Iemand die het bestaan van een god verwerpt maar wel gelooft 
in telepathie, is wel een atheïst maar geen materialist.  

Een term die ingang vond aan het eind van de twintigste eeuw is 'ietsisme'. Ietsisten zijn 
mensen die niet geloven in een god maar wel aannemen dat er 'iets of iets meer is tussen 
hemel en aarde. Vooral jongeren blijken erg vatbaar te zijn voor deze vage, diffuse, maar veelal 
sociaal aanvaarde vorm van spiritualiteit dat het midden houdt tussen een diep godsgeloof en 
een consequent, doordacht atheïsme.   
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Vrijdenkerij en humanisme 

De Vrijdenkerij laat zich leiden door zakelijke evidenties en niet door autoriteitsgeloof of 
traditie. Vrijdenkerij is een levenshouding en is niet per definitie atheïstisch. In de praktijk 
zijn vele vrijdenkers echter wel atheïst of op zijn minst agnost. Het hedendaags humanisme is 
een non-theïstische overtuiging die geen bovennatuurlijke visie op de werkelijkheid 
accepteert.   

 

Ideologisch atheïsme 

Bepaalde ideologische stromingen zoals het socialisme, anarchisme en het 
cummunisme hebben zich verbonden met het atheïsme. In de uit het socialisme 
voortkomende sociaal-demoocratische stroming is dat echter al sinds de Tweede Wereldoorlog 
niet meer het geval. In 1967 riep het communistische regime van Albanië onder leiding van 
dictator Enver Hoxha, het land uit tot 'atheïstische staat'. Eerder gebeurde dat al in 
Cuba onder Fidel Castro in 1959.  

 

Atheïstische religies 

Er zijn ook atheïstische religies, zoals bepaalde vormen van het boeddhisme. Een lering in het 
boeddhisme is anatta (niet-zelf), dat het bestaan van afzonderlijke goden of geesten of 
menselijke zielen uitsluit of althans tot een illusie (maya) bestempelt. Atheïsme staat niet 
noodzakelijk haaks op religiositeit, zie bijvoorbeeld Leo Apostel, Klaas Hendrikse en Rik 
Pinxten, met betrekking tot atheïstische religiositeit en religieus humanisme. De vraag is 
daarom gerechtvaardigd of dit werkelijke religies zijn en niet beter als levensbeschouwingen 
gekarakteriseerd zouden moeten worden.  

 

Religieuze reactie op atheïsme 

Religieuze reacties op het atheïsme zijn sterk verschillend. Zo zijn er enkele islamitische 
landen waar op geloofsafval de doodstraf staat. In het christendom kwamen dergelijke (sterk) 
afwijzende reacties in het verleden ook voor. 

 

Katholieke reactie op atheïsme 

Even na het Tweede Vaticaans Concilie richtte paus Paulus VI de Pauselijke Raad voor de 
dialoog met niet-gelovigen op. Deze raad had tot doel het atheïsme te bestuderen en te komen 
tot een zinvolle dialoog met atheïstische en humanistische organisaties. Deze pauselijke raad 
ging later op in de Pauselijke Raad voor de Cultuur. De prefect van deze Raad, kardinaal 
Gianfranco Ravasi organiseerde verschillende ontmoetingen tussen gelovigen en niet-
gelovigen. Ook werd op zijn initiatief een tentoonstelling gehouden in de Vaticaanse 
Musea waar christelijke en atheïstische kunstenaars naast elkaar exposeerden. Paus 
Franciscus benadrukte tijdens een algemene audiëntie in mei 2013 dat christus voor alle 
mensen is gestorven. Letterlijk voegde hij daaraan toe dat atheïsten en christenen op één lijn 
zitten als ze beiden het goede doen. Deze uitspraken werden door atheïstische organisaties 
enthousiast ontvangen.  

 

De Paus  
De paus is het hoofd van de rooms katholieke kerk. De benaming paus is afkomstig van het 
Oudgriekse: πάππας, pappas, later gelatiniseerd tot papa, in de betekenis van vader. 
Eveneens werd de titel in de middeleeuwen opgevat als een acroniem (eigenlijk bacroniem) 



179 

 

van het Latijnse Petri apostoli potestatem accipiens (van de apostel Petrus de macht 
ontvangend). De regeerperiode van een paus wordt pontificaat genoemd. 

De paus draagt de titel Plaatsbekleder van Jezus christus op Aarde, de opvolger van de 
heilige Petrus, de bisschop van Rome, het hoofd van de rooms-katholieke kerk en is het 
staatshoofd van Vaticaanstad, het kleinste land ter wereld. In de uitoefening van zijn functie 
wordt de paus bijgestaan door de organen en instellingen van de Romeinse Curie. Buiten 
Rome wordt de paus vertegenwoordigd door nuntii bij regeringen en door apostolische 
delegaten in landen die geen diplomatieke betrekkingen onderhouden met de Heilige Stoel. 

 

 
Het pauselijk embleem 

Titulatuur 

De volledige titulatuur van de paus luidt: 

• Bisschop van Rome 

• Plaatsbekleder van Jezus (Vicarius Christi) 

• Opvolger van de Prins van de Apostelen (Petrus) 

• Opperherder van de Universele Kerk (Summus Pontifex Ecclesiae Universalis) 

• Primaat van Italië 

• Aartsbisschop en Metropoliet van de Romeinse diocese  

• Soeverein van het Vaticaan   
• Dienaar der dienaren Gods (Servus Servorum Dei) 

Paus Benedictis XVI besloot de titel Patriarch van het Westen vanaf 2006 niet meer te 
gebruiken. Zijn voorgangers deden dat wel. 

Een paus wordt aangesproken met Heilige Vader of Uwe Heiligheid. 

De paus als opvolger van Petrus 

De paus is volgens de Rooms-Katholieke Kerk de opvolger van Petrus en de leider van de 
gehele christelijke kerk wereldwijd. De paus wordt door deze kerk gezien als leider van de 
wereldkerk en als de plaatsbekleder van christus op aarde. 

Hij verenigt in zijn persoon de hoogste geestelijke macht, dit wil zeggen het hoogste leergezag, 
de opperste wetgevende en rechterlijke macht. Toch is zijn macht niet enig in de Rooms-
Katholieke Kerk. Hij wordt bijgestaan door de Curie en de bisschoppen hebben belangrijke 
bevoegdheden binnen hun diocees. 
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Theologie van het primaatschap 

Tijdens het door paus Pius IX  geleide Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) bereikte de 
rooms-katholieke theologie van het pauselijk primaatschap het punt waarop de pauselijke 
onfeilbaarheid werd afgekondigd in de constitutie Pastor Aeternus. Hiermee werd de gehele 
kerkopbouw gecentreerd rond de juridisch-centrale rol van de paus. Deze definitie van 
onfeilbaarheid leidde tot vele problemen in de oecumenische theologie, hoewel zij in wezen 
niet de persoon van de paus zelf als onfeilbaar aanduidt, maar veeleer stipuleert dat sommige, 
aan duidelijk afgelijnde voorwaarden voldoende leeruitspraken van de paus een onfeilbaar 
karakter genieten. Sinds  Vaticanum werd dit recht slechts eenmaal uitgeoefend, als paus 
Pius XII op 1 november 1950 het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde. 

De rol van het pauselijke primaatschap werd op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 
opnieuw ter discussie gesteld, waarbij de samenhang van het primaatschap met het 
wereldepiscopaat werd onderlijnd, en zo een meer evenwichtige theologie werd bereikt. De 
klemtoon in deze collegialiteitsleer, zoals die haar weerslag kreeg in de constitutie Lumen 
Gentium ligt nu op het feit dat de paus deel uitmaakt van het bisschoppencollege, en 
bovendien dat elk lid van het episcopaat krachtens zijn bisschopswijding participeert in de 
universele machten van de kerk. 

Waardigheidssymboliek 

De uiterlijke tekenen van zijn ambt, naar traditie teruggrijpend op de oudste 
Romeinse gebruiken, zijn de witte toga, soms gecombineerd met de ferraiuolo, de hermelijnen 
mozetta, de driedubbele kruisstaf en de pontificale vissersring. Vroegere waardigheidstekens 
waren de tiara of driekroon, de Sedia Gestatoria (draagstoel), de troon en het baldakijn. Het 
baldakijn is in onbruik geraakt. Paus Johannes Paulus I was de laatste paus die de draagstoel 
gebruikte. 

De tiara stamt eigenlijk uit een voor-christelijke Perzische traditie. In de negende eeuw pas 
droegen de pausen voor het eerst een tiara en wel met één kroon. Onder Bonifatius VIII werd 
een tweede en onder Benedictus XII een derde kroon toegevoegd. Paulus VI heeft – als 
symbool – zijn tiara ten gunste van de armen van Rome afgelegd. Nadien heeft geen paus de 
tiara meer laten opzetten bij zijn kroning. 

De paus draagt aan de rechterwijsvinger de vissersring en een pallium als liturgische 
symboliek . Als bisschop draagt hij de mijter. Hij gebruikt in plaats van de kromstaf 
de ferula – een kruisstaf. 

De staat Vaticaanstad herbergt de Zwitserse Garde, een militie die naast een ceremoniële 
functie dient als lijfwacht en paleiswacht. Voor de defensie van de voormalige Kerkelijke 
Staat was er voorheen daarnaast een normaal legerkorps, alsmede enkele kleinere korpsen 
voor specifieke taken. 

De functie en taken van de paus 

De paus is in de eerste plaats de 'opperherderr' van de rooms-katholieke kerk en heeft als 
zodanig een samenbindende, bijsturende en leidende functie over zijn 'kudde'. Bij 
geloofsdisputen heeft hij het laatste woord in die kerk. In de middeleeuwen had de paus veel 
invloed op de richting van de westerse beschaving, niet alleen in religieuze zin, maar ook 
vanwege zijn politieke en zelfs militaire macht; het in de ban doen van een wereldlijk vorst 
kon grote politieke gevolgen hebben. De twaalfde eeuwse paus Innocentius III kan beschouwd 
worden als de machtigste Europese leider van zijn tijd. Eeuwenlang speelde de 
investituurstrijd tussen de paus enerzijds en Europese vorsten anderzijds over het recht om 
bisschoppen te benoemen, omdat ook die aanzienlijke wereldlijke macht konden hebben. 

De pauselijke invloed verminderde echter sterk vanaf de zestiende eeuw, waarbij een groot 
deel van Noord- en West-Europa meeging met de protestantse reformatie en zich dus niet 
meer gebonden achtte aan uitspraken van de paus. De opkomst van de Europese nationale 
staten, waarin de wereldlijke vorsten het centrale gezag versterkten, verzwakte de macht van 
de paus nog meer, waardoor hij maar al te vaak speelbal werd van wereldlijke vorsten. 
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Tegenwoordig probeert de paus voor het Europese en Amerikaanse katholicisme antwoorden 
te vinden op de vele vragen die zich aandienen onder de kerkleden als reactie op de seculiere 
moderne tijd. Het grootste deel van de rooms-katholieken woont tegenwoordig echter in de 
Derde Wereld, waar de strijd tegen de secularisatie veel minder speelt. Het openlijk tarten van 
het leergezag, bijvoorbeeld over homoseksualiteit en geboortebeperking bij de 'gewone' 
gelovigen komt daar minder frequent voor. Sociaal-economische tegenstellingen zijn daar een 
ernstiger probleem, waarover de paus zich ook vaak uitspreekt. 

De paus geeft wekelijks een publieke audiëntie in het Vaticaan. Daarnaast verleent hij ook 
audiënties aan andere geestelijke en wereldlijke leiders. Een privé-audiëntie wordt meestal 
gehouden in de privébibliotheek van de paus, in het Apostolisch paleis.. Men is verplicht zich 
aan kledingvoorschriften houden. Zo moeten dames een zwarte kanten sluier dragen; alleen 
regerende katholieke vorstinnen mogen zich volledig in het wit tooien; dit privilege geldt voor 
de vorstinnen van Monaco, Liechtenstein, België, Spanje en Luxemburg. 

Wanneer de paus in Rome is, geeft hij op zondag om 12 uur 's middags uur iedereen de 
zegen vanuit het raam van zijn werkkamer (tweede raam rechts van de bovenste verdieping) 
van de Sint Pietersbasiliek in Rome. Tijdens kerst houdt de paus een kersttoespaak en 
met pasen geeft de paus zijn zegen en wenst in tientallen talen iedereen zalige feestdagen. 
Deze toespraken worden over de hele wereld rechtstreeks op tv uitgezonden, zodat ook de 
katholieken die niet in Rome zijn deze kunnen volgen. 

Einde pontificaat 

Doorgaans blijft de paus in zijn ambt tot aan zijn overlijden. Hij kan ook zijn ambt neerleggen, 
maar dit komt in de praktijk weinig voor. Momenteel zijn, afhankelijk van de wijze van tellen, 
ongeveer vijf pausen bij leven teruggetreden, waarvan twee geheel vrijwillig. De laatste keer 
dat dit gebeurde betrof het Joseph Ratzinger, paus Benedictus XVI, in februari 2013. De 
voorlaatste keer in 1415 betrof het paus Gregorius XII, die gedwongen werd terug te treden. 
Paus Celestinus V trad in 1294 vrijwillig terug. In 1044 trad Benedictus IX af, naar verluidt 
voor geldelijk gewin. Zijn opvolger Gregorius VI trad om deze simonie (het uit winstbejag 
verhandelen van geestelijke goederen) tevens terug. De eerste paus die aftrad was paus 
Pontianus. Dit was geen vrijwillige abdicatie en in 235 werd hij verbannen naar Sardinië door 
de Romeinse keizer Maximinus I Thrax. De huidige regels omtrent abdicatie bepalen dat 
vrijwilligheid een absolute voorwaarde is.  

Procedure voor het kiezen van een paus 

Na de dood of aftreden van de paus is de Heilige Stoel vacant. De periode waarin er geen paus 
is heet de sedisvacatie. Deze vangt aan met de novemdiales. Binnen twaalf tot twintig dagen 
komt het Heilig College van kardinalen  in Rome samen voor de start van een conclaaf (achter 
het slot). Indien de paus vrijwillig aftreedt is er geen novemdiales, maar komen de kardinalen 
vrijwel direct na het aftreden van de paus naar Rome voor het conclaaf dat dan start zodra 
alle kardinalen in Rome zijn. Een maximum van honderdtwintig kardinalen jonger dan tachtig 
jaar is vereist voor zo'n conclaaf. Een conclaaf is geheim. De kardinalen zijn afgesloten van de 
buitenwereld, totdat een nieuwe paus gekozen is. 

Waarschijnlijk is dat een van de kardinalen (maar elke gedoopte rooms-katholieke man komt 
kerkjuridisch gesproken in aanmerking, op voorwaarde dat hij direct na het aannemen van 
de verkiezing tot bisschop wordt gewijd) aanwezig in de Sixtijnse Kapel paus zal worden. Deze 
procedure is beschreven onder het artikel conclaaf. 

De kandidaat moet in beginsel een tweederdemeerderheid hebben. Het kardinaalscollege kan 
echter na de dertigste stemronde besluiten om de paus bij gewone meerderheid te kiezen. De 
pasgekozen paus wordt dan gevraagd door de kardinaal-deken (voorzitter) of anders de oudste 
kardinaal namens alle kardinalen: ‘Aanvaardt Gij?’ Vanaf dat de gekozen kardinaal bevestigd 
heeft, bezit deze de macht van bisschop van Rome en universeel herder van de rooms-
katholieke kerk. Daarna vraagt de kardinaal aan de nieuwe paus: ‘Hoe wil je genoemd 
worden?’ De paus zegt dan zijn nieuwe naam, zoals een kloosternaam. Op dat moment 
verschijnt er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel, dit is voor de mensen buiten 
het signaal dat er een nieuwe paus is gekozen. Daarnaast gaan ook de klokken van de Sint 
Pieter luiden. De kardinalen feliciteren de nieuwe paus, die naar de zaal van de Tranen wordt 
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geleid, daar krijgt hij zijn nieuwe witte toga. Vervolgens wordt hij op het balkon van de Sint-
Pieter getoond aan de wachtende menigte. De kardinaal-protodiaken verkondigt op loggia, van 
de Sint-Pietersbasiliek: 

Annuncio vobis gaudium magnum; Habemus Papam! 
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, 
Dominum [voornaam], 
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem [familienaam], 
Qui sibi nomen imposuit [pauselijke naam]. 

(Vertaling: ‘Ik verkondig u met grote vreugde; we hebben een paus: de meest eminente en 
eerwaarde heer, de heer [naam], kardinaal van de heilige roomse kerk, [familienaam], die de 
naam [pauselijke naam] heeft aangenomen.)’ 

De paus spreekt daarna enkele woorden en geeft voor het eerst de apostolische zegen Urbi et 
Orbi De gehele procedure voor de pauskeuze is vastgelegd in de Apostolische Constitutie 
Universi Dominici Gregis. 

Wetenswaardigheden 
- De voorlaatste niet-Europese paus was paus Gregorius III (731-741). Hij kwam uit 

Syrië. 
- De meest gekozen pausnaam is Johannes (23 keer), gevolgd door Gregorius (16 keer) 

en Benedictus (16 keer) 
- Van de pausen van wie de leeftijd bekend is, is paus Celestinus III (1191-1198) 

degene die het oudst was toen hij werd verkozen. Hij was toen zesentachtig jaar. 
- Van de pausen van wie de leeftijd bekend is, is paus Leo X de jongste, toen hij op 

zevenendertig jarige leeftijd werd verkozen. 
- Het pontificaat van paus Pius IX duurde eenendertig jaar, zeven maanden en zestien 

dagen (1846-1878). Hij is daarmee de langst regerende kerkvorst aller tijden (Petrus 
niet meegerekend). 

- Het kortste pontificaat staat op naam van paus Urbanus VII (1590), met slechts 
dertien dagen. 

- De Utrechter Adriaan Floriszoon van Utrecht (1459-1523), die overigens vooral 
carrière maakte in Spanje, onder meer als grootinquisiteur, was de enige 
Nederlandse paus, Adrianus VI. Omdat Utrecht en de Nederlanden destijds nog 
onderdeel waren van het Heilige Roomse Rijk rekenen sommige Duitsers hem als 
Duitse paus. Aangezien hij voor zijn benoeming professor was aan de Faculteit 
Godgeleerdheid Leuven, waar hij uit zijn erfenis het paus Adianus VI college stichtte, 
wordt hij ook vaak als Vlaamse paus aangeduid. 

- Paus Benedictus IX is de enige paus die drie pontificaten had en ook de enige met 
meer dan één pontificaat waardoor er eigenlijk maar tweehonderdvierenzestig pausen 
zijn in plaats van tweehonderdzesenzestig. 

- Van de tweehonderdvierenzestig pausen, waaronder paus Benedictus IX die voor drie 
pausen telt, zijn er tweehonderdacht Italianen (waarvan 2 onzeker), vijf van wie de 
nationaliteit onbekend is, één bewoner van Galilea, één  bewoner van  Judea, tien 
Grieken (waarvan 2 onzeker en 1 geboren in Jeruzalem), vijf Syriërs, twee bewoners 
van de Romeinse provincie Africa, één Noord-Afrikaan, drie Spanjaarden, één 
Ostrogoot (een Oost-Germaans volk), één bewoner van Dalmatië dat destijds bij 
Lombardije hoorde, één Byzantijn, zeven Duitsers, dertien Fransen, één Brit, één 
Portugees, één Nederlander, één Pool en één Argentijn.  
 

 

De zouaven 
 
In publicaties over plaatselijke geschiedenis komen af en toe romantische verhalen voor over 

Tukkers die tussen de jaren 1865 en 1870 naar Rome trokken. Hun doel was het hoofd (paus) 

van de kerkelijke staat bij te staan in zijn strijd tegen de troepen van Victor Emanuel en 
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Garibaldi. Die wilden van Italië een eenheidsstaat maken met Rome als hoofdstad. Garibaldi, 

de zeeman, rebellenstrijder, avonturier was leider van de roodhemden. En Victor Emanuel, de 

rebel die een monarchie wilde. Paus Pius 1X toonde zich daarbij niet erg inschikkelijk. Toen 

zijn eigen soldaten bij bosjes waren gedeserteerd had hij een beroep gedaan op de wereld. Hij 

wilde hulp bij de verdediging van het laatste grondgebied dat hem nog restte, Rome en 

omgeving. Aan de oproep van de paus gaven ruim elfduizend vrijwilligers gehoor en Nederland 

leverde met ruim drieduizend man het grootste aantal. Via Amsterdam en Oudenbosch 

stroomden zij toe, met Pieter Jong uit Lutjebroek als beroemdste en begonnen aan het 

avontuur van hun leven. Het mocht allemaal niet baten. Mede als gevolg van de Frans-Duitse 

oorlog viel Rome op 20 september 1870. De vrijwilligers konden niet lang daarna terug naar 

huis. Het vrijwilligersregiment stond onder leiding van een Franse generaal. Deze had voor 

het regiment een naam bedacht die hij ontleende aan een keurkorps in Algerije, waar hij 

eerder had gediend. Zo ontstond het begrip zoeaaf, meervoud zoeaven. Ook het kleurige 

uniform van de soldaten herinnerde sterk aan een soortgelijk tenue in Algerije. De zoeaven 

behoorden niet tot de Zwitserse garde die van oudsher was belast met ceremoniële- en 

bewakingstaken in het Vaticaan. Ook nu bestaat de Zwitserse garde nog, altijd goed voor een 

foto door toeristen.  

 

 
Zouaven  

 

In het Europa van de negentiende eeuw gistte en kookte het op gezette tijden. Na de 

julirevolutie van Parijs ontstonden er rellen in Duitsland, Polen, Zwitserland, ja zelfs in de 

Pauselijke Staat. Het volk wilde meepraten en wenste een liberale grondwet. Verscheidene 

vorsten werden afgezet of gedwongen inschikkelijk te zijn. Daarnaast waren Duitsland en 

Frankrijk op weg krachtige mogendheden te worden onder één centraal gezag. Vele 

hertogdommen en vorstendommen werden verenigd. En zowel in Frankrijk als in Duitsland 

was men bezig een keizerrijk voor te bereiden. Ook in Italië was het een heksenketel. Tientallen 

vorstenstaatjes omringden de Kerkelijke Staat van Pius 1X. Ook hier streefde men naar een 

eenheidsstaat, naar een frisse wind, naar grotere politieke en economische macht. Garibaldi, 

de zeeman, rebellenstrijder, avonturier en overtuigd republikein was leider van de 

roodhemden. Desnoods wilde hij wel (tijdelijk) samenwerken met Victor Emanuel, die een 
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monarchie wilde. De voorwaarde was dat Italië bevrijd werd van vreemde onderdrukkers en 

de paus zijn Staat kwijt raakte. Die Staat was echter een conservatief en stabiliserend element 

in het politieke gewoel en bestond al vijftienhonderd jaar. En Napoleon 111, neef van Napoleon 

Bonaparte wilde de paus daarom wel met Franse soldaten steunen. Dat moest ook wel want 

bij de eerste veldslag deserteerde al het derde deel van het leger van de paus. 

 

Over de familie Davina is al veel geschreven. Zo vermeldt Bartelink in zijn ‘Duizend jaar 

plaatselijk en driehonderd jaar parochieleven van Saasveld’ dat Franciscus Davina van de 

jaren 1754 tot 1763 pastoor te Saasveld was en afstamde van de Davina’s uit Oldenzaal. De 

broer van de geestelijke was sinds het jaar 1748 door huwelijk hofmeier op de hof te Espelo 

geworden. De hof kwam naderhand in het bezit van de Davina’s. Bartelink vervolgt:  

 

Het was een toevallige omstandigheid dat wij iets meer weten van pastoor Davina. Hij had, 

zoals uit zijn naam ook wel blijkt, ten dele buitenlands bloed in zijn aderen, want hij behoorde 

tot het geslacht Davina dat afstamde van Philippus Davina. Deze was in de tijd van het 

Spaanse bewind in het jaar 1605 naar Oldenzaal gekomen. Hij trouwde met Margaretha ter 

Vugte. Zo was deze Spaanse officier in Oldenzaal gebleven. De priester, een achterkleinzoon 

van Philippus heeft een familieboekje geschreven, waarin met duidelijke vaste hand het 

familierelaas van het geslacht Davina staat geboekstaafd tot het jaar 1746. 

 

Philippus Davina, overigens in Frankrijk geboren, was eerst zeeofficier in Spaanse dienst 

onder bevel van admiraal Frederico Spinola. Die stierf in het jaar 1603 in Ostende. Philippus 

Davina werd toen officier te lande en kwam onder bevel van Ambrogio Spinola, een broer van 

de Spaanse admiraal. In het jaar 1605 verscheen een Spaanse legermacht in Twente. In dat 

jaar werd ook Oldenzaal belegerd. Na twee dagen werd de stad ingenomen. Philippus Davina 

is er gebleven en in het jaar 1629 getrouwd met Margaretha ter Vugte. In de oudste doop- en 

trouwboeken wordt overigens gesproken van Felip Davino. De familieleden verspreidden zich 

over Twente. In het jaar 1947 droegen honderdvijf personen de familienaam Davina, waarvan 

tweeëntwintig in Enschede, zeven en dertig in Losser en een en twintig in Oldenzaal. 

Bovendien schreven negen mensen hun naam als Daviena. Volgens molenaar Reerink uit 

Oldenzaal duidde men nog in het begin van de twintigste eeuw de oude Heer Davina uit 

Oldenzaal aan met de naam ’n hofmeier. 

 

Volgens het gemeentearchief in Oldenzaal bleek dat de Oldenzaalse tak van Davina in de 

negentiende eeuw in hoog aanzien stond. Immers, op 20 september 1831, ’s avonds om zeven 

uur compareerden voor burgemeester Stork: Bernardus Theodorus Davina, fabrikeur, oud 

vierendertig jaar, geboren te Oldenzaal en Elisabeth Maria Scheidelaar, oud tweeëndertig jaar, 

geboren en wonende te Zwolle. Ze werden in het huwelijk verbonden en hadden getuigen 

meegebracht: Derk Willem Stork, ontvanger van de belastingen (vader van de fabrikant C.T. 

Stork); Philippus Johannes Gelderman, fabrikeur; Gerhardus Troost en Gerard Philip 

Wilhelmi, stadssecretaris; allen ‘noch verwand noch aangehuwd aan de contractanten’. De 

namen Stork en Gelderman zijn genoegzaam bekend. En de familie Troost beschikte in het 

jaar 1830 over een zwartververij op de hoek Bisschopstraat-Tulpstraat en er waren 

thuiswevers in dienst. Voorwaar een achtenswaardig gezelschap.  
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Op 2 januari 1843, om elf uur verscheen Bernardus Theodorus Davina weer op het stadhuis. 

Nu voor burgemeester Peeze Binkhorst. Hij verklaarde ‘dat zijne echtgenote, Maria Elisabeth 

Scheidelaar, op den eersten dezer, des avonds te tien uur, te Oldenzaal, te zijnen huize, is 

bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen Bernardus 

Theodorus zijn gegeven.’  

 

Deze Bernardus Theodorus heeft in zijn jonge jaren de weg die één van zijn voorvaderen ging 

in de omgekeerde richting afgelegd. Hij meldde zich als zoeaaf bij het pauselijk leger van Pius 

1X. Hij kreeg in Rome op 11 december 1867 het ‘libretto d’ uomo di truppa’ ofwel het militaire 

monsterboekje uitgereikt. Trots liet hij zich fotograferen in een Algerijns moslimuniform. Het 

is de dracht van een Afrikaanse stam waarvan de leden met ‘zouaoua’ of ‘zouaves’ werden 

aangesproken. Daar komt de naam Zoeaaf vandaan. De blauwgrijze pofbroek, rode gordel, 

blauwgrijs vest en bolero jasje met donkerrode tressen doen vreemd aan. Omdat er gen lastig 

strik- of knoopwerk aan te pas kwam werd het uniform toch als functioneel ervaren. 

 

Omstreeks het jaar 1860 kwamen vele brieven in Rome aan waarin jonge katholieke mannen 

zich als vrijwilliger meldden. Enkele enthousiaste Ieren waren inmiddels al in Italië 

aangekomen. De dorpspastoors hadden hun verteld dat de kerkelijk staat in gevaar was. 

Vrijwilliger worden was de oplossing! Pius 1X zorgde voor een rondschrijven (encycliek)  

waarin hij sprak van roomse heldenmoed. Een generaal werd aangetrokken, zijn naam was 

Christophe Louis Léon graaf Juchault de Lamoricière. Deze reisde spoorslags naar België om 

de werving te organiseren. In Nederland reageerde men enthousiast. Van het totale aantal 

zoeaven (11036) hadden er drieduizend een en tachtig de Nederlandse nationaliteit. En er 

dienden landgenoten in Belgische afdelingen. In Oudenbosch (West-Brabant), waar pastoor 

Hellemans hen onthaalde en verzorgde, kreeg iedere vrijwilliger tijdens een feestmaal een pond 

vlees. Daarna naar de keuring te Brussel en dan naar Italië. Onder hen bevonden zich twee 

mannen uit Oldenzaal: Frans Vos en Bernardus Davina. Van Vos is alleen bekend dat hij te 

laat kwam voor de strijd. Hij keerde teleurgesteld terug en werd weer textielarbeider. Hij 

overleed in het jaar 1936 in Oldenzaal, hij werd vier en tachtig jaar oud.  
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Van Bernardus Theodorus Davina is meer bekend. Zijn familie bezit niet alleen en legerboekje, 

twee foto’s en een draagmedaille met oorkonde maar ook een brief uit het jaar 1868, vanuit 

Rome verzonden naar zijn patroon en diens vrouw. Deze brief verklaart wat een eenvoudige 

jongen uit Oldenzaal bezighoudt als hij als zoeaaf in Rome en omstreken verblijft. Allereerst 

hoopt hij dat zijn baas en bazin gezond zijn. Vervolgens vertelt hij dat het een groot geluk 

genoemd mag worden als je voor je geloof mag strijden om zo het rijk Gods te verdienen. En 

dan deelt hij mee dat hij spoedig aan de gevechten zal deelnemen. Hij is er niet rouwig om en 

gereed er op los slaan. De struikrovers gaven zich soms uit als Garibaldisten en gingen een 

echt gevecht uit de weg. De zoeaven waren wat hen betreft erg fanatiek. 

 

Maar ik zal zoo veel mogelijk mijn best doen om den Heilige Vader en de ganzen kerk te 

beschermen. En moet ik dan in den strijd mijn leven laten dan beveel ik mijne Ziel in den handen 

van den Vader. En al moet ik wat lijden dat is toch beter voor mij. Want wat heb Onze Lieve 

Heer wel geleden hier op aarden. En wat hebben al de Heiligen hier vroeger wel geleden. Er is 

in Rome heel wat te zien. Ik bezocht de gevangenis waar de Heilige Petrus verbleef. En ik heb 

de ketting gezien daar ze hem mee geboeit hebben. In de kerk waar Petrus begraven ligt zag ik 

36 altaren. En aan het graf stonden honderd kandelaren. Ik ben een trap opgeklommen op mijn 

knieën en heb aflaten verdiend. En goeden baas en vrouw, daar U mijn altijd zoo goed behandelt 

heeft wil ik ook die aflaat voor U verdienen. In de stad Rome zijn 365 kerken en 4000 

geestelijken. Ik ben ook al in een andere stad geweest. Wij waren daar 9 uur van Rome af. En 

geheel tussen de hoge bergen die boven de wolken uitstaan. Wij hebben daar agter de 

Braganten (briganten: struikrovers) geweest, of zoo genaamt rovers. Deze roversbenden gaven 

zich soms als Garibaldisten uit en veroorzaakten veel onrust bij de bevolking. Wij hebben ze uit 

den huizen gehaald. En zij waren goed gewapend met geladen pistolen en dolken. Maar zij 

hebben onz niets gedaan. Wij hebben ze allen aan elkander geboeit en na Romen gebragt. 

 

In Twente is een aantal namen van zoeaven bekend gebleven zoals de broers Hemmer uit 

Geesteren, Jacobs uit De Lutte, pastoor Kleinschmit uit Lonneker, Vos uit Oldenzaal en 



187 

 

Wolvenne uit Enschede. In Geesteren bestaat zelfs een Zouavenstraat. Wat ontbreekt is een 

overzicht van alle zoeaven die op de een of andere wijze een band met Twente hadden, hetzij 

voor of na hun dienstverband. Bernardus Davina uit Oldenzaal (25 jaar) schreef tussen de 

jaren 1867 en 1869 brieven vanuit Rome. Bernard Jansen uit Almelo bracht in het jaar 1868 

een aantal foto’s en devotionalia meer uit Rome om af te geven aan de ouders van de broers 

Hemmer en Middelhorst. Op een foto staat op de achterkant: ‘Bokkering met vrienden’. Een 

van de drie is de 23 jarige huisschilder Gerard Bökkering uit Denekamp. Ze dragen het 

uniform van de zoeaven, compleet met muilen. De Twentsche Courant komt begin maart 1867 

met nieuws: 

 

Naar wij vernemen gaat een broeder uit het Klooster der Carmelieten te Zenderen, gemeente 

Borne, zijne pij verwisselen voor de uniform der zouaven en dienst nemen in het leger van de 

paus. 

 

 
 

 

Eind november van dat jaar berichtte diezelfde krant dat de zoon ‘van den steek en 

saletballenfabriekant J.J. Spooren uit Almelo’ naar Rome was afgereisd om als zoeaaf te gaan 

dienen in het leger van de paus. Weer een maand later kwam uit Rijssen de volgende 

mededeling: 

 

In navolging van J. Stevelink welke voor ruim 8 dagen van hier naar Rome is vertrokken om 

dienst te nemen bij de Pauselijke Zouaven, zijn alsnu een paar zijner vrienden voornemens zijn 

voorbeeld te volgen, die tevens, naar men verneemt, elk een klein vermogen mede nemen, om 

aan den paus ten geschenke te geven. 

 

In de ‘Aantekeningen’ van Lena van Basten Batenburg (1819-1890), vrouw van de Oldenzaalse 
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arts Bernard Essink (1825-1879) lezen we: 

 

Op zondag den 8 december 1867 vertrok Herman Engberts als pauselijk zouaaf naar Rome, ik 

ging voort na zijn vertrek zijne moeder bezoeken die zeer droevig was, voor de vader was ik 

minder bezorgd, de maand tevoren is Bernard d’ Avina ook vertrokken, Casper Jacobs, Zeiner, 

enz. 

 

Op 12 januari 1870 kwam Engberts als sergeant weer in Oldenzaal. Theo H.J. Fontaine uit 

Weert was het die zijn pij verwisselde voor het uniform. Deze Limburger kwam, 21 jaar oud, 

in het jaar 1862 als broeder Avertinus vanuit het karmelietenklooster te Boxmeer naar 

Zenderen. Daar kreeg hij ruim vier jaar later dispensatie van zijn geloften en kon zodoende ‘in 

de wereld’ terugkeren. Na zijn tweejarig dienstverband is hij bij de Karmelieten in Zenderen 

niet teruggekomen. Wat er van hem is geworden is niet bekend. 

 

Op de bewaarde ‘Formulieren van indiensttreding’  komen twee plaatsen en data voor. Ten 

eerste de geboorteplaats van de vrijwilliger en ten tweede die van tekening van het contract. 

Met deze en andere gegevens kon een voorlopige namenlijst worden opgesteld. Deze omvat 

zesenzestig zoeaven die een band met Twente hadden. Een verklaring voor het hoge aantal 

van zevenenveertig in het jaar 1867 is niet gemakkelijk te geven. Misschien kwam het door de 

indringende oproepen die in dat jaar verschenen in rooms-katholieke kranten. In het 

Zoeavenmuseum te Oudenbosch  is informatie voorhanden over in Italië gestorven zoeaven. 

 

Gegadigden voor het pauselijk leger moesten een verklaring meebrengen van hun pastoor 

waarin onder meer stond dat zij goede katholieken waren. Ook van de dokter werd een 

medisch rapportje gevraagd. De mannen van achttien tot veertig jaar moesten ‘stevige knullen’ 

zijn en tenminste een meter zevenenvijftig groot. Die lengte eis lag onder de Nederlandse norm 

voor de Nationale Militie, mogelijk vanwege de wat klein uitgevallen Italianen. Uit 

bovengenoemde advertentie kan worden opgemaakt dat de werving werd verzorgd door een 

commissie te Brussel met een onduidelijke status. In de tekst ontbreekt ook iedere aanduiding 

van instemming en aanmoediging door de Nederlandse bisschoppen. Het episcopaat zou zich 

in deze zaak nogal terughoudend hebben opgesteld, vermoedelijk vanwege twijfel aan de 

juistheid van de claim van de paus en uit bezorgdheid voor negatieve reacties van protestantse 

zijde. Bij acceptatie moesten de ‘kruisvaarders voor de bedreigde vader-paus-vorst Pio Nono’ 

een contract voor twee jaar tekenen dat verlengd kon worden. De overeenkomst was in de 

Franse taal gesteld zodat de meestal eenvoudige vrijwilliger nauwelijks wist wat hij tekende. 

Ook besefte hij niet dat indiensttreding bij een buitenlandse vorst, zonder voorafgaande 

toestemming van koning Willem 111, automatisch verlies van het Nederlanderschap met zich 

meebracht. Niemand van de Twentse zoeaven heeft toestemming gevraagd maar heeft daar 

later ook geen problemen van ondervonden. Wel werd een oud-zoeaaf de toegang geweigerd 

tot het afleggen van een examen voor de akte lager onderwijs. De minister van binnenlandse 

zaken beschouwde hem niet meer als Nederlander. In het jaar 1946 stierf de laatste oud-

zoeaaf en het jaar daarop kreeg de hele groep de Nederlandse nationaliteit terug. 

 

Het einde van de strijd in Italië op 20 september 1870 kwam met de capitulatie van Rome. De 

nog aanwezige zoeaven gingen in oktober daarop per schip terug naar Marseille en verder met 

de trein naar Nederland. Ze waren enkele weken gevangen gehouden. Zes Tukkers stierven 

ver van huis in een ziekenhuis te Rome aan ziektes die niets met het slagveld van doen hadden 

en één bezweek op de terugreis naar Almelo in een ziekenhuis te Maastricht. Uit de woorden 

‘looze lijkbaar’ in een krantenartikel blijkt dat de uitvaartdienst op maandag 10 oktober 1870 
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in de parochiekerk van de Heilige Gregorius te Almelo plaats vond zonder lijk. Onderzoek in 

Maastricht leverde op dat daar op 2 oktober drie naar huis terugkerende zoeaven werden 

opgenomen in het ziekenhuis Calvariënberg. Het waren Jan van Holstein, een laarzenmaker 

uit Den Haag, Theo van Dapperen, een schoenmaker uit Woerden en Jan Veldboer uit Almelo. 

Bij de laatste is geen beroep genoteerd. Zijn schamele bezittingen bestonden uit hemd, 

slobkousen, schoenen, broek, vest, buis, jas, sjerp en muts. Jan stierf, zesentwintig jaar oud, 

op 8 oktober om vijf uur in de morgen en werd reeds de dag erop van de armen begraven op 

de Stedelijke Begraafplaats van Maastricht, gelegen in de toenmalige gemeente Oud-

Vroenhoven. De twee collega’s van Veldboer hadden meer geluk, zij konden na enige tijd het 

ziekenhuis verlaten en hun reis vervolgen. 

 

 
 

 

Henri Schaepman diende anderhalf jaar in Rome, hoewel hij zich voor de gebruikelijke twee 

jaar had verbonden. Aan zijn vroegtijdige repatriëring kunnen allerlei redenen ten grondslag 

hebben gelegen. Misschien heeft zijn grote broer Herman daar mee te maken gehad. Beiden 

waren namelijk gelijktijdig in Rome. Van Herman is bekend dat hij ambivalent stond tegenover 

de zoeaven uit Nederland. Nederland’s patriciaat vermeldt het huwelijk van Henri in het jaar 

1877 te Dierkich in Luxemburg en de geboorte van drie dochters. In een voetnoot staat: ‘Van 

hem en zijn gezin werden geen verdere inlichtingen verkregen.’ 

 

Herman Schaepman dichtte naar aanleiding van de pauselijke strijd met een gemeende en  

vrome intentie. 

 

Op Petrus’ vorstelijk graf staat Pius, 

en hij zingt een hymne, een zegelied, 

dat door de sferen dringt; 

maar hoe, hoe trilt mijn borst van ongekende weelde, 

wat ruist er door de lucht, dat zo het gehoor mij streelde 

met klanken hemelzoet, 

hoe zingt des Tibers strand, 
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zingt Pius’ heilge mond den roem van Nederland? 

 

Herman Engberts trouwde in het jaar 1877 met een dochter van de Enschedese arts Bernard 

Eekman en Jansje Meijer. Een broer van Herman was pastoor te Rietmolen en een oom de 

pastoor van Vasse/Mander en tevens aartspriester van Twente. De naam van de oom is 

Lambertus Engberts. 

 

De broers Jans en Mans Hemmer waren zonen van boer Gerard Hemmer en Johanna 

Luttikhuis uit Geesteren. Jans vertrok in het jaar 1871 naar Indiana (U.S.A.), zijn broer Mans 

werd tweeënzeventig jaar en stierf als kluizenaar in zijn geboorteplaats. 

 

Bernard Jansen vertrok vanuit Amsterdam voor twee jaar naar Rome. Terug in Nederland 

bezocht hij zijn ouders Hendrik Jansen en Johanna Bosch die in Almelo woonden. De 

Twentsche Courant van 14 maart 1868 berichtte daarover: 

 

Gistermorgen arriveerde alhier de zoon van den slager H.J. Jansen, voor 2 jaren naar Rome 

vertrokken om daar als Zouaaf te dienen. Als pauselijke Zouaaf gekleed, wekte hij bij zijn 

terugkeer naar de ouderlijke woning veler nieuwsgierigheid. 

 

Op 15 januari 1869 vertrok Bernard voor een tweede termijn en keerde na 20 september 1870 

in Nederland terug. 

 

 
 

Hendrik Kleinschmitt was de zoon van de griffier bij de rechtbank in Sneek. Hij was zeven en 

twintig jaar toen hij in het jaar 1867 samen met zijn achttien jarige broer Adolf naar Italië 

vertrok. Adolf kwam in het jaar 1873 in Spanje om het leven toen hij als officier diende bij de 

Carlisten. Mogelijk was diens trieste lot medebepalend voor de keuze van Hendrik om naar 

het seminarie te gaan. Bij de vijf en twintig jarige herdenking van een in Italië gevoerde 

veldslag droeg Kleinschmitt in de Utrechtse kathedraal de heilige mis op. Hij was toen 

kapelaan in Raalte. Van het jaar 1904 tot zijn dood in het jaar 1921 was hij pastoor te 
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Lonneker, waar hij ook is begraven. Het prieeltje in de tuin van de pastorie had een 

naambordje: Gastel Gandolfo, genoemd naar het buitenverblijf van de paus. De familie schonk 

het zoeavenuniform van de overleden pastoor aan de Oudheidkamer Twente.  

 

 
 

Noch het vechten van Bernardus Theodorus Davina noch de gedichten van Herman 

Schaepman hebben Pius 1X geholpen. De Fransen kregen het te druk met hun oorlog tegen 

de Duitsers (1870-1871). En als de paus gedacht had een reusachtig leger uit de Europese 

landen te krijgen dan kwam hij bedrogen uit. Er meldden zich maar elfduizend strijders. In 

het jaar 1870 werd keizer Napoleon 111 als krijgsgevangene naar Duitsland gebracht. In dat 

jaar viel ook Rome en was het met de Kerkelijke Staat gedaan. De pauselijke zoeaven waren 

nu overbodig. Ook hiervan getuigde Schaepman: 

 

De tonen sterven weg 

de heldenwapens zinken, 

verdwenen is de schaar, 

Itaalje triomfeert, Savoye’s kleuren 

blinken, 

de Paus is bedelaar! 

 

Bernardus Davina zal evenals zijn medezoeaven van de politieke achtergronden niet veel 

begrepen hebben. Er werd van hen gezegd: ‘Zij waren engelen in de kerk en duivels op het 

slagveld.’ Dat zal wel waar zijn, al gaven slechts vijf en twintig vrijwilligers hun leven in de 

strijd. Er stierven er ongeveer tweehonderd als gevolg van ziekte. Bang waren ze niet. Nog 

vertelt men met ontzag hoe Pieter Jong uit Lutjebroek, een boomlange kerel, met de kolf van 

zijn geweer veertien schedels van Garibaldisten verbrijzelde in de slag bij Mentana. Daarvoor 

kreeg hij een standbeeld. Dat zal Bernardus Davina niet gedaan hebben. Maar spreekt er uit 

de zinnen: ‘En zij waren goed gewapent met geladen pistolen en dolken. Maar zij hebben onz 

niets gedaan. Wij hebben ze allen aan elkander geboeit en na Romen gebragt’ niet de triomf 
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van de overwinnaar? En ook niet een beetje trots naar zijn baas en bazin. Wij Oldenzalers 

doen in moed niet voor anderen onder. Dat mag u rustig verder vertellen. 

 

 

  

 
 

 
Het mirakel van Hellendoorn 
 
In ‘Oud-Hellendoorn en Omgeving’ van pastoor Rientjes is vermeld: ‘Het merkwaardig geval 

van een St. Antoniusbeeld, dat door de koster in het jaar 1643 zou mishandeld zijn en van 

het gewelf neergesmeten, waardoor de toenmalige koster, Hendrik Vrieze heel wat narigheid 

zou zijn overkomen.’ Dit voorval is beschreven in een oud lied dat in de omgeving van 

Hellendoorn werd gezongen. De geschreven tekst van dit lied is afkomstig van Vrielink en is 

in het archief van de parochie in Hellendoorn. Röring vermeld in ‘Kerkelijk en wereldlijk 

Twente’ een beschouwing over dit lied maar het wordt niet in het geheel geciteerd. 

 

Pastoor Sprakel was zo vriendelijk het boekje waarin Vrielink (1807-1880) het lied 

waarschijnlijk al op jeugdige leeftijd heeft overgeschreven af te staan aan Ponsteen, die de 

tekst publiceerde. Vrielink was samen met nog twee families het oude geloof trouw gebleven. 

In het jaar 1600 gingen de rooms-katholieken van Hellendoorn over naar de gereformeerde 

kerk. 

 

De tekst komt behoudens de spelling op een kleinigheid na overeen met de tekst die voorkwam 

op een pamflet. Het pamflet is in het jaar 1644 in Antwerpen gedrukt en is in het jaar 1940 

in het bezit gekomen van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis. In het 

boekje van Vrielink luidt het opschrift: 
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Verhaal van het merkwaardig mirakel te Hellendoorn in Zalland (Provincie OverIJssel) geschied 

in het jaar ons Heere. Anno 1643. 

 

Boven het pamflet in het jaar 1644 in Antwerpen gedrukt staat: 

 

Een wondere ende waerchtige geschiedenisse in Salland binnen Heldern int jaer 1643, den 

verleden vasten (als ick selve getuyge, niet veer van daer woonachtigh) ende verhale aen mijne 

medebroeders gerifformeerden. Stemme (d.w.z. op de wijs van): ‘Noch heb ick al mijn leven’ of 

‘Het maenthen scheen so helder’.  

 

 

In Christo Lieve broeders 

Zo schapen als behoeders (1) 

Die zijn van één geloof 

Laat ons voortaan ons wachten 

De beelden te veragten 

De Sancten zijn niet doof 

 

In Zalland in de Lente 

Te Heldern bij het Twente 

Dit tegenwoordig jaar 

Sestienhondert drie en veertig 

Na duiven zeer begeertig 

Twee onze broeders daar 

 

Zijn in de Kerk gekommen 

En op ’t gewelf geklommen 

Begonden zonder vrees 

De nesten aan te tasten 

Die van voorleden vasten 

Verlangden naar het vlees (2) 

 

Waar zij ook beelden vonden 

Die daar van ouds nog stonden (3) 

Terstond den Predikant 

Hermannus Ongewassen (4) 

Begon daar op te bassen 

En wees haar tot den brand (5) 

 

Den custer zeide Amen 

Zij staken de hoofde te samen 

Wee U, o beelden, Wee! 

Zij staken uit haar handen 

Sint Teunis moest eerst branden (6) 

Den custer nam hem mee 

 

Als hij verstond dat dezen 

Sint Teunis nu verwezen 
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Daar eertijds was geeert 

Voor Pest en andre kwalen 

Hij segt: Wel mogt ik halen 

Den Sanct van mijn begeert (7) 

 

Hij zal mijn varkens hoeden 

Na huis hij zig ging spoeden 

En stelde voor zijn schot 

Het beeld om te bevrijden 

Zijn zwijn voor alle Lijden 

En hield daar mee den spot (o, sot!) (8) 

 

Na schimpen en verachten 

De straf niet lang bleef wachten 

O, Lasteraars aanhoort 

Wat custer Hendrik Vrieze 

Daardoor kwam te verliezen: 

Het varken stak de moort (9) 

 

Hij ’s morgens opgerezen 

Met een gramstorig Weesen 

Zag zijn verdiende straf 

St.Teunis moest ’t betalen 

Hij sloeg hem zonder dralen 

Den eenen arm af 

 

De neuse mond en ogen 

Hij schonde naar vermogen 

De rugge en het hooft 

Ook schandelijk doorbouwen 

Met wredelijk aanschouwen (10) 

Van zinnen schier berooft 

 

De vrouw van deze custer 

Ook al een fijne zuster 

Na zwanger op het leste 

Ze fel als een leeuwinne 

Alsof zij niet was bij zinne 

Vloog schielijk uit haar nest 

 

Dit spel haar wel behaagde 

Zij zei aan die ’t beklaagde (11) 

Dees beeldenstormerij 

Ik zal nog deese Jare 

U een Sint Teunis baare 

Aanziet de staat van mij 

 

Het beeld dat kan niet horen 

Het heeft geen ogen meer 
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Het kan nog zien nog spreken 

Het kan zijn leet niet wreken 

Gelooft dat ik u leer 

 

Maar in de kraam gelegen 

Heeft zij een kind gekregen 

Als eveneens mismaakt 

Met eenen arm geboren 

Oog, mond en neus verloren 

In ’t hooft en rug gekraakt 

 

Den predikant ging lopen 

Hij wou het kind niet dopen 

En zegde dat het was 

En vrugt niet regt geschapen 

En bleef niet lang staan gapen 

Maar keerde weder ras 

 

Het kind drie dagen leefde 

De buurte rondom beefde 

Van deze straffe groot 

Den Predikant verslagen 

Half in zijn mond geslagen 

Die lag op stervensnood 

 

Ons andere Predikanten 

Die ver van alle kanten 

Verstonden deze maar 

De sommige die zwegen 

Andere waren verlegen 

Ze zeijden allegaar 

 

Men moet de oude figuren 

Niet ligtelijk aanruren 

Al hebben zij geen pijn 

Men moet daar niet mee gekken 

De gramschap Gods verwekken 

En laten zo ze zijn 

 

Laat ons Gerifformeerden 

Dan horen die geleerden 

De beelden laten vrij 

Gods lieve vrinden eren 

Die zij representeren 

Is geen afgoderij 

 

Zijn hoogheid onze Prinse 

Die straffe wel de minse 

Die schende zijn figuur 
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Zo zien wij God kastijden 

Die zijne vriend doorsnijden 

En werpen in het vuur 

 

Finis 

 

Zo schapen als behoeders: zowel gemeenteleden als leraren. De beide ‘broeders’, dat wil zeggen 

dominee Halfwassius en zijn koster Hendrik Vrieze klommen op het gewelf van de ‘gervekamer’ 

om een vogelboutje te bemachtigen. Zij verlangden na de vasten naar vlees. 

 

Omdat Hellendoorn in het jaar 1597 was overgegaan naar de ‘nije leere’ hadden de beelden 

daar sindsdien blijkbaar gestaan. In het te Antwerpen gedrukte stuk staat niet Hermannus 

Ongewassen, maar Hermannus Halfgewassen. De predikant heette namelijk Halfwassius. De 

overschrijver was daarvan niet op de hoogte of vond Ongewassen mooier. Begon tegen de 

beelden uit te varen en veroordeelde ze om verbrand te worden. Antonius van Padua (1195-

1231), bekend als volksprediker, in het jaar 1232 heilig verklaard (in het jaar 1946 tot 

kerkleraar verheven) wordt vooral vereerd als patroon van verloren zaken. 

 

Aantekening: het is mogelijk dat met de Antonius van dit gedicht een andere figuur bedoeld 

wordt, namelijk Antonius Abt, een  Egyptische woestijnheilige, ongeveer 250 na Chr., die 

evenals zijn naamgenoot buitengewoon populair was. Hij wordt vaak afgebeeld met een 

varken, symbool van de onreine lusten 

 

Toen de koster verstond (begreep) dat de nu verwezen  (veroordeelde) Sint Teunis vroeger zulke 

goede diensten had gedaan, zei hij: nu heb ik de heilige van mijn begeert (die mij van pas kan 

komen). De koster plaatste het beeld voor het varkenskot. Sint Antonius en de varkens hadden 

wel iets met elkaar te maken. Vóór de Hervorming was ook in Hellendoorn een Sint Antonius 

broederschap. Het beeld waarvan hier sprake is was daarvan afkomstig. De broederschap zal 

zoals ook in andere plaatsen gebruikelijk was, loslopende varkens onderhouden hebben. Die 

werden door de dorpelingen graag gevoederd om daarmee een goede daad ten bate van de 

armen te verrichten. Want als de beesten vet waren gemest werden ze geslacht en werden 

vlees en spek ervan aan de armen uitgedeeld. De koster zal het beeld voor zijn varkenskot 

geplaatst hebben om er de spot mee te drijven en om Sint Antonius uit te dagen. 

            

      (1)  Het varken stak de moord: het varken lag ’s morgens dood  

       in het hok. De moord steken: sterven. 
(10) De laatste twee regels van couplet toen vormen de aanhef 
       van  couplet elf. 
(11) Zij richtte zich dus tot iemand die ’t beklaagde, dat wil 
       zeggen die tegen deze beeldenstormerij protesteerde. 
 

Hoewel bij het lezen van het lied allerlei vragen opkomen ontkomt men toch niet aan de indruk 

dat het elementen van waarheid bevat. De plaatsaanduiding: ‘Heldern in Salland bij Twente’ 

is bijvoorbeeld al heel nauwkeurig. Inderdaad was in die tijd dominee Hermannus Halfwassius 

predikant te Hellendoorn. Hij werd er beroepen in het jaar 1637 en vertrok in het jaar 1646 

naar Deventer ‘tot de latijnse schooldienst’. 

 

Hendrik Vrieze was waarschijnlijk in het jaar 1643 net als koster begonnen en werd in het 

jaar 1656 door zijn zoon Laurens opgevolgd. Ook is het wel zeker dat bij de overgang naar de 

Hervorming de beelden niet werden vernield. Misschien is het tekenend voor het volkskarakter 
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dat ze veilig opgeborgen werden op het gewelf van de gervekamer. De gervekamer werd later 

consistorie, na de restauratie in het jaar 1962 werd het een deel van de kerkruimte. Men keek 

nog even de kat uit de boom, wie weet, misschien keerde het tij. In het jaar 1804 vond de 

koster Harmen Derk van Corbach nog twee van deze beelden op het gewelf. Was er in het jaar 

1643 iets gebeurd waardoor de dominee en koster toch onder de indruk kwamen en derhalve 

de ‘beeldenstormerij’ niet verder voortgezet hadden? 

 

Van koster Van Corbach wordt verteld dat hij ‘bij avond’ deze beelden naar J.B. Wolberink 

bracht. In diens pakhuis waren de rooms-katholieken bezig hun kerk in te richten. Of ze 

misschien nog van pas kwamen? Het aanbod werd dankbaar aanvaard. Een lang leven is de 

beelden niet gegund geweest. De schuurkerk werd in het jaar 1836 door een felle brand 

verwoest en van de beide beelden wordt niets meer vermeld. Dat ‘bij avond’ duidt er wel op 

dat Van Corbach dit deed op eigen verantwoording. Als de daad een bewijs is geweest van zijn 

oecumenische gezindheid is hij zijn tijd ver vooruit geweest. 

 

Het is dus zeer goed mogelijk geweest dat in het jaar 1643 het Sint Antoniusbeeld van het 

gewelf is gehaald en door de koster oneerbiedig is behandeld. En dat een varken dood is 

gegaan en zijn vrouw een mismaakt kind kreeg. Volgens andere bronnen zou de koster zelf 

door het luik in het gewelf naar beneden zijn gevallen en daarvan zijn hele leven de gevolgen 

gedragen hebben. Als er ook maar iets in deze geest gebeurd is zal de bevolking, hoewel 

hoofdzakelijk protestant, dit gemakkelijk in verband gebracht hebben met de 

‘beeldenstormerij’. Zij die trouw waren aan het oude geloof (Haarle bijvoorbeeld was geheel 

katholiek gebleven) zullen dit zeker gedaan hebben. 

 

Wat de predikant volgens het lied is overkomen zouden wij nu waarschijnlijk een beroerte 

noemen. In het diaconieboek van Hellendoorn waarin dominee Halfwassius de armenrekening 

bijhoudt, gaan zijn aantekeningen in keurig regelmatig handschrift in het jaar 1643 en daarna 

ongestoord door. Er is niets te merken door een catastrofe die de predikant getroffen zou 

hebben. 

 

Wie was de dichter van dit lied? Deze stelt zich zelf voor als een protestants geestelijke, dicht 

bij Hellendoorn wonend. Als men het lied aandachtig leest is dat te betwijfelen. Men kan zich 

van een ‘gerifformeerd’ predikant niet best voorstellen dat hij zo fel tegen zijn medebroeders 

van leer trekt. De vrouw van de koster noemt hij ‘ook al een fijne zuster’. Hij schrijft dat 

predikant en koster trek hadden in vlees. Dat dezen als protestanten nog zouden vasten lijkt 

zeer onwaarschijnlijk. Ook de nadruk die hij legt op ‘gerifformeerd’ zijn ligt er al te dik boven 

op. De conclusie van Ponsteen is dat we hier te doen hebben met een ‘slimmigheidje’ van een 

katholieke dichter die zich hult in het kleed van een protestant. Hij denkt op deze wijze de 

meeste kans te hebben dat zijn lied indruk zal maken. Het is moeilijk voor te stellen dat een 

protestantse dominee zulke ‘ongerifformeerde’ gevoelens zou koesteren en de heiligenbeelden 

in bescherming zou nemen. Mogelijk is dat de dichter door deze wijze van voorstelling minder 

kans sloopt vervolgt te worden wegens zijn ‘papistische’ propaganda. De conclusie van 

Ponsteen is dat de dichter van het lied een rooms-katholiek is en dat hij zich door zich voor 

te doen als een protestantse dominee meende op deze wijze de meeste indruk te maken op de 

lezers. 

 

In het begin van dit artikel werd de gedrukte prent genoemd die de Vereeniging voor Overijssel 

Recht en Geschiedenis in het jaar 1940 in haar bezit kreeg. G.J. Ter Kuile schreef hierover 

dat op deze plaat met fraaie gotische letters twee liederen zijn afgedrukt. Ze is ‘na copije 
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gedruckt ’t Antwerpen bij Hieronymus Verdussen int jaer 1644 in de maant Junius.’ 

Merkwaardig is dat het eerste lied, gemaakt in het jaar 1643 reeds in het jaar 1644 in 

Antwerpen in druk verscheen. Nog merkwaardiger is dat op de prent een tweede lied staat 

afgedrukt. Daarin wordt de waarheid van de gebeurtenissen die in het eerste lied zijn vermeld,  

met nadruk ontkend. De dichter doet voorkomen dat hij de ‘Pater-Jezuiet de Landsheere is’. 

En dat hij de maker is van het lied over het mirakel van Hellendoorn, dat op de prent staat 

afgedrukt. Hij bekend echter ‘valsheyt te hebben erdacht’, dat geen van de feiten daarin 

genoemd waar zijn. Dat er geen misvormd kind, geen dood varken, geen lichamelijk ongerief 

van dominee of koster geweest is. Het lied heeft als opschrift: 

 
Een nieuw droevich ende Claegliedt van de catholieke en de insonderheyt van den Pater 
Guillelmus Lantsheere Jesu-wijt tot Antwerpen over het gemaeckte liedt en de gedane predicatie 
dat in Sallandt tot Hellendoorn van St. Teuinus beelt een groot mirakel is geschiedt. 

 

De wijs waarop het lied kan worden gezongen wordt aangegeven door Stemme: ‘Het maentjen 
scheen zoo helder’ of ‘In Christo lieve broeders’. 
 
Het begint: 
 
Wij fijne Romanisten 
Gesuyverde Papisten 
Wij Jesu wyten mee 
En ick Pater Landtheere 
Vermaert sijnde soo seere 
t’ Antwerpen in de stee 
Een fabelke verhalet 
Een schrikkelijk gedwalet 
Ick loose Jesu-wijt 
Wy gants onvertogen 
Hebben met grote logen 
Ons selver soo geschent 
Ick Peter Wil’m Lantsheere 
Van concientie teere 
Ben nu geheel verbaest 
Van buyten en van binnen 
Wat sal ick doch beginnen 
 
Wy mogen ons beclagen 
In deze laetste dagen 
Dat wij soo onbedacht 
Valsheyt hebben erdacht 
Ick heb te veel geraest 
In Christo lieve broeders 
Susters, Vaders en Moeders 
Ick spreek u aen in ’t ent 
Wilt my myn sond’ vergeven 
Die ick hebbe bedreven 
Ghy syt van ons gewent 
Ick segget U voorwaer 
Ick heb u voorgelogen 
Ghy sijt van mij bedrogen 
Ick ben een leugenaar 
 

De overdreven woorden, de al te nadrukkelijke zelfbeschuldigingen doen al dadelijk 

vermoeden dat hier iets niet in de haak is. Er is reeds verondersteld dat de maker van het 

eerste lied een rooms-katholiek was en nu bevestigd het tweede lied dat uitdrukkelijk. En is 

de toon van dit rijmsel zeer onwaarschijnlijk. Zou een Jezuïet zich zelf zo voorstellen? Hij heeft 
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een heel goede dunk van zichzelf: ‘Ick Pater Landtsheere, vermaert zijnde soo seere, ’t 

Antwerpen in de stee.’ De zelfvernedering en zelfbeschuldiging: ‘Ghy syt van mij bedrogen, ick 

ben een leugenaar’ vormt daarmee een wonderlijk contrast. 

 

G.J. Ter Kuile meende dat de dichter hier op ironische, speelse wijze zijn eerste genoemde 

wonderverhaal heeft willen bevestigen en versterken en dat dit tweede lied een gefingeerde 

betekenis heeft. Is het niet aannemelijk dat het tweede lied van protestantse zijde afkomstig 

is? Het verhaal van het mirakel heeft zeker veel indruk gemaakt in het land, juist door de 

opzet als geschreven door een ‘gerifformeerde’. Het tweede lied nu ontmaskert de maker van 

het eerste als een paterjezuïet. Hoe kon men dat beter doen dan op deze manier waar een 

jezuïet zich als de ‘dader’ meldt en meteen verkondigt dat alles van het mirakel uit de duim 

gezogen was? Men beantwoordt de slimmigheid van de maker van het eerste lied door hem te 

bestrijden met zijn eigen wapen. Waarschijnlijk is deze bestrijding wel doeltreffend gewest en 

heeft het geloof aan het mirakel een grote schok ondervonden. 

 

Merkwaardig lijkt het dat men zo snel reageerde. In het jaar 1643 vond het ‘mirakel’ plaats. 

In dat zelfde jaar werd het bezongen en al een jaar later kwam in Antwerpen de gedrukte print 

uit met de twee liederen. Dit is echter in overeenstemming met de tijdgeest. Dergelijke 

pamfletten waren de voorlopers van onze dagbladen. De ‘dichters’ hebben beide liederen het 

karakter willen geven van een volkslied: ‘Stemme: Het maentjen scheen soo helder’. Brom, die 

aan het eerste lied een studie heeft gewijd (het tweede was toen nog niet opgedoken) meent 

dat het ‘een oorspronkelijke uiting van de volksgeest’ is. Ter Kuile betwijfelt dit en zegt dat het 

‘blijkbaar vervaardigd is door een elders wonend Jezuïet en het niet aanwijsbaar is dat de 

volksmond het ooit gekend, laat staan ooit gezongen heeft.’ Het lijkt inderdaad niet 

waarschijnlijk dat in Hellendoorn, dat op enkele families na, geheel tot de ‘nije leere’ was 

overgegaan, dit lied als volkslied was aangenomen. Daaruit is misschien ook te verklaren dat 

bijna niemand in Hellendoorn en omgeving het lied kent.  

 

 

 

De goden verzoeken 
 
Op een open plek die leek op te lichten door verspreide fakkels, of liever, lichten die vlak boven 

de grond golfden, zwakke en zilverachtige flitsen, alsof in zeepbellen die over het gras 

dwaalden een gasachtige substantie brandde. Blijft u met mij staan aan de rand van het 

kreupelhout, in de beschutting van het struikgewas? We blijven wachten en zorgen ervoor dat 

we niet opgemerkt worden. Over niet al te lange tijd arriveren de priesteressen, de druïdessen 

liever gezegd. De druïden vereerden zwarte maagden. Het betreft een aanroeping van de grote 

kosmische maagd Milkil. Sint Michaël is daar een volkse christelijke variant van. Ze komen 

uit verschillende plaatsen, uit Normandië, uit Noorwegen, uit Ierland. Ze zijn in het dagelijks 

leven mensen: typistes, verzekeraars, dichteressen. Mensen die u morgen tegen zou kunnen 

komen zonder dat u ze herkende. Nu ontwaren we een kleine groep die zich opmaakt om zich 

naar het centrum van de open plek te begeven. De koude lichten die ik heb gezien waren 

kleine lampjes die de priesteressen in hun hand meedroegen. Het had geleken of ze over de 

grond scheerden omdat de open plek bovenop een heuvel lag. En van veraf hebben we in het 

duister de druïdessen gezien die naar boven klimmend op de top van de heuvel tevoorschijn 

zijn gekomen, helemaal aan de rand van de vlakte. Ze zijn gekleed in witte tunieken die in de 

wind licht heen en weer bewegen. Ze gaan in een cirkel staan, met in hun midden de drie 

celebranten (priesters die de mis opdragen). Stil, laten we wachten. Ik kan u niet in korte tijd 
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het ritueel en de hiërarchie van de noorse magie uit de doeken doen. Als ik niet verder vertel 

komt dat omdat ik het niet weet… of niet zeggen kan. In het midden van de open plek vallen 

u een hoop stenen op die zij het vaag, doen denken aan Hunebedden. Eén van de vrouwelijke 

celebranten klimt op de stenen en blaast op een trompet die lijkt op een bazuin uit de 

triomfmars uit Aïda. Deze heeft een omfloerste en nachtelijke klank die van zeer ver lijkt te 

komen. Het betreft noch een aankondiging, noch een oproep. Het gaat om een soort 

ultrageluid waarmee ze in contact proberen te komen met de ondergrondse golven. Ziet u, nu 

houden alle druïdessen elkaar bij de hand, in een cirkel. Ze creëren een soort levende 

accumulator (toestel om elektrische stroom te bewaren) om de tellurische (aardse) trillingen 

op te vangen en te bundelen. Nu zal de wolk moeten verschijnen. Welke wolk, vraagt u. De 

traditie noemt het de groene wolk. Wacht... Bijna onverwacht verheft zich een zachte nevel 

van de grond. Een mist zou ik het genoemd hebben, als het een uniforme (gelijkvormig) massa 

was geweest. Het is een vlokkige formatie (samenstelling) die zich in één punt concentreert en 

zich daarna, voortbewogen door de wind, als een bol gesponnen suiker in vlagen verheft en in 

de lucht suizend uiteen wordt geblazen om op een ander punt boven de open plek weer samen 

te klonteren. Het geeft een bijzonder effect, soms zie ik de bomen op de achtergrond, soms is 

alles gehuld in een witte stoom, soms hangt de wolkenmassa in het midden van de open plek 

en onttrekt wat daar gebeurt aan onze waarneming, terwijl de zoom en de hemel waar de 

maan blijft schijnen, zichtbaar blijven. De bewegingen van de vlokken zijn plotseling, 

onverwachts, alsof ze gehoorzamen aan de impuls van een grillige hartslag. Ik dacht aan een 

scheikundige truc. Maar daarna bedenk ik me dat we op zeshonderd meter hoogte zijn en 

mogelijk zijn het echte wolken. Door de rite voorzien of opgeroepen? Het is moeilijk me niet 

door het tafereel te laten meeslepen, niet in de laatste plaats omdat de gewaden van de 

celebranten vermengen met het wit van de rook en hun gedaantes uit die melkachtige 

duisternis lijken op te duiken, en er weer in te verdwijnen. Er komt een moment waarop de 

wolk het gehele centrum van de weide beslaat en in een aantal plukken naar boven 

uiteenrafelt en bijna de hele maan afdekt. Maar de open plek die aan de randen nog steeds 

helder is, wordt niet geheel in duisternis gehuld. Daarop zien we een druïde uit de wolk te 

voorschijn komen en naar het bos hollen, schreeuwend, de armen vooruit gestrekt. Ik denk 

een ogenblik dat zij ons hebben gezien. Een paar meter van ons vandaan verandert ze van 

richting en begint in kringen rond de nevelvlek te hollen, verdwijnt links in het wit om er na 

een aantal minuten rechts weer uit te komen. Opnieuw komt ze erg dicht bij ons in de buurt 

en ik kan haar gezicht zien. Het is een sibille (waarzegster) met een grote danteske neus boven 

een mond zo dun als een streep, die zich opende als een zeeanemoon, zonder tanden, afgezien 

van twee snijtanden en een hoektand. Haar ogen zijn beweeglijk, dreigend en priemend. We 

horen tegelijk een reeks woorden in een soort Latijn, zoiets als ‘o pegnia (oh, en oh! Intus) et 

eee uluma!. Althans, dat meen ik te horen en me te herinneren. Eensklaps verdwijnt de mist 

bijna, wordt de open plek weer helder en zie we dat deze was volgestroomd met een troep 

varkens met elk een ketting van zure appelen om hun gedrongen nek. De druïde die op de 

trompet had gespeeld zwaait, nog steeds op de stenen, met een mes. We gaan, het is afgelopen. 

De wolk is nu boven en rondom ons en ik kan u bijna niet meer onderscheiden. Hoezo 

afgelopen, zegt u. Wij hebben het idee dat het mooiste nog moet komen. Wat u zien mocht is 

afgelopen,  meer mag niet. We moeten de rite respecteren. Laten we gaan. Ik loop terug het 

bos in en wordt meteen opgeslokt door de vochtigheid rondom ons. We bewegen ons rillend 

voort, glijdend over de laatste rottende bladeren, hijgend en ongeordend als een leger op de 

vlucht. En zo staan we weer op de weg. U zal in nog geen twee uur in uw woonplaats terug 

zijn. Vergeeft u mij dat ik het schouwspel heb afgebroken? Toen men mij van dit evenement 

op de hoogte stelde heb ik moeten beloven dat ik de ceremonie niet zou verstoren. Onze 

aanwezigheid zou een negatieve uitwerking hebben op de fasen die nog moeten volgen. ‘Maar 
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die varkens? En wat gebeurt er nu’, vraagt iemand. ‘Wat ik zeggen kon, heb ik gezegd!’ 

 

In de loop van meer dan duizend jaar gemeenschappelijke historie hebben de bewoners van 

de grensgebieden over het algemeen op tamelijk goede voet samengeleefd. Ze hebben dikwijls 

samen geleden. In goede als in slechte tijden bleven de banden tussen West-Munsterland, de 

Achterhoek en Twente tot in deze eeuw – al was het dan niet in politiek opzicht, in elk geval 

op economisch en geestelijk-cultureel terrein – zonder onderbreking intact. Hoe meer zich 

afspelend in de private sfeer, des te levendiger, des te intensiever waren de verbindingen over 

de grens. Tot de bijzonder treurige episoden van deze gemeenschappelijke historie behoort de 

vervolging van diegene, die door wereldlijke en geestelijke instanties uit de zestiende en 

zeventiende eeuw aan beide kanten van de Duits Nederlandse grens – tussen het gebied van 

de Nederrijn en Nedersaksen – als heks werden aangewezen. Hoewel er nooit zolang werd 

gedaan over het aanbrengen, de aanklacht en de verbanning of zelfs terechtstelling van 

meestal tamelijk arme vrouwen en mannen zoals in andere delen van Europa, was ook in 

Nederland elk mechanisme overal aanwezig.  

 

Was het kwade opzet van paus Gregorius om verschillende vrouwengestalten uit het Nieuwe 

Testament samen te voegen tot een: Maria Magdalena? We zullen het niet weten. Zeker kwam 

het de kerk goed uit in een tijd waarin de vrouw als minderwaardig werd beschouwd. In een 

televisiedebat in het voorjaar van 2005 verdedigde priester Antoine Bodar met verve de stelling 

dat zijn rooms-katholieke kerk de vrouw altijd hooggeacht had. Dat zou onder meer blijken 

uit de vele vrouwelijke mystici die de kerk in de Middeleeuwen kende. Afgezien van het feit 

dat er vrouwelijke mystici waren die hun ervaringen en visie met de dood moesten bekopen, 

werd de vrouw in die tijd gezien als een mislukte man. Waar Jezus de gelijkwaardigheid van 

man en vrouw sterk benadrukte, zien we in de tweede en derde eeuw belangrijke 

verschuivingen. Kerkvader Tertullianus bijt de vrouw toe: 

 

Nog leeft Gods oordeel, ook in deze tijd nog, over jullie sekse voort en daarom kan het niet 

anders dat ook jullie schuld voortleeft. Jullie zijn de poort die de duivel toegang biedt, jullie 

hebben het zegel van de boom geschonden, jullie hebben het eerste goddelijke gebod genegeerd 

en jullie zijn het ook die hem (de man), voor wie de duivel angst had aan te vallen, hebt 

overgehaald. Jullie hebben het beeld van God, de man, op een al te gemakkelijke wijze 

vernietigd en wegens jullie ongehoorzaamheid, die de dood betekent, moest zelfs de Zoon van 

God sterven. 

 

Na Tertullianus gaat het snel verder bergafwaarts. Kerkleraar Augustinus bekeert zich, na 

een wild leven vol seksuele uitspattingen, tot het christendom. Zijn mannelijke geest is dan 

zover gestegen, dat het liefkozen van een vrouw hem alleen nog maar naar beneden kan halen. 

De later tot heilige verklaarde Albertus de Grote stelt dat de vrouw een mislukte man is. Als 

de vorming van het mannelijk zaad, dat als een kunstenaar streeft naar de perfecte mannelijke 

vorm, door ongunstige omstandigheden, zoals een vochtige zuidenwind, mislukt, dan ontstaat 

er een vrouw. In een ander geschrift verklaart hij: 

 

De vrouw is minder geschikt voor de zedelijkheid dan de man. De vrouw bevat namelijk meer 

vloeistof dan de man, en een eigenschap van vloeistof is: gemakkelijk op te nemen en moeilijk 

vast te houden. Vloeistof is gemakkelijk te bewegen. Daarom zijn de vrouwen onbestendig en 

nieuwsgierig. Wanneer de vrouw met een man geslachtsverkeer heeft, zou zij zo mogelijk 

tegelijkertijd onder een andere man willen liggen. De vrouw kent geen trouw. De vrouw is een 

mislukte man en bezit vergeleken met de man een defecte en foutieve natuur. Daarom is zij 
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onzeker van zichzelf. 

 

Zijn naarstige leerling, de gerespecteerde kerkleraar Thomas van Aquino, beweerde dat de 

vrouwelijke materie het mannelijke zaad tegenwerkte. Daardoor werd het doel van de natuur, 

de vorming van een man, niet altijd gehaald en ontstond er een vrouw. Dat ‘geval’ noemde 

Thomas een ‘mas occasionatus’, een mislukte man (letterlijk: gelegenheidsgeval). Een 

potentiële man, dus die niet tot ontwikkeling gekomen was en een krachteloos, onvolledig, 

verminkt wezen vormde. Daarom kent de vrouw van nature minder deugd en is 

minderwaardig aan de man. De vrouw voldeed in Thomas’ ogen niet aan het primaire plan 

van de natuur. Want de natuur was, evenals het mannelijk zaad, uit op volmaaktheid. De 

vrouw had echter wel de verdienste dat ze mocht voldoen aan het secundaire plan van de 

natuur: verrotting, misvorming en aftakeling. De later heilig verklaarde Odo van Cluny schrijft 

aan zijn kloosterbroeders: 

 

De schoonheid van het lichaam zit slechts in de huid. Als de man echter kon zien wat eronder 

de huid zit, zou de aanblik van de vrouw hem doen walgen. Als wij spuug of drek met geen 

vingertop willen aanraken, hoe kunnen wij er dan naar verlangen deze zak vol drek te 

omhelzen? 

 

Je zou kunnen zeggen dat het hier slechts uitwassen betreft. Zo probeert Odo van Cluny zijn 

broeder binnen het celibaat te houden door de vrouw afschuwelijk af te schilderen. De 

beschouwingen van Albertus de Grote en Thomas van Aquino waren in de eerste plaats niet 

bedoeld als theologische, maar als natuurwetenschappelijke verhandelingen. Omdat de kerk 

en wetenschap echter in die dagen verbonden waren, hadden dit soort ‘onderzoeken’ van 

gerespecteerde geleerden uiteraard ook een impact op het kerkelijk beleid. De afschuwelijke 

heksenvervolgingen, met de bijbel als Gods woord in de hand, zijn hiervan niet los te zien. 

 

Meer dan tweehonderd jaar werden in heel Europa mannen en vooral vrouwen als heksen 

vervolgd en gedood. Duitsland gaat door voor een belangrijk land wat heksenvervolgingen 

betreft. De theologen aan het einde van de Middeleeuwen geloofden met de heksen een 

bijzonder perfide ketterse groepering ontdekt te hebben, die het geloof afvielen en ook tovenarij 

bedreven. Met de beruchte Hexenhammer (Malleus maleficarim, 1487) van de dominicaan 

Heinrich Institorius, was aan het einde van de vijftiende eeuw voor Duitsland een heksenleer 

aanwezig. Hierin werd hekserij als een cumulatie van delicten van een pact met de duivel, 

hoererij met de duivel, schadelijke tovenarij en een heksensabbat met een vlucht door de lucht 

beschreven. Vrouwen, die als een biologisch minderwaardig geslacht beschouwd werden, 

golden als bijzonder vatbaar voor deze misdrijven. Afgezien van enkele vroege processen kwam 

het eerst ongeveer honderd jaar na het verschijnen van de Hexenhammer tot massale 

heksenvervolgingen. Omstreeks de jaren 1590, 1630 en 1660 treffen golven van vervolgingen 

vele gebieden van het oude Duitse Rijk. In West-Munsterland werden vooral tussen de jaren 

1580 en 1650 processen gevoerd. Om de waarheid te achterhalen paste men hier de illegale 

waterproef toe waaraan talrijke verdachten zich ook onderwierpen om hun onschuld te 

bewijzen. Heksenvervolgingen kunnen in Duitsland tot aan het begin van de achttiende eeuw 

aangetoond worden. In de door oorlogen en crisis verscheurde zeventiende eeuw moesten 

degenen die van hekserij verdacht werden als zondebok dienen voor de sociale ellende. Daarbij 

werden geheel onschuldige vrouwen als heks aangewezen en heimelijk of openlijk uit de 

naoberschap geweerd. Overeenkomstig de geest van die tijd sloot de heksenwaan vooral aan 

bij de duivelsvoorstellingen van de late Middeleeuwen. Satan gold als aartsvijand van de 

mensen die de heksen tot de schadeveroorzakende tovenarijen aanzette. Deze opvatting over 
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de duivel werd pas met de komst van de Verlichting doorbroken. De hekserij was een 

natuurreligie en is door de kerken en overheid met moord en doodslag vervangen door de 

christelijke religie. Het door Stegeman in zijn 'Het oude kerspel Winterswijk' uitvoerig 

beschreven heksenproces van Bredevoort geldt in de literatuur tot nu toe als de laatste zaak 

waarbij in het jaar 1610 een doodvonnis in Gelderland wegens hekserij werd voltrokken. In 

de periode 1610-1615 blijken er echter nog twee heksenprocessen in het Gelderse te zijn 

gevoerd en wel één in de stad Groenlo en één in de Heerlijkheid Borculo. De Groenlose 

rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde hof van Gelre in 

Roermond. Het Roermondse hof behandelt in deze periode toverij nog op traditionele manier 

namelijk als een zeer ernstige vorm van ketterij.  

 

Het aanbrengen van heksen en tovenaars was erg gemakkelijk. In de kerk stond een kist met 

een gleuf in het deksel, waar men de beschuldiging naamloos in kon doen. Men ging zover dat 

iemand op het sterfbed de naam van zijn vijand slechts hoefde te noemen, om deze als 

tovenaar gebrandmerkt te zien. De beschuldigingen werden gretig aangenomen omdat 

rechters, gerechtsschrijvers, beulen en hun helpers een bepaald loon ontvingen, terwijl de 

verbeurd verklaarde goederen aan de vorst of de overheid ten deel vielen. Naar het bestaan of 

de mogelijkheid van een misdaad werd nooit enig onderzoek gedaan, alles bepaalde zich tot 

de persoon zelf. Leed de verdachte aan een oogontsteking, dan was dit duivelsbrand. Was zij 

krom van ouderdom of had zij andere gebreken, dan heette het: ‘Wacht u voor de getekende!’ 

Dus voor het geringste kon iemand als verdachte in hechtenis worden genomen. Vluchtte de 

beklaagde of verweerde hij of zij zich, dan was dit een zeker bewijs van schuld. Ook onderzocht 

men later of zij ergens een litteken of moedervlek had. Dit was dan een indruksel van het zegel 

van de duivel, als een bewijs van een gesloten verbond. Het verhoor begon zo spoedig mogelijk, 

om te voorkomen dat de duivel zijn dienares zou onderwijzen in het antwoorden. Eerst werden 

haar dertien vragen uit de codex gesteld, daarna allerlei andere. Bij de minste aanleiding 

beschouwde men de schuld als bewezen, vooral maakte men daarbij gebruik van strikvragen. 

Ook werd voorgelegd wat men bij de verdachte had gevonden: vlechten of kransen van veren 

in het bed, knoopdoekjes. Bleef zij ontkennen dan heette zij een hardnekkig kind van satan, 

verdedigde zij zich, dan was haar dit door de duivel ingegeven. Soms werden de beschuldigden 

als gunst aan een proef onderworpen, waarvoor het eerst de waterproef in aanmerking kwam. 

De priester bezwoer het water in sloot of gracht, hij bond de duimen van de beklaagde aan de 

grote tenen kruiselings over elkaar. Daarna werd zij met loshangend haar aan een touw 

gebonden en ruggelings in het water neergelaten. Zonk zij, dan bleef er nog mogelijkheid van 

onschuld over. Maar dreef zij, dan moest zij als schuldig ter pijniging verwezen worden, ten 

einde haar de betekenis af te dwingen. De beklaagde werd nu eerst met kerkelijke ceremoniën 

behandeld en met gewijde zaken behangen, om des te makkelijker de verlangde betekenis van 

haar te verkrijgen. Als men haar op de pijnbank gebonden had, moest zij een beker zure wijn 

drinken, waarop het bevel volgde om de duivel uit te spuwen. Gebeurde dit niet, dan ging men 

over tot het knellen, rekken en blaken (branden). Bleef zij dan ook nog zwijgen (door duivels 

invloed), zo werden gebeden opgezegd, terwijl men haar geselde met gewijde waskaarsen. Op 

alles lette men nauwkeurig. Elke zenuwtoeval was het werd der bozen, kwamen er geen tranen 

of bloed, dat kwam door satans invloed. Keek de beklaagde tijdens de pijniging rond, dan 

zocht zij de hulp van de duivel. Stierf zij onder de foltering, dan had de boze haar uit liefde 

verlost en de hals gebroken. Gedurende de ijselijkste martelingen – bij gewone rechtszaken 

moest men na een bepaalde tijd met de foltering ophouden – bij de heksenprocessen was dit 

niet voorgeschreven en onderging de verdachte soms twintig maal de pijniging. Gedurende de 

martelingen stelde men allerlei vragen, totdat de oude vrouw, tot het uiterste gefolterd, de 

onzinnigste bekentenis aflegde. Gewoonlijk werd bekend dat de beschuldigde de duivel had 
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gezien. Doorgaans was hij bij de mannen gekomen in de gedaante van een mooie, jonge vrouw, 

bij de vrouwen als een mooie jongen met een hoed met pluimen op, terwijl hij allerlei 

bekoorlijkheden beloofde. Na minzame gesprekken was het verbond gesloten soms werd er 

een afschrift van gemaakt, met bloed getekend. De boze gaf dan een pandpenning die eerst 

een geldstuk scheen maar later in een paardevijg veranderde. Al spoedig leerde de heks want 

het meest verscheen de duivel aan de vrouwen, hem in zijn ware gedaante te kennen. Hij had 

horens, een staart, bokkenpoten, klauwen, grote tanden en vurige ogen. Zij had een toverzalf 

van hem ontvangen of die leren bereiden. En met behulp daarvan had zij de gewoonte in een 

vrijdagnacht op een bezemsteel naar de Hamberg  te vliegen. Hier had zij dan op de 

‘heksensabbat’ de duivel eer en hulde bewezen en hem, die bij deze feesten gewoonlijk de 

gedaante van een rode bok aannam, gekust en met hem gegeten. Vervolgens had zij zich 

veranderd in een weerwolf of kievit, een kat of vleermuis,  een kraai of vlo, en zij had dan 

allerlei wonderen en de vreselijkste misdaden verricht. Zij had onweer, stormen en strenge 

winters verwekt, de oogst op het veld met de bezem neergeslagen, pest en hete koortsen en de 

mensen een kwijnende ziekte veroorzaakt door met een speld in een stuk was te prikken. 

Vooral kinderen had zij de zwaarste ziekte aangeblazen of deze veroorzaakt, alleen door hen 

aan te zien. Zij had de melk aan de koeien ontnomen of bedorven, alleen door enkel 

onverstaanbaar woord te prevelen. Ze had schepen op verre afstand doen vergaan door met 

een stokje in het water te roeren, en honderd andere ongelooflijke duivelskunsten meer ten 

uitvoer gebracht. Volgde ontslag uit de kerker dan werden er bepalingen bijgevoegd tot boete 

of afbidding. Groter ellende was er niet te bedenken dan in de maatschappij terug te keren 

met de blaam van toverheks te zijn. Zij stond aan gestadige baldadigheid bloot en bleef lang 

buiten de bescherming van de wet. Verreweg de meeste heksenprocessen eindigden met een 

doodvonnis. Op de gruwelijkste manier het leven te verliezen door water, vuur, strop of zwaard 

was het lot van velen, die van de beschuldigingen niet het minste begrip hadden. Zo 

verachtelijk werden de heksen beschouwd dat de beul haar niet mocht aanraken en haar 

derhalve met haken en tangen naar de gerichtsplaats sleepte. Tijdens de regering van Frans I 

werden in Frankrijk meer dan honderdduizend doodvonnissen voltrokken. In ons land – en 

het strekt onze voorouders tot eer – waren de doodvonnissen belangrijk minder in aantal dan 

in andere landen. Misschien is dit voor een groot deel te danken aan de heksenwaag te 

Oudewater. Het was namelijk ook de gewoonte de heksen te wegen. Zij die zwaarder of lichter 

waren dan een bepaald gewicht, moesten ongetwijfeld heksen zijn en waren derhalve de dood 

schuldig. Oudewater kreeg van Karel V een bijzonder privilege. Vond de stedelijke regering dat 

de verdachten van toverij welke op de stadswaag gewogen werden, een gewicht hadden ‘wel 

accorderende met de natuurlijke proportie van het lichaam’, dan zou een schriftelijke 

verklaring daarvan door het hele rijk in rechten geloofd worden en alle andere proeven 

uitsluiten. Deze milde bepaling was de oorzaak dat van de heksenwaag te Oudewater vrijwillig 

gebruik werd gemaakt, zelfs door vele ingezetenen van de bisdommen Keulen, Munster, 

Paderborn, enzovoort. De laatste weging had plaats in het jaar 1754, toen twee mensen uit 

Coesfeld en Telligt (bisdom Munster) er nog heen togen. 

 

In oktober 1610 dient Tonnis Korten – burger van de stad Groenlo en woonachtig  aan de 

markt aldaar – in naam van zijn vrouw Aele Korten, alias Lange Aele, geboren te Nieuwenhuys 

en zijn dochter Anna een klacht in wegens smaad. De klacht is gericht tegen Gerberich 

Helleman, de echtgenote van Lubbert Helleman. Deze vrouw heeft Aele en haar dochter Anna 

van toverij beschuldigt. Na de aanklacht begint voor de Groenlose rechtbank een smaadproces 

waarin diverse getuigen over moeder en dochter Korten worden gehoord. Uit verhoren blijkt 

dat vooral Aele al jarenlang in Groenlo en wijde omgeving als tovenares bekend staat. 

Gerberich Helleman beweert tegen Anna Korten: 
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Is uw moeder (een) tovenarsche, dat mag sie wetten. Ick en schelde sie daer nit vor, die ganze 
stadt van Groenloe holt sie darvor (...) die ganze stadt van Grolle heft het haer wall twintich 
jaeren nae gesach und kant sytt niet, soe mach sie haer verdedigen. 

 
Een getuige Herman Lauwer zegt Aele zelf niet voor toveres te hebben uitgemaakt, wel 'dattet 

die lueden haer nae geven dat sie toeveren konde.’ De tweede dochter uit het gezin Korten, 

Truicken Korten, blijkt verkering te hebben met een jongeman uit Anholt, zoon van een zekere 

Tylman Kock. Herman Lauwer weet tijdens het getuigenverhoor te melden dat vader Kock zou 

hebben gehoord dat 'sin sohne met haer dochter vryden.’ Nadat in Anholt 'die tydinge hier 

gecoomen dat die moeder toveren kan', verklaart Kock volgens Lauwer dat hij zijn zoon 'met 

roede solde geiselen, solde lehren ein hantwerck als hie gedan hadde.’ Aele's reputatie leidt 

zelfs tot spanningen tussen beide echtgenoten. Volgens getuige Frederick Jansen uit Embrick 

(Emmerich) zegt Tonnis tijdens een verblijf in een logement in die stad tegen zijn vrouw, nadat 

Aele en Frederick Jansen's vrouw elkaar voor toveres hebben uitgemaakt: 

 
Wy maeckt uns vol te doene dattet so weyt quame dat men u upt water moste smiten, wat een 
schande solde gy my und u kinder an doen. 
 

En Aele wordt nog in het jaar 1612 door jonker Herman van Munster van de havezate Waliën 

onder Winterswijk ervan beschuldigd een toveres te zijn. Dit nadat Aele de jonker die van 

Borkelo op Groenlo voer, op het Groenlose marktplein had aangesproken over een nog 

verschuldigd geldbedrag. Herman van Munster voegt haar daarop toe: 'Sin ick dy tovenarsche 

wat schuldig, du bist die argste tovenarsche die in Grolle ofte Wenterwick is.’ Het smaadproces 

krijgt in het jaar 1612 een dramatische wending. In het Groenlose protocol – binnen het proces 

Korten-Helleman – is namelijk ook sprake van een heksenproces tegen tenminste twee 

vrouwen en een man in de aangrenzende Heerlijkheid Borculo. Het gaat voor zover bekend 

om twee vrouwen: Naele ten Seewart uit Beltrum en Trine Langhfeldes uit Zieuwent en een 

man, Gert ten Haeneveldt uit Beltrum. De laatste wordt overigens weer vrijgelaten. Een 

bronvermelding in de Regierungsprotocolle van het Fürstbistum Munster in het jaar 1611, 

waarin sprake is van de Borkelsche zaubersche duidt aan dat dit heksenproces mogelijk al 

geruime tijd loopt. Beide vrouwen en een derde onbekende persoon worden door de 

scherprechter onder 'tortuur' (marteling) gesteld en moeten bovendien de waterproef 

ondergaan. Het Groenlose protocol meldt dat Naele ten Seewart tijdens het pijnlijke verhoor 

heeft bekent het toveren te hebben bedreven samen met Aele Korten uit Groenlo.  

 

De Borculose en Groenlose heksen zouden een heksendans hebben gehouden op de 

Vragender Heide en bij Lucken. Mogelijk wordt hier het erve Te Lucke in Beltrum bedoeld. Het 

Groenlose protocol meldt dat een van de twee Borculose vrouwen met haar leven voor deze 

bekentenis betaalt, Trine Langhfeldes wordt met het zwaard terechtgesteld. Valentijn Becker, 

burgemeester van Groenlo, verklaart namelijk op 22 mei 1613 dat hij in Borculo was 'do de 

letzte toversche Trine Langhfeldes ist enthoefft.’ Deze opmerking zegt dat er meerdere 

personen zijn terechtgesteld. Uit getuigenverklaringen blijkt dat er in die tijd een groot aantal 

vertelsels over vermeende hekserij in de Heerlijkheid Borculo de ronde doen. De door Naele 

ten Seewartt uit de buurschap Beltrum onder tortuur geuitte bekentenis over deelname aan 

een heksensabbat heeft voor Aele en Anna Korten uit Groenlo fatale gevolgen. De 

civielrechtelijke smaadzaak Korten contra Helleman wordt een officieel heksenproces. De 

rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde hof van Gelre in 

Roermond. De Spaanse landdrost Henrick van Distelinck zit op 27 maart 1613 zelf de zitting 

van de Groenlose rechtbank voor, wanneer over Aele en Anna wordt geconcludeerd:  
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Dat gemelte itzige beclagtinne beruchtigett sy, als dat sy toeveren solde kunnen dat demnegst 
itzliche hexen und toverschen in der herlicheit Borcloe angetastet unde negst voergaande clagte 
tot die tortuyr verdampt dat in gemelte torture die gemelte hexen obgemelte beclagtinne mit haer 
dochter Anne beclappertt. Dat dienfolgende ein geruchte tott Groll gecomen dat gemelte 
beclagtinnen van ein hexe Naele ten Seewartt genant beclappertt und beschuldiget werden also 
dieselve toversche becandt dat bemelte up diverse (gelegenheden) in die Vragender heyde ende 
an der Lucken upen hexen oder duwels dantz metgewesen. 

 
Er wordt officieel vastgesteld dat beide vrouwen 'hexen' zijn. Ze moeten opnieuw worden 

ondervraagd en vervolgens hun 'wolverdiende straffe' ondergaan. Aele en Anna Korten zijn 

intussen al een keer naar Borculo gebracht voor een gerechtelijke confrontatie met de 

Borculose heksen. Het vonnis tegen Aele en haar dochter wordt door de Groenlose rechtbank 

op 8 oktober 1613 uitgesproken door de ‘stadtholder’ Nienhuis in naam van de drost 

Distelinck. De inhoud van het vonnis wordt niet vermeld en is onbekend. Uit een archiefstuk 

gedateerd 9 februari 1614 blijkt dat dochter Anna Korten met hulp van haar geliefde Hans 

Martens en het feit dat de stadsgracht bevroren is, kort daarvoor uit de kerker is ontsnapt. 

Bewaker Gert van Sennenhorst moet hiervoor voor de rechtbank verantwoording afleggen. 

Moeder Aele is dan schijnbaar al terechtgesteld. Op 13 juli 1615 moet weduwnaar Tonnis 

Korten namelijk een aantal schulden aan het gerecht betalen waaronder ook het loon voor de 

scherprechter. Dochter Anna Korten komt overigens jaren later, op 12 juli 1648, samen met 

haar man Jan Jansen Schomacker van Bilderbeecke voor in het notariële protocol van de stad 

Groenlo. Haar vader Tonnis is kort hiervoor gestorven en blijkt na Aele's dood in het jaar 1614 

een tweede huwelijk te zijn aangegaan met een zekere Henricksken Gysberts. 

 

Het feit dat in datzelfde jaar 1613 in de stad Roermond een massaproces begint tegen een 

groot aantal vermeende heksen, waarvan er tenminste veertig op de brandstapel eindigden, 

zal op de Groenlose zaak van invloed zijn geweest.  

 
Dat dieweil die judicien von solchem ubertuegden unthaten genochsam jufficiert, dat in den pfal 
so cleger gien better probationes inbrengett als wedder noch gesien worden, die sententie ter 
excution behoert gestalt te worden. 

 
Ook het door Dick Schlüter in het drostambt Twente opgespoorde doodvonnis rond het jaar 

1610 van een vrouw uit de Heerlijkheid Almelo en een heksenproces tegen vier inwoners uit 

Vriezenveen in het jaar 1618, sluit aan op de onrust en de processen in de Achterhoek. De 

gebeurtenissen in Oost-Nederland in deze periode kunnen niet los gezien worden van de door 

Marielies Saatkamp beschreven vervolgingsgolf in West-Munsterland. Ondanks het wegebben 

van de vervolgingen in de kwartieren blijven grote delen van de bevolking in de zeventiende 

en achttiende eeuw geloof houden in kwade toverij. Bovendien wordt er geloof gehecht aan de 

– intussen door de autoriteiten afgeschafte – waterproef als bewijsmiddel van schuld of 

onschuld inzake hekserij. In ons land begonnen de stemmen tegen de heksenprocessen zich 

te verheffen. Nadat Erasmus omstreeks het jaar 1500 ze belachelijk had gemaakt, schreef 

Jacob Vallick, pastoor te Groessen (bij Zevenaar) in het jaar 1559 een boekje tegen de 

heksenvervolging. Bijzonder krachtig trad Johannis Wier, in het jaar 1515 te Grave geboren 

en sedert het jaar 1550 lijfarts van de hertog van Gullik, Kleef en Berg, tegen het geloof aan 

toverij op. Met zijn werk: ‘De praestigiis daemonum’ wendde hij zich tot de keizer en alle 

vorsten om hen van het onmenselijke van de heksenprocessen te overtuigen. Hij verminderde 

reeds de macht aan de duivel toegekend, door veel wat aan deze werd toegeschreven op 

natuurlijke wijze te verklaren, bijvoorbeeld de dwaallichtjes. Ook wees hij op de 

onmogelijkheden bijvoorbeeld als een vrouw zich in een kat veranderde, waar bleef dan haar 

vlees, waar de kleren, enzovoort. Het was ongetwijfeld een gewaagde stap van de dokter, in 

die tijden van bijgeloof zijn stem te verheffen ten gunste van de zozeer verachte vrouwen. Toen 
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dan ook de hertog van Gullik en diens zoon door een ongeneeslijke ziekte werden aangetast, 

weet men dit aan het optreden van hun lijfarts, waarop deze moest vluchten. Heftige 

bestrijding vond Wier bij Martinus del Rio, de zoon van een Spaanse edelman en te Antwerpen 

geboren, die in zijn groot werk ‘Disquitiones Magicae’ (1599) de oude Hexenhamer weer in 

volle kracht herstelde. Hij bracht vooral de toenemende ketterij van zijn dagen met de toverij 

in verband en zo werd dit boek de oorzaak dat opnieuw de heksenvervolging in Europa begon. 

In het jaar 1613 werden te Roermond vierenzestig tovenaars naar het vuur verwezen en in het 

jaar 1659 had men in Duitsland de grote heksenbrand, waarbij in het bisdom Bamberg 

zeshonderd en in het bisdom Würzburg negenhonderd mensen vermoord werden. In ons land 

vond het laatste doodvonnis wegens hekserij in het jaar 1597 plaats, toen Marigje Arriens uit 

Schoonhoven eerst gewurgt en daarna tot as verbrand werd. 

 

Er zijn nog verschillende – niet eerder gepubliceerde – gevallen van smaad, mishandeling, 

contramagie en het te hulp roepen van duivelbanners op een rij gezet om het geloof van de 

bevolking in het magisch universum te illustreren. De autoriteiten stoppen op een zeker 

moment. Op grond van het eigendomsrecht van het water in de graafschap Zutphen hebben 

zij geregeld toestemming verleend om een waterproef te doen. Wanneer nu veertig jaar later – 

in 1776 – de Heerlijkheid ook daadwerkelijk wordt verkocht, wordt dit recht in het 

verkoopcontract niet meer genoemd. De oude bepaling betreffende de waterproef had haar 

betekenis verloren, het was een van bijgeloof getuigende activiteit geworden. De Westfaalse 

metropool Munster heeft, hoewel zij in een regio ligt waar heksenprocessen echt veel 

voorkwamen, slechts weinige processen tegen vermeende heksen en tovenaars gevoerd. In de 

jaren 1552 tot 1646 werden hier aantoonbaar vijf, vermoedelijk zes tovenaressen, die een 

bekentenis hadden afgelegd tot de dood op de brandstapel veroordeeld. In totaal waren 

eenenveertig personen bij dertig processen bij beschuldigingen van hekserij betrokken, 

waarvan de meesten na het einde van het proces uit de stad verbannen werden. Uit het 

voorbeeld van de dienstmeid Greta Bünichamnn, die in het jaar 1635 vermoedelijk om 

materiële beweegredenen door haar patroon als heks aangebracht en korte tijd later 

terechtgesteld werd, blijkt heel duidelijk welke mensen als eersten slachtoffers van verdenking 

van hekserij konden worden. Het onderzoek van persoonlijke gegevens van de beschuldigden 

leverde een vast omlijnd patroon op van biografische kenmerken die in het bijzonder doelmatig 

waren om bepaalde mensen voor een beschuldiging voor te bestemmen.  

 

Het typisch Munsters slachtoffer bezit de volgende eigenschappen: 

 

- was van het vrouwelijk geslacht; 

- was ongehuwd en alleenstaand; 

- was niet geboren in Munster; 

- - in de familie waren reeds eerder gevallen van toverij voorgekomen; 

- werkte meestal als dienstmeid en bevond zich daardoor aan de ondergrens van  

zowel het economische bestaansminimum alswel van de maatschappelijke 

reputatie. 

 

 

Al deze eigenschappen tezamen maakten de later als heksen en tovenaars verdachten 

bijzonder kwetsbaar, zodat zij voor alle anderen als vermeende schuldigen door hun 

mannelijke en vrouwelijke tijdgenoten verantwoordelijk gesteld werden voor de nood en de 

ellende. 
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Tweehonderd jaar geleden vond in Delden een proces plaats dat een interessant licht werpt 

op de vroegere opvattingen over hekserij. Doorgaans wordt aangenomen dat in die tijd alleen 

de minder ontwikkelde mensen nog in hekserij geloofden. In dit geval gaat het om de 

opvattingen van twee gestudeerde mensen, Joannes Buersinck en Joan Henrich Worch. Aan 

het eind van de achttiende eeuw waren beide heren werkzaam als arts in Delden. Op 27 april 

1790 was een onderdeel van het regiment van generaal majoor baron Van Plettenburg bij 

Delden gelegerd en de manschappen werden ingekwartierd in het stadje zelf. Onder de 

manschappen van de compagnie waren soldaat Pieter Stiemes en de tamboers Verschaaik en 

Ignatius Schoensetter. Zij waren in de herberg Het Wapen van Delden en bespraken met 

elkaar waar ze ingekwartierd waren. Verschaaik was, zoals hij tegen zijn vrienden zei, 

uitbesteed bij Het Witte Kruys. Op dat moment kwam Buersinck bij hen staan en vroeg aan 

Stiemes en Schoensetter waar ze ingekwartierd lagen.  

 
Waar legt juluij beijen? Het antwoord luidde: Bij dr. Worch. Hierop zou Buersinck tegen hen 
hebben gezegd: Dan kun je het heksen wel van hem leren. Zij antwoorden: Dat willen wij wel 
leren, als hij het maar kan. Waarop Buersinck: Jae, hij kan het goed. 

 

Toen dit Worch dit hoorde ging hem dit duidelijk te ver. Het bewuste gesprek werd dan ook 

de aanleiding tot een langdurig smaadproces tussen de artsen Worch en Buersinck. Over het 

proces Worch-Buersinck is in het Rechterlijk Archief van de stad Delden een groot aantal 

stukken bewaard gebleven. 

 

Er is nog het proces verbaal van het verhoor van 14 mei 1790 van de getuigen Stiemes en 

Schoensetter, waaruit het bovenstaande gesprek blijkt. En de tekst van de aanklacht van 31 

mei 1790 en het verzoek opgesteld door de stadsdienaar van Delden om op de rechtdag te 

verschijnen. Ook de eis van het gerecht van 3 juni 1790 door medicus J.H. Worch tegen 

medicus J. Buersinck – gedaagde – teneinde hem te veroordelen vanwege zijn uitlatingen, is 

in het archief aanwezig. De eis beschrijft opnieuw wat zich had afgespeeld bij het Wapen van 

Delden in april. Het bewuste gesprek was volgens dokter Worch: 

 
Een agterbaxe gepleegde enorme injurie (krenking, belediging), sooals te zien is uit het 'Placaat 
tegen Schelden voor Tovenaers, Weerwolven, enz. 

 

Hierop stond een boete van vijftig goudgulden. In deze tijd was nog het Landrecht van het jaar 

1630 van kracht. Dit was het recht dat de rechter in deze zaak moest toepassen. Het 

betreffende plakkaat was al in 1664 ingevoerd door de Staten van Overijssel. In 

overeenstemming met dat recht eiste Worch van Buersinck veroordeling tot een boete van 

vijftig goudgulden en daarnaast 'opentlijke schuldbekentnisse en bidding om vergiffenisse' en 

schadevergoeding. Ook het verdere verloop van het proces is grotendeels bekend. Het blijkt 

uit zestien stukken die bewaard zijn in een ander deel van het Rechterlijk Archief Delden 

(RAO, inv. nr. 29, contentieuze zaken 1782-1798). De rechter zat met het geval in de maag en 

de zaak bleef tot het jaar 1792 slepen en schijnt daarna te zijn geseponeerd. In hoeverre Worch 

werkelijk als duivelbanner is opgetreden wordt jammer genoeg niet duidelijk. Ondanks zijn 

latere verdediging dat het een grapje was krijgen we de indruk dat Buersinck zijn uitlatingen 

serieus bedoelde. In elk geval werden de betichtingen serieus opgevat. Het meest 

verbazingwekkend is wel dat dit voor ons zo onschuldige gesprek de aanleiding werd om te 

procederen. Juist omdat deze zaak zich tot een langdurig smaadproces ontwikkelde weten we 

nu nog – tweehonderd jaar later – wat de gemoederen vroeger bezig hield. Wat onze Deldense 

artsen betreft nog het volgende. Buersinck bleef de rest van zijn leven in Delden wonen. Worch 

ging weg uit Delden en vestigde zich in Olst. Mogelijk was het vertrek van dokter Worch naar 

Olst een reden voor het beëindigen van het proces over het heksen leren in Delden. 
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Tot in de eenentwintigste eeuw waren er in Twente en de Achterhoek duivelbanners actief. 

Met het verdwijnen van het geloof in toverij en heksen is ook dit merkwaardige beroep 

verdwenen. Hoewel het om een kleine groep mensen ging die in de loop van de eeuwen als 

onttoveringdeskundige door de bevolking werd geraadpleegd, waren hun activiteiten 

belangrijk voor de vitaliteit van het geloof in toverij en de schadelijke rol van heksen in de 

samenleving. In zijn kroniek beschrijft jonker Sweder Schele (1569-1639) een geval van een 

dokter in de rol van een duivelbanner in Osnabrück. De familie Schele was naar Osnabrück 

gevlucht vanwege de Tachtigjarige oorlog. De jonker is geboren op de havezate Weleveld bij 

Zenderen. Toen Sophia – de zuster van jonker Sweder – ziek werd stelde haar medicus 

Johannes Engeling vast dat de verschijnselen niet natuurlijk waren. Hij meende dat er toverij 

in het spel was. Door de medicus aan het denken gezet herinnerden de ouders zich dat Sophia 

een gouden armband had verloren en dat deze was teruggebracht door een vrouw die een 

slechte reputatie had; nadien was Sophia ziek geworden. Volgens Sweder Schele waren er in 

die tijd veel gevallen van toverij. De vrouw die voor de ziekte van Sophia verantwoordelijk werd 

gehouden stierf in de gevangenis en haar lichaam werd samen met acht andere heksen 

publiekelijk op 6 juli 1592 verbrand. 

 

In een patiëntenboek annex boekhouding van de chirurgijn Adolph de Meijer (1639-1700) uit 

Goor treffen we naast kruidenrecepten tegen allerlei kwalen ook een behandelmethode aan 

tegen de kwade kracht van heksen. Volgens De Meijer waren gordelroos en bepaalde 

huidaandoeningen het gevolg van schadelijke toverij. In de kroniek van Sweder Schele staat 

de aanduiding 'langer hand', dit hield in dat een heks iemand van afstand kwaad kon doen. 

Dit vermogen kon tegen mensen als tegen dieren worden aangewend. In de achttiende eeuw 

stopte de officiële medische stand als ontvoeringdeskundige en zijn het vooral de 

lekenduivelbanners die voor hulp worden geraadpleegd. In Delden is in het jaar 1790 sprake 

van een slotakkoord. 

  

Naast dokters, chirurgijns en lekenduivelbanners moeten we de rol van de rooms-katholieke 

priesters die als exorcist hulp boden tegen vermeende praktijken van heksen niet 

onderschatten. Door tegemoet te komen aan de wensen van hun parochianen droegen 

priesters ertoe bij dat het geloof in toverij tot in de twintigste eeuw in de Achterhoek en Twente 

onder bepaalde groepen van de bevolking bleef voortbestaan. De informatie over de activiteiten 

van de bovengenoemde onttoveringdeskundigen ontlenen we aan verschillende soorten 

bronnen. Met name processtukken uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw leveren 

de nodige informatie op. Verder zijn er kerkenraadnotulen uit het eind van de zestiende en 

het begin van de zeventiende eeuw die soms informatie over de activiteiten van 

duiveluitbanners bevatten. Vanaf de negentiende eeuw verschaffen ook krantenartikelen 

informatie over dit interessante beroep. De vooral in de twintigste eeuw opgetekende 

volksverhalen zorgen voor aanvullende informatie. In het algemeen moet er kritisch naar de 

bronnen worden gekeken. Veel informatie over duivelbanners, heksen en toverij is 

beschikbaar via de ganzenveer van vervolgers van heksen of mensen die weinig tot geen 

waarde aan de betoverde wereld hechten. Voor de volksverhalen is het belangrijk om na te 

gaan of het authentieke informatie gaat of om verhalen die via boeken, artikelen of lezingen 

recent in de vertelcultuur zijn opgenomen. In de bronnen worden de lekenduivelbanners 

doorgaans aangeduid met de termen tovenaer, duivelbanner, wikster, spokenkieker of 

heksenmeester. De term heksenmeester is jonger dan die van tovenaer of duivelbanner omdat 

pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw het Germanisme ‘hexe’ in de Achterhoek en 

Twente in het taalgebruik werd opgenomen. Bij wikken ging het er om mensen via 
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waarzeggerij, eventueel met behulp van sterrenwichelarij, het draaien van een zeef of de 

sleutelproef, te helpen met hun problemen en vragen. Ook vragen over de invloed van heksen 

werden door wiksters – het ging in de regel om vrouwen – behandeld. De spokenkiekers waren 

vooral mannen die de reputatie hadden meer te kunnen zien dan gewone mensen. In de 

Achterhoek en Twente werd van 'veurkieker' gesproken omdat de betrokkene de vaardigheid 

werd toegedicht af en toe beelden te zien van gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden. 

Het ging dan vooral om huizen die in brand stonden of het passeren van een rouwstoet. Vooral 

personen die met de helm op waren geboren (in het geboortevlies ter wereld komen) werden 

profetische gaven toegedicht. In zaken die met toverij te maken hadden speelden zij echter, 

net als de wiksters een minder belangrijke rol dan de mensen die specifiek met de term 

duivelbanner, tovenaer of heksenmeester werden aangeduid. De uitgang wick in Scandinavië 

houdt verband met een geschikte handelsplaats aan het water. 

 

Nog een verhaal van één die in de twintigste eeuw zo’n voorgezicht heeft gezien, vertelt aan 

Cato Elderink:  

 
Een keer bij Rijssen, op een stuk veldgrond waar kort tevoren heidepotten waren gevonden, 
kwam mij een oude man tegemoet. De oude man had alle tijd van de wereld en mocht graag 
een tijdje praten. Ik vroeg hem naar oud geloof en naar oude dingen. Over voorspooksels sprak 
hij, hij had al zelf een kist zien staan voor een deur, waar snel een groove (begrafenis) zou 
komen. Eenmaal was hij met anderen tesamen een wonderlijk ding overkomen. 
 
De Stoom van Ter Horst in Rijssen had eens, ’t was jaren geleden, een hele tijd stil gestaan. Dat 
duurde al een paar weken. Met andere huisvaders kreeg hij werk op ’n plas. Ze waren met 
achttien man. Daar is het gebeurd op een keer, het was net voor ’t vieroavend maken (een eind 
maken aan het werk van de dag) en ’t werd al een beetje donker. Daar is het gebeurd, dat ze ’t 
alle achttien hoorden: de weefgetouwen in ’n stoom begonnen vanzelf te lopen, toch was er geen 
vuur onder de ketel en alle deuren waren gesloten, geen mens was in de fabriek. Een van hen 
had nog de moed om naar de ramen te klimmen, die hoog in de muren zaten. Van bovenaf keek 
hij naar binnen, maar daar was het al donker, hij kon niets onderscheiden. Toen hebben ze 
tegen elkaar gezegd: nu kan het niet lang meer duren, dan staan wij weer achter de touwen 
want dit moet een voorspooksel wezen. Nog in dezelfde week is de stoom weer aan het werk 
gegaan. Zie, dat zijn nou dingen, zoals ze nog rondgaan in onze dagen. De voorgezichten dat 
blijkt wel, hebben niet voor de stoom willen wijken. 

 
Wat allen gemeen hadden is het feit dat ze in de beleving van de betoverde wereld een rol 

speelden. Als specialisten op het vlak van de magie kon men bij hen terecht voor raad en 

daad. Op die manier zijn veel onttoveringdeskundigen door hun optreden en faam een bron 

van volksverhalen geworden. Via het doorvertellen van deze volksverhalen bleef de bevolking 

heksen zien of vermoedde hun betrokkenheid bij ziekte en tegenslag. Dit had tot gevolg dat 

de hulp of het advies van de onttoveringsdeskundigen werd ingeroepen, wat weer zorgde voor 

nieuwe verhalen. Pas in de twintigste eeuw werd deze vicieuze cirkel door onderwijs, 

verbetering van de sociaal-economische omstandigheden, de successen van gediplomeerde 

medici en het strafrechterlijk optreden tegen kwakzalvers doorbroken. De adel en de 

geschoolde burgerij hadden reeds eerder afstand genomen van het magische universum. 

Sweder Schele (van huize Weleveld te Zenderen) maakt melding van ouders die vanwege 

schurft van hun dochter om advies naar een 'alte hexe' waren gegaan. De behandeling met 

rattenkruid heeft echter tot gevolg dat het meisje komt te overlijden. Volgens Sweder Schele 

blijkt daaruit eens te meer dat men adviezen van 'oude wijven' niet moet opvolgen. De jonkheer 

twijfelt ook over het voorspellende vermogen van veurkiekers.  

 

Caspar Falke ten Roekel, die professie maket visionen te sehen, segt hie will an zijn huisz niet 
mher timmeren, dan hie hebben het sehen bernen. 
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Kritisch voegt Sweder Schele daar aan toe dat het beter is deze visioenen niet op te volgen en 

op God te vertrouwen. 

 

In de zesde eeuw en de eerste helft van de zeventiende eeuw dringen kerken aan op een actief 

vervolgen van duivelbanners en waarzeggers. Reden: toverij en de duivel worden met elkaar 

in verband gebracht. De autoriteiten zijn door het intellectuele en theologische klimaat en het 

strafrechterlijke beleid inzake toverij niet ongevoelig voor deze druk. Vanaf de tweede helft van 

de zeventiende eeuw worden waarzeggers en duivelbanners juridisch aangepakt voor het 

plegen van bedrog. Het Verlichtingsdenken zorgde ervoor dat onttoveringdeskundigen in de 

ogen van de elite hun magische glans verloren. Men ging hen hierdoor meer en meer als 

onruststokers en bedriegers zien. De clerus dringt ook lang niet zo intensief aan op vervolging 

als rond 1600 het geval was. Toverij wordt steeds meer als bijgeloof van het volk gezien en 

niet langer als duivelswerk. Dokters en chirurgijns sluiten zich bij deze opvatting aan. In de 

negentiende en twintigste eeuw werken de medische stand en de autoriteiten samen tegen 

kwakzalvers/duivelbanners wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. 

Waarzeggers en spokenkiekers worden niet meer juridisch aangepakt. Wanneer mensen zich 

willen laten bedriegen dan moet men dat zelf weten. Alleen als het om grote bedragen gaat 

dan wordt justitie tot op de dag van vandaag nog wel eens ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor 

al dan niet rondtrekkende kwakzalvers. De protestanten moesten ook niet veel hebben van 

lekenduivelbanners. In het jaar 1615 werd tijdens een in Zwolle gehouden synode het besluit 

genomen om er bij de autoriteiten op aan te dringen om in Overijssel een plakkaat te 

verspreiden, waarin het werd verboden segenspreekers, tooverders, duyvelbanners te 

bezoeken. Het volk bleef ondanks deze verboden de onttoveringdeskundigen raadplegen. Dat 

sommige van deze specialisten veel faam genoten blijkt uit de activiteiten van Wipke Paels. 

Deze wikster woonde in de buurt van Markelo en werd in het jaar 1561 naar Drenthe gehaald 

om een diefstal te helpen oplossen. Het werkgebied van Wipke Paels strekte zich niet alleen 

in noordelijke richting uit, er is ook een vermelding dat ze in Bredevoort actief is. Er waren in 

de zestiende eeuw ook rondtrekkende duivelbanners. Zo deed het Gelderse hof in het jaar 

1548 uitspraak in de zaak tegen de magiër meester Jacobus Judoci de Rosa van Kortrijk. Zijn 

ringvinger waarin een boze geest zou zitten, moest volgens het Gelderse hof met een hamer 

worden stukgeslagen en zijn toverboeken worden verbrand. De tovenaer De Rosa werd 

uiteindelijk uit Zutphen en Gelre verbannen. De Rosa is bovendien even in Deventer actief 

geweest. In het midden van de zeventiende eeuw liet de Twentse drost Johan van Raesfelt 

twee wiksters arresteren. De vrouwen Tanken Geertie en Geeske van Getelen tot Ootmarsum 

waren in Oldenzaal aangehouden op beschuldiging van 'duyvelse konsten van wicken en 

geesten to verdrijven.’ Dat dit in die tijd nog als hoogst ernstig werd opgevat komt naar voren 

uit het feit dat de burgemeester van Oldenzaal het geen zaak voor het stadsgericht vond maar 

de vrouwen wilde overdragen aan het hogere gericht van de drost. Jammer genoeg zijn over 

deze zaak verder geen archiefstukken voorhanden. Datgene wat men in de Achterhoek en 

Twente over deze vervolgingen hoorde heeft waarschijnlijk invloed gehad op het oplaaien van 

verdachtmakingen in eigen buurtschap of dorp. Dat leverde de onttoveringdeskundigen de 

nodige bijverdiensten op. Via informele waarschuwingen, boetes wegens smaad of verbanning 

werd de onrust gedempt. Zo werd de in Bentheim woonachtige en vanuit Twente 

geraadpleegde wikster Thrina van Soest in het jaar 1652 aangeklaagd en waarschijnlijk 

verbannen. De autoriteiten verliezen hun belangstelling voor de duivelbanners. Dat beeld 

komt ten minste naar voren uit de ‘Classicale Acta’ van Overijssel waarin opmerkingen of 

richtlijnen voor de praktijken van duivelbanners en wiksters in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw snel in aantal afnemen en tenslotte geheel ontbreken. In het jaar 1657 komt 

een 'duyvelbannerse en segenster’ te Holten tijdens de vergadering ter sprake, het gaat om 
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Elsken Brookers. De Classis dringen er bij de autoriteiten op aan om maatregelen tegen de 

vrouw te nemen. De Classis Zutphen is in die periode nog van mening dat de overheid 

maatregelen moet nemen tegen geestenbanners. De Classis heeft daarbij onder andere de in 

Baak actieve Peter Spittael op het oog die beweerde 'de duijvel te kunnen verdryven en andere 

wiglerien meerr.’ 

 

In tegenstelling tot de dominees hadden de autoriteiten intussen minder belangstelling 

gekregen voor onttoveringdeskundigen. Dit wordt geïllustreerd door een in het jaar 1659 

gehouden rechtszaak voor het stadsgericht van Goor. De wikster Mette Schouwinck werd toen 

door de overheid in bescherming genomen tegen kwaadsprekerij van de jurist Berend ten 

Duisschotte. Berend zou Mette hebben uitgemaakt voor 'duvelinne' en haar ervan hebben 

beschuldigd dat ze aan 'hexerije' deed door de toekomst te voorspellen via het zeefdraaien. 

Niet Mette Schouwinck maar Ten Duisschotte kreeg uiteindelijk een boete. Dit ondanks het 

feit dat de getuige Braun van Laer tegenover het gericht het volgende vertelde:  

 
Dat Mette Schouwinck op verscheidene tijden ende plaetzen gezegth heeft dat sij een seeve 
hadde, 't welck sij liet omloopen, waer bij conde weeten off se het proces tegen Duyschote soude 
winnen, ende dat sij meer andere dinghen door 't omloopen van de seeve koste weeten. 

 

In de negentiende en twintigste eeuw was er sprake van een intensivering van het 

vervolgingsbeleid tegen kwakzalvers, waarvan verschillende ook als duivelbanner optraden. 

Dit had vooral te maken met de wet van 12 maart 1818, die het uitoefenen van de geneeskunst 

regelde. Alleen diegenen die in het bezit waren van geldige papieren waren vanaf dat moment 

bevoegd om als dokter, apotheker of vroedvrouw op te treden. Het effect was een hele serie 

processen tegen mensen zonder diploma's. Een voorbeeld van iemand die zonder geldige 

papieren in het beging van de negentiende eeuw als veearts en duivelbanner optrad is 

Stephanus Asteleiner uit de buurtschap Gelselaar. Asteleiner genoot volgens de volksverhalen 

die over hem in Twente de ronde deden ook bekendheid als duivelbanner. Dat meister 

Stephanus inderdaad een ontvoeringdeskundige was blijkt uit een veroordeling door de 

Almelose rechtbank. Deze veroordeelde hem in het jaar 1824 tot een boete van vijfenzeventig 

gulden wegens kwakzalverij, vanwege hulp aan een boer in Markelo die meende dat zijn koe 

was betoverd. Ook in de regionale kranten van de negentiende eeuw nam de druk om op te 

treden tegen kwakzalvers /duivelbanners toe. In de Enschede Courant verscheen op 2 

februari 1873 het volgende bericht: 

 

Delden, 1 februari. Is men op sommige plaatsen van ons moederland verstoken van 
geneeskundige hulp, te Delden kan men daarover niet klagen. Behalve toch drie geëxamineerde 
geneesheren, hebben we hier een duivelbanner en een doctor die, hoewel voor alle mogelijke 
kwalen raad wetende, speciaal zegt bekwaam te zijn in het genezen van reumatiek. Te Delden 
hebben de beide laatstgenoemde sujetten die het slechts te doen is, om, zonder te werken, ten 
koste der beurs van den ligtgeloovige te leven, geen praktijk, waarom ze die elders zoeken en 
naar wij vernemen, helaas al te vaak vinden. Het ware te wensen dat de politie in dezen een 
oog in 't zeil hield. 
 

Dat het krantenartikel effect heeft gehad, blijkt uit het feit dat winkelier en wonderdokter Jan 

Boom in dat zelfde jaar wordt veroordeeld voor het onbevoegd maken en verkopen van 

geneesmiddelen. Het geloof in toverij was echter hardnekkig. In het jaar 1963 meenden 

mensen in Bruinehaar – een buurtschap tussen Almelo en Hardenberg – dat hun buurman 

een tovenaar was en riepen de hulp in van wonderdokter/duivelbanner Rudolph Franciscus 

Rusken (1875-1968), die in de buurtschap Radewijk woonde. Rusken beloofde de kwade 

krachten te zullen bezweren en stelde de betrokkenen gerust. De methode die Rusken 

doorgaans toepaste was dat hij de mensen in het hoofdkussen van de zieke liet kijken. In het 
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jaar 1942 gaf hij het advies aan de familie E. in Kloosterhaar die meenden dat hun zoontje 

betoverd was. De familie vond drie verenkransen. Dit werd gezien als een bewijs dat er een 

heks in het spel was. Volgens het bijgeloof was een gesloten verenkransje dodelijk. Wanneer 

de ring van veren en draadjes op natuurlijke wijze ontstaan en door de ronde vorm van het 

hoofd en statische elektriciteit nog open was, dan kon de duivelbanner nog wat uitrichten. 

Rusken gaf het advies om de kransjes in een ketel met water te koken. De heks werd dan 

gedwongen naar het huis van de familie E. te komen en zo zou haar kwade kracht worden 

verbroken. Om zich te beschermen moest er bij iedere ingang rond het huis een kruis in het 

zand worden gemaakt. Volgens gangbare bijgeloof kon een heks niet over dit christelijke 

symbool stappen. 

 

Naast leken duivelbanner bleven in de twintigste eeuw ook katholieke priesters als exorcist 

actief. In Twente waren de Karmelieten in Zenderen een eerste hulppost voor mensen die 

meenden dat hun kind of vee was betoverd. De paters gaven de betrokkenen Albertuswater of 

scapulieren mee. Scapulieren zijn een schouderkleed en later werden dat twee gewijde lapjes, 

op borst en rug gedragen, verbonden door linten. Nog steeds kan men voor een kleine 

vergoeding deze gewijde zaken in Zenderen verkrijgen. Het lijkt dat met de onttovering van de 

wereld niet alleen het geloof in toverij en heksen is verdwenen. Ook de voorstelling dat heiligen 

in de hemel in staat zijn om via aan hem gewijde scapulieren of water, op aarde wat goeds te 

doen. Toch is er ook in onze moderne samenleving nog steeds behoefte aan magie, ook al zijn 

de rol en het belang ervan niet te vergelijken met het magisch universum waarin 

duivelbanners zo'n interessante rol hebben gespeeld. 

 

Als we magie definiëren als de toepassing van niet werkzame technieken om angst weg te 

nemen, wanneer werkzame technieken niet beschikbaar zijn, dan zal de samenleving er nooit 

vrij van zijn. Wie mocht denken dat het geloof aan heksen een symptoom is van enkele eeuwen 

geleden, zal zijn mening moeten herzien. Men hoeft slechts te denken aan de moderne 

heksengezelschappen die – onder andere – in Engeland en Nederland bestaan. Ook in de 

volksoverlevering speelt het geloof aan heksen nog een rol. Er is echter wel een verschil tussen 

geloven aan en het vertellen over heksen. Daarnaast treffen we in veldnamen, bepaalde 

gezegden en sprookjes met heksen aan. Van afbeeldingen op zakjes drop en in boeken en films 

(Harry Potter, de Heksen van Roald Dahl, Abarat van Clive Barker) blijft de heks als illustratie 

van magie en als typering deel uitmaken van ons dagelijks leven, vooral in dat van kinderen. 

Het is dan ook niet moeilijk om een lijn te trekken van heksen- en smaadprocessen naar de 

huidige omgang met heksen. 

 

In de afgelopen tweehonderd jaar heeft men op verschillende plaatsen en met verschillende 

methoden getracht de volksoverlevering vast te leggen. We denken daarbij onder andere aan 

de gebroeders Grimm, die in het jaar 1812 de bundel ‘Kinder- und Hausmärchen’ 

publiceerden. Het gaat in dit boek om een literaire bewerking van wat de broers gehoord of 

toegezonden kregen. 

 

In het jaar 1934 heeft het instituut P.J. Meertens in Amsterdam, toen nog 

Volkskundecommissie der Academie van Wetenschappen geheten, een vragenlijst 

rondgestuurd waarin om volksverhalen werd gevraagd. Onder leiding van J.J. Voskuil, hoofd 

van de afdeling Volkskunde startte in het jaar 1962 een onderzoek naar verhalen. Met behulp 

van twintig vrijwilligers werden aan de hand van vragenlijsten volksverhalen achterhaald. De 

vragenlijst bevatte diverse verhalentypen die systematisch moesten worden beantwoord. Het 

ging daarbij om verhalen over weerwolven, witte wieve, kabouters en heksen. De verhalen 
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moesten zo letterlijk mogelijk worden genoteerd, meestal was dat in het dialect van de streek. 

De genoteerde verhalen werden letterlijk uitgetypt en naar Amsterdam gezonden. Het 

resultaat van het onderzoek overtrof de verwachtingen. Een telling leverde op dat het 

verzamelde materiaal honderdnegenennegentig verhalen omvat die heksen en toverij tot 

onderwerp hebben. Ongeveer zeven procent van het totaal, het merendeel van de verzamelde 

verhalen handelde over geestverschijningen, weerwolven, witte wieve, over mensen die de dood 

of andere gebeurtenissen konden zien. Deze typen verhalen passen in het magisch universum 

zoals dat in het verleden gemeengoed was onder de brede lagen van de bevolking. De vertellers 

waren meestal ouder dan zeventig jaar en hun herinnering reikte terug tot de periode waarin 

ze kind waren en de verhalen hoorden vertellen. Dit had tot gevolg dat de verhalen algemeen 

stammen uit de periode 1880 tot 1940. Naar het waarheidsgehalte werd niet gevraagd. Het 

ging bij het onderzoek primair om het verhaal, de gebeurtenis en het vastleggen ervan door 

de onderzoeker. Een bejaarde vrouw uit Zieuwent bijvoorbeeld was sceptisch over de verhalen 

die ze van haar buurman had gehoord. Ze vond de verhalen interessant maar ze geloofde er 

niet in. Tot ze bij het nagesprek opeens het verhaal vertelde van een haas die – na beschoten 

te zijn – in een vrouw veranderde. Die gebeurtenis was haar oom overkomen en die loog 

volgens haar nooit. 

 

Ton Dekker, verbonden aan het eerder genoemde instituut heeft in zijn bijdrage 'Heksen en 

tovenaars in twintigste eeuwse sagen' in het boek 'Nederland Betoverd' verschillende 

conclusies getrokken op basis van het verzamelde materiaal. Hij stelde onder andere vast:  

 
Het zou onjuist zijn indien men uit het voorgaande de indruk gekregen zou hebben dat rond de 
eeuwwisseling en zelfs nog in de tweede helft van deze eeuw er in de onderzochte gebieden 
sprake zou zijn van een ongebroken geloof aan toverij. 

 
Uit de verhalen blijkt dat er vele gradaties van geloof moeten hebben bestaan tot en met 

scepsis en ongeloof. In zijn bijdrage gaat Dekker in op de verhalen over schadelijke toverij van 

heksen en tovenaars tegen kinderen, volwassenen, dieren en de boterbereiding. De landelijke 

verhouding tussen vrouwelijke heksen en mannelijke tovenaars is drie tegen een. Dat geldt 

ook voor het in Twente verzamelde materiaal. In het onderzoeksgebied kon worden vastgesteld 

dat toverij door heksen in hoofdzaak tegen kinderen is gericht. Wat de tovenaars betreft liggen 

de getallen op vier (kinderen), zeven (volwassenen), acht (dieren) en nul (boterbereiding). 

Heksen hadden het dus duidelijk meer op kinderen voorzien dan tovenaars die vooral met de 

betovering van volwassenen en dieren in verband werden gebracht. In zevenenveertig gevallen 

werd de heks omschreven als oud, bij de tovenaar was dit tien keer. In acht gevallen was de 

heks vies, arm, lelijk en vreemd. Bij dit 'vreemd' ging het om priemende ogen en over afwijkend 

gedrag van de toenmalige geldende norm. Voor tovenaars is deze karakterisering niet 

aangetroffen. De vrouwen en mannen die van toverij werden verdacht woonden in het 

algemeen niet achteraf, zoals de Hans en Grietjeheks maar maakten deel uit van de 

gemeenschap. 

 

Een zwarte kat speelde steeds een grote rol in het vroegere heksengeloof. De verhalen die in 

het algemeen over heksen en tovenaars de ronde deden zijn te verdelen in een aantal typen. 

Een veel voorkomend type is het volgende verhaal. 

 
Bij Groenlo kwam in een boerderij steeds een kat in de keuken, wanneer de vrouw des huizes 
aan het pannekoeken bakken was. Het ging om een onbekende kat. De boerin vond het 
vervelend dat het dier naar haar bezigheden zat te staren. Ze praatte erover met haar man en 
die wist goede raad. Als de kat nog een kwam moest ze met het hete pannekoekenvet de kat 
proberen te raken. Dan zou deze wel wegblijven. Toen de kat weer eens verscheen en bij haar 
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in de buurt kwam, smeet ze het dier heet vet over de kop. Deze vloog onmiddellijk miauwend 
weg en de volgende morgen droeg de buurvrouw een doek om het hoofd. Volgens eigen zeggen 
had ze zich thuis gebrand, maar de boer en boerin wisten wel beter. Zij was de kat geweest en 
ontmaskerd als heks. 

 
Een ander verhaaltype is dat van een heks die zich in een haas kan veranderen.  Onderstaand 
verhaal werd verteld in het dorp Keijenborg. 
 
In de herfst was een aantal jagers op jacht en op een houtwal zagen ze een grote haas zitten. 
Een van de jagers, een goede schutter, schoot op de haas. Hij raakte het beest kennelijk niet en 
wat vreemd was, het bleef op dezelfde plaats zitten. Ook na het tweede schot. Toen wisten de 
jagers dat er iets niet in orde was. De jager deed behalve een patroon ook een zilveren dubbeltje 
in zijn geweer. Toen hij schoot klonk er een geweldige knal. De haas vloog weg en de jagers 
hoorden kinderen roepen: 'Gropmoe, loop!' En een eind verderop zagen ze opeens een oude 
vrouw door de wei strompelen. Zij was de haas geweest. 
 

De opvattingen die in deze volksverhalen doorklinken zijn ook aangetroffen in de verhoren die 

deel uitmaken van tegen vermeende heksen en tovenaar gevoerde processen in de zeventiende 

en achttiende eeuw. De kenmerken en wijze van ontmaskering zijn kortom over meerdere 

eeuwen levend gebleven. Naast heksen werden er tijdens het onderzoek ook verschillende 

namen genoemd van mensen die bekend stonden als duivelbanners. Een duivelbanner was 

in staat om kwade toverij teniet te doen of de verantwoordelijke heks te ontmaskeren. De 

vertellers noemden ook huizen waarvan bekend was dat er dingen gebeurden die met toverij 

te maken hadden. Hetzij dat er een heksenfamilie woonde of dat het om een spookhuis of een 

spookschuur ging. Heksen, duivelbanners en tovenaars waren een onderdeel van het dagelijks 

leven. Omdat men ontzag had voor deze mensen zijn de namen in het geheugen van de 

vertellers blijven hangen, soms in een beperkt gebied, soms in een groot deel van het 

onderzoeksgebied. In het verzamelde materiaal komen negenentwintig namen voor van 

mensen die bekend stonden als heks, tovenaar of duivelbanner. Dikwijls waren het bijnamen 

zoals 'Smoks Hanne' uit Zelhem. Waarover G.J. Klokman schreef: 'Smoks Hanne kon pas 

sterven toen een familielid haar een ander doodshemd aantrok. Het eerste hemd was op een 

zondag genaaid. Dit had tot gevolg dat de heks dagenlang met de dood lag te worstelen.’ 

 

Een bekende duivelbanner was Stefanus, woonachtig in Gelselaar. Wij zijn hem al eerder 

tegengekomen. Hij was van Hongaarse afkomst en zijn volledige naam was Stefanus 

Asteleiner. Tot het jaar 1830 komt zijn naam regelmatig voor in de diaconierekeningen van 

Borculo. Volgens H.W. Heuvel (1864-1926) gingen de mensen bij ziekte en tegenslag liever 

naar Stefanus dan naar een gewone dokter. In het boek 'Oud-Gelselaar' geeft Heuvel de nodige 

informatie over deze toenmalige regionale beroemdheid. Behalve dat hij een kwakzalver was, 

bande Stefanus heksen en trad op als paardendokter. 'Bonen Trui' uit Hengevelde en de 

'Bilsterhekse' uit Lintelo zijn daarentegen slechts namen gebleven voor de ingewijden uit de 

buurt. Hun verrichtingen leven voort in het volksverhaal. 

 

Het lijkt aannemelijk dat pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Oostnederland 

het begrip heks geheel ingeburgerd is geraakt. Een tijdlang werden de woorden heks en 

toversche naast elkaar gebruikt. Het woord toveren heeft eveneens een lange 

voorgeschiedenis. In het Oudhoogduits bestond het woord als zoubaron, terwijl het zelfstandig 

naamwoord zoubar was. De etymologen (die zich bezighouden met woordafleidkunde) 

vermoeden dat het woord samenhangt met het Angelsaksische woord 'teafor', een woord voor 

de verfstof die uit rode aarde werd bereid. Deze verfstof zou zijn gebruikt om runentekens te 

accentueren. Het begrip toverij zou dus geheimschrift of toverschrift zijn. In dit verband is het 

interessant om ook de achtergronden van het woord goochelen in dit algemene overzicht te 
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betrekken. Aan goochelen ligt het Oud-hoogduitse woord gougalon ten grondslag. De 

grondbetekenis zou zotternij, toverij bedrijven zijn. Het Oudhoogduits gougal en het 

Middenhoogduits goukel betekenen dan ook toverij. Met het woord toverkol weet men 

nauwelijks raad. Het woord komt alleen voor in Nederlandse teksten en de etymologen nemen 

aan dat het hier om een betrekkelijk jong woord gaat. Men vermoedt dat het woord verwant 

is met het Oudnoorse kolla, de aanduiding voor vrouw. Een selkolla was een zeehondvrouw, 

eveneens een demonische gestalte. Ook bestond het woord kudlo voor het begrip wijze vrouw. 

In Noordholland, boven het IJ, wordt een vrouw wanneer ze betoverd was bekold genoemd. 

Men hoefde haar niet eens te zien om te weten dat het goed mis was met haar want men 

hoorde haar altijd en overal schreeuwen. Een andere verklaring is misschien te vinden in de 

uitdrukking kol rijden, waarbij dan kol identiek is met bezemsteel. Daaraan zou het Vlaamse 

woord kal ten grondslag liggen, de benaming voor een langwerpig stukje hout. In de 

verzamelde verhalen treffen we het woord kol aan in Halle waar een kollekat woonde, ook wel 

een katske genoemd. Uit processtukken is het woord kol tot nu toe niet bekend. Het woord 

wik komt van het oude woord wicce, voortlevend in het huidige witch, wikka ofwel heks. In 

het Middelnederduits waren wicken, wichelen synoniemen voor toveren, heksen, bezweren of 

waarzeggen. Een wichelaar was dan ook een tovenaar en ook in het Middelnederlands komt 

wichelare of wighelare voor in de betekenis van wichelaar, tovenaar of waarzegger. En op zoek 

naar water is de wichelroede nu nog in gebruik. 

 

In diverse processtukken komt het begrip molckentoversche voor. Dit was iemand die in staat 

was vanaf een afstand koeien uit te melken of ervoor te zorgen dat bij het karnen geen boter 

ontstond. De karn was dan betoverd. Het woord molcken staat namelijk in verband met 

melken. In het Middelnederlands betekent het melk en alles wat daarvan gemaakt wordt, 

namelijk boter en kaas. We treffen het woord molckentover ook aan in het Middelnederduits, 

waar het de betekenis heeft van behekser van melkproducten, en ook als benaming voor een 

behaarde, bruine rups of een nachtvlinder. In de Winterswijkse streektaal is een 

molkenteumer nog steeds  het woord voor een grijze, grauwe nachtvlinder. Tegenwoordig 

wordt deze vlinder niet meer met kwade magie in verband gebracht.  

 

In de nacht van Oud op Nieuwjaar spoken er demonen rond in Goor. De kinderen hebben zich 

vermomd achter zotte of afschuwwekkende mombakkesen. De jeugd komt in de vooravond 

met tientallen aan de deur voorzien van lawaaimakende 'muziekinstrumenten', als potdeksel 

en ouderwetse foekepotten. Alle beschikbare kleingeld is opgegaan aan de vordering van de 

kleine bedelaars, zingend:  

 
Foekepotterij, foekepotterij. 
Geef mij een centje 
dan ga ik weer voorbij.’ 
Ik heb al zolang met de foekepot gelopen. 
‘k Heb geen geld om een broodje te kopen. 
Foekepotterij, foekepotterij, 
Geef mij een centje 
dan ga ik weer voorbij. 

 

Dat foekepotten is een oud gebruik in Goor. Er komen elementen in voor die de volkskundige 

direct herkent en die het gebruik op één lijn stelt met de Böehkeerl. Cato Elderink hoorde 

voor de Twentse kinderschrik ook de naam Bozemkearl gebruiken en zij vermoedde dat dit 

wel eens de oudste vorm kon zijn. De bozem, de grote rookvang (schoorsteen) in het Twentse 

boerenhuis was immers de verbinding tussen hemel en aarde. 'Door de schoorsteen' zegt 

Heuvel, 'kwam de boldergeest, om onheil en plagen in huis te brengen; ook de hulpvaardige 
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kobold en de goede Sinterklaas. Zetten onze kinderen niet nog steeds op 5 december hun 

schoen?' 

 

In heel Europa zijn de volksdeskundigen vol eerbied voor de gedegen studies van Meuli en 

Weiss uit Zwitserland, die allerlei vage veronderstellingen tot een sluitend betoog hebben 

uitgebouwd. In het kort komt hun theorie hier op neer: bij allerlei natuurvolkeren heerst het 

geloof dat op zekere tijden de doden terugkeren om te zien hoe de levenden hun werk doen. 

Bij de Germanen gold de Joeltijd, de tijd van de winterzonnewende als periode waarin de 

geesten van de gestorvenen op aarde ronddwaalden, zegenend en straffend. Het Zweedse 

woord voor kerstmis is nog altijd Juul. Ondanks vele eeuwen christendom is dat geloof blijven 

bestaan. 

 

Ook in Twente weet men van de Wilde Jacht: het 'dodenheir' dat in wintertijd door de lucht 

suist. De verhalen daarvan zijn in heel Europa bekend. Wie een stormachtige avond op een 

van onze winterse waddeneilanden doorbrengt, kan zich het ontstaan van zulke verhalen best 

voorstellen. Om die demonen van de lucht – voor zover ze kwade bedoelingen hebben – te 

misleiden vermomden de mannen zich eveneens als demonen. Spreken zou hen verraden 

hebben. Er zijn tientallen variaties: zwijgend rond, al maken ze met schellen, kettingen of 

horens lawaai genoeg. Onder het eisen van giften, die volgens de Zwitserse deskundigen 

oorspronkelijk als offers bedoeld waren om de echte demonen gunstig te stemmen, ging men 

de stad rond. De vordering van de Goorse foekepotters staat daarmee op één lijn, al is het 

gebruik tot kinderspel afgezakt. En zoals onze hedendaagse Zwarte Piet nog altijd een roe bij 

zich draagt, zo zijn ook de gemaskerde demonen voorzien van een levensroe, waarmee zij 

mensen, dieren en velden aanraken om vruchtbaarheid te bevorderen. Niet overal heeft het 

gebruik die oeroude trekken nog bewaard. De vermommingen in Goor zijn lang niet zo 

origineel meer. Waarom blijft een gebruik hier wel en daar niet bewaard? Waarom is de 

oudejaarskledij – die vroeger ook in Markelo bekend was – daar nu uitgestorven en is zij in 

Goor van jaar tot jaar in omvang toegenomen? Dat is een vraag waarop nog geen geleerde het 

antwoord heeft gevonden. 

 

Nu zei men vroeger altijd dat er in Twente meer goud in, dan boven de grond te vinden was 

maar daar is in de loop van de jaren toch weinig van gebleken. Bij de grootscheepse 

ruilverkavelingwerken die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bijna al het ruige onland 

ten zuiden van Ootmarsum in een saaie cultuursteppe hebben omgezet, is nooit de gouden 

wieg gevonden die daar in het moeras verzonken zou zijn. Ook onder de Korenbelt, een heuvel 

bij de Vecht ten noorden van Hardenberg (en naar men zegt een Germaanse offerplaats) zou 

een gouden wieg liggen. Op een boerenerve bij Enschede werd in het jaar 1935 de urn 

gevonden die daar volgens de overlevering in de grond zou zitten maar nooit de gouden 

doodskist uit de Romeinse tijd waarvan men ook verhaalt. De oude Jan van 'n Hanenbulten 

in Buurse heeft lang gezocht naar het graf van de heidense kapitein Haan naar wie deze bulten 

zijn genoemd. 

 

Er bestaan legio voorbeelden van verhalen over 'veurspooksels' en men zag ze soms. 'k Heb 'n 

laampe zien braanden' is een vast bewijs voor iets wat stond te gebeuren. Men zag een lichtje 

in het veld op een plek waar later een huis werd gebouwd, men zag schepen varen met een 

lichtje in de mast. Zo maar door het veen, terwijl het Overijssels kanaal daar pas jaren later 

zou worden aangelegd. G.J. Eshuis vertelt dat op het Hoge Hexel ‘meister’ Jan Willem (zijn 

vader was schoolmeester geweest) uit de vijver van de Kloasboer een lichtje zag opstijgen. 

Dwars door de heggen heen was het verdwenen in de richting van het erve Aalvink; drie dagen 
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later brandde deze boerderij af. Ook een donderslag bij heldere hemel werd als een 

waarschuwing van boven opgevat, evenals het geschreeuw van eksters om het huis. Sommige 

mensen wisten hoe je brand kon voorkomen. Op het Hoge Hexel noteerde Eshuis een probaat 

middel tegen blikseminslag. Men legde er tijdens onweer een zanderig en daardoor sterk 

rokende schadde (heideplag) op het vuur. De rook die dan uit de schoorsteen kolderde zou 

een afwerende werking hebben. De gekruiste houten paardenkoppen op de gevels van de 

Twentse boerderijen en tegenwoordig ook van nieuwe huizen zijn voorafgegaan door het 

ophangen van een echte paardenschedel. Het zijn afweergebruiken tegen ziekten, evenals de 

runenachtige tekens op de stiepel die ook als zodanig worden uitgelegd. 

 

Verdacht van omgang met de duivel en poging tot vergiftiging van haar schoondochter werd 

in het jaar 1649 Maria Witvoet, een burger van het schoutambt Almelo, als heks ter dood 

gebracht. Volgens Ter Kuiles 'Twentsche Eigenheimers': 

         

Werd zij voor Huize Almelo op een sleede geset, door de stadt ter plaatse van de Justitie gesleept 
ende aldaar met den swaaerde van het leven te dood gerigtet, voerts het lichaem op een radt 
en het hoofd op een pinnen gestelt geworden. 
 

Twente heeft zijn deel gehad aan de afschuwelijke heksenprocessen die het einde van de 

Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Geschiedenis hebben geteisterd. Magie (zwarte 

kunst) was voor de christelijke kerk een vorm van bijgeloof die te vuur en te zwaard moest 

worden bestreden, letterlijk! Misschien had Maria Witvoet inderdaad geprobeerd haar 

schoondochter te vergiftigen maar de kans is groot dat deze beschuldiging op kwaadsprekerij 

berustte. Zelfs wanneer zij zich, als inderdaad zovelen in die en ook in onze tijd met occulte 

zaken had bezig gehouden, was het voor haar vijanden en voor de vooringenomen overheid 

maar al te gemakkelijk om het woord 'heks' in de mond te nemen en zich daardoor van haar 

te ontdoen. Hoewel er ook 'witte magie' bestond, gericht op het bereiken van goede dingen 

werd en wordt elke activiteit op het niet door godsdienst en rede controleerbare gebied, bijna 

steeds bij voorbaat als een boosaardige zaak beschouwt, met alle kwalijke gevolgen vandien. 

In het jaar 1823 onderwierp een vrouw in Delden zich vrijwillig (en met succes) aan de 

heksenproef nadat ze van tovenarij was beschuldigd. Met een touw onder de armen werd zij 

in de Twickelervaart te water gelaten. Zij bleef niet drijven en dus was zij onschuldig. Deze 

waterproef moesten in het jaar 1618 ook twee tovenaressen uit Vriezenveen die tot de 

voornaamste lieden van het Veen behoorden, ondergaan. Op de Markelose berg woonde 

vroeger een heks. Zij deed niet veel kwaad, hielp zelfs mensen om verloren voorwerpen op te 

sporen. Toch moet je altijd op je hoede blijven voor heksen. Nu ze de mensen geen kwaad 

meer durven doen, richten zij hun boze invloed meestal op bomen. Dat zou wel eens de 

oorzaak kunnen zijn van de iepziekte, van de watermergziekte onder de wilgen en van het 

geheimzinnige afsterven van de vele honderden oude beuken. Het betrof Lisa Brons die met 

haar kersverse echtgenoot vaarde op hun schip. Toen het schip in de haven van Deventer in 

de brand vloog, verdronk de echtgenoot en verbrandde Lisa haar gezicht. Ze vestigde zich 

uiteindelijk in Markelo en werd door de bewoners voor heks uitgescholden omdat ze alleen 

woonde, alleen bleef wonen en een geschonden gezicht had. Zeker in het taalgebruik blijven 

de heksen actief, niemand van ons kan 'häksen en blauwverven tegeliek’. 

 

Ko van Deinse heeft het gebruik beschreven van de Twentse boeren die 'donderbijlen' 

bewaarden om er poeder af te schrapen als medicijn tegen termienen (stuipen) bij kleine 

kinderen. Nog in het jaar 1950 kwam G.J. Eshuis de sporen van dit gebruik tegen in Albergen 

en Enter: 'Soms wreef men het kind er enkel mee langs het voorhoofd, bij voorkeur langs de 

slapen, soms diende men het wat afschraapsel van de steen toe’. Elke archeoloog kent de 
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naam donderbijl, grommelsteen of dondersteen voor prehistorische hamers en bijlen. 

 

Met de zeventiende eeuw brak in ons land een mildere tijd aan. Vader Cats die te Goeree als 

advocaat de vrijspraak had weten te bepleiten voor een aangeklaagde vrouw, schrijft de 

volgende dichtregels: 

                         
En ziet nadat het Hof dit vonnis had gegeven, 
scheen alle tooverij als uit het land gedreven. 
 

Toch was daarmee het bijgeloof dat zo diep wortel had geschoten, niet uitgeroeid. Nog 

herhaaldelijk sloeg het volk zelf de handen aan de verdachten of bemoeilijkte haar op allerlei 

manieren. Zelfs in het jaar 1823 onderging een vrouw te Delden op haar eigen verzoek, ten 

einde zich van de laster te bevrijden, de waterproef. In het buitenland duurden de vervolgingen 

nog lang voort, ondanks de krachtige stemmen die daartegen protesteerden. Zo ijverde de 

Jezuïet Spee in zijn werk ‘Cautio Criminales’ (1631) tegen de heksenprocessen en baande de 

weg voor het werk van Balthasar Bekker, predikant te Amsterdam. Die bracht tegen het einde 

van de zeventiende eeuw zijn ‘Betooverde Wereld’ in delen uit. Hij ontkende het geloof aan de 

duivel zelf, en zo groot was de storm van verontwaardiging daarover, dat hij als predikant 

werd afgezet. Daardoor gingen nog meer mensen zijn boek lezen. Toen ook Thomasius in het 

jaar 1703 het voorbeeld van Bekker volgde, begon men zich langzamerhand in Duitsland over 

de heksenprocessen te schamen. Omstreeks het jaar 1750 verdween de misdaad van toverij 

in Pruisen en Oostenrijk uit de wetgeving. Bron: De Grote Geschiedenis van Twente, Anneke 

Koers.   

 

Christen slaven 
Slavernij bestaat in allerlei vormen sinds het begin van de menselijke historie. In Egypte 
bouwden slaven de piramides en in Babylon bewerkten ze de vruchtbare oevers van de Eufraat 
en de Tigris. Via deze oerbeschavingen kwam het fenomeen vervolgens ook in Europa terecht. 
Hoewel de Grieken de uitvinders zijn van democratie en burgerschap, was slavernij ook bij 
hen de normaalste zaak van de wereld. Aristoteles meende zelfs dat er een natuurlijke orde 
bestond met twee typen mensen: zij die een vrije geest hebben en anderen die geschikt zijn 
voor onderwerping en slavernij. 

Na de Grieken volgden de Romeinen. Slavernij was een vast onderdeel van de Romeinse 
samenleving. Slaven werkten op de landerijen, roeiden op galleien, bedienden de rijken of 
vochten als gladiator in het Colosseum. Naar schatting waren er in de eerste eeuw na christus 
zo’n twee tot drie miljoen slaven in het huidige Italië. Dat was ongeveer een derde van de totale 
bevolking. 

Na de val van het Romeinse Rijk bleef slavernij overal bestaan waar de Romeinen eerder 
hadden geheerst: in Afrika, het Midden-Oosten en het Byzantijnse Rijk, maar ook in Europa 
waar ‘barbaarse’ volkeren als de Gothen, de Franken en de Saksen zorgden voor de chaotische 
tijd die we nu kennen als de Donkere Middeleeuwen. De meeste slaven in deze samenlevingen 
waren krijgsgevangenen. Soms werd een heel volk, inclusief vrouwen en kinderen, tot slaaf 
gemaakt na verslagen te zijn in een oorlog. 

Er was echter een verandering aanstaande. Gedurende de Middeleeuwen kwamen twee 
belangrijke monotheïstische godsdiensten op, het christendom en de Islam. Beide verboden 
slavernij in eigen kring: christenen mochten geen christenslaven hebben en moslims geen 
moslimslaven. In Europa betekende dat een geleidelijke afname van de slavernij en de 
opkomst van het feodaal systeem, wat doorgaans een tikje mensvriendelijker was. Lijfeigenen 
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waren gedwongen om diensten te verrichten voor hun heer, maar hadden vaak ook een eigen 
stuk grond dat ze mochten bewerken. 

De Islamitische landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika lieten een andere 
ontwikkeling zien. Het gebrek aan menselijke arbeidskrachten, een gevolg van de religieuze 
beperking op slavernij, werd hier opgelost met de grootschalige invoer van niet-islamitische 
slaven. In tegenstelling tot het versnipperde Europa hadden Islamitische rijken in deze tijd 
een enorme macht en omvang. De Abbasiden bijvoorbeeld heersten over een gigantisch gebied 
dat op haar hoogtepunt niet alleen het hele Midden-Oosten, maar ook vrijwel geheel Noord-
Afrika bevatte, een gebied dat aanzienlijk groter was dan heel Europa bij elkaar. Dit imperium 
was uitstekend in staat om de invoer van slaven uit niet-Islamitische gebieden te organiseren. 

Veel slaven werden gehaald uit de Afrikaanse gebieden van onder de Sahara. Slavernij heeft 
daar altijd een belangrijkere plek heeft ingenomen dan elders. Dat heeft onder meer te maken 
met de afwezigheid van gedomesticeerde landbouwdieren. Landbouw en transport zouden ten 
zuiden van de Sahara daarom sterk afhankelijk blijven van menselijke arbeid. Daarnaast was 
particulier landbezit in de Afrikaanse cultuur lange tijd een onbekend fenomeen, slaven waren 
de enige manier om status en welvaart te bereiken. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer 
slaven. Toen koning Mansa Musa van het koninkrijk Mali in de 14e eeuw op pelgrimage naar 
Mekka ging, had hij maar liefst 12.000 slaven in zijn gevolg. 

De groeiende vraag vanuit de Islamitische gebieden zorgde er echter voor dat een deel van 
Afrikaanse slaven nu een exportproduct werd. Vanuit Midden-Afrika werden ze naar Noord-
Afrika gebracht via landroutes die dwars door de Sahara liepen. De route naar het Midden-
Oosten liep vooral via zeevaartverbindingen langs de oostkust van Afrika. Verschillende 
Afrikaanse stammen gingen zich toeleggen op de handel in slaven. Om aan handelswaar te 
komen voerden ze aanvallen uit op andere stammen. Slavernij werd zo langzaam maar zeker 
een belangrijk businessmodel op het Afrikaanse continent. 

De tweede stroom van slaven die gedurende de Middeleeuwen naar de Islamitische rijken in 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika ging, kwam uit Europa. De landen aan de Middellandse 
Zee waren het belangrijkste wingebied voor de moslimvolkeren van Noord-Afrika, die 
voortdurend aanvallen uitvoerden op de eilanden en kusten van Middellandse zee. Hele 
kuststreken in het huidige Frankrijk, Italië en Griekenland raakten zo ontvolkt. Voor ons 
gevoel is dat een beetje de omgekeerde wereld: Afrikanen die Europeanen op grote schaal tot 
slaaf maken. Dat was echter eeuwenlang de realiteit en die zou een forse stempel drukken op 
de geschiedenis van de Zuid-Europese Landen. 

Het Iberische schiereiland werd in die periode ondertussen bezet door Islamitische Moren uit 
Noord-Afrika. Ook die leunden voor hun economie zwaar op het instituut slavernij. Het 
Alhambrapaleis in Granada bijvoorbeeld, dat om onduidelijke redenen vaak wordt 
aangeprezen als symbool voor religieuze tolerantie, is gebouwd door christelijke slaven. Het 
paleis was de machtszetel van een kalifaat dat economisch van (christelijke) slavernij 
afhankelijk was. 

Zoals er in Afrika stammen waren die zich toelegden op de slavenhandel, zo waren ook 
Europese volkeren bereid om andere Europeanen te verkopen voor klinkende munt. Van de 
negende tot de twaalfde eeuw stroopten Scandinavische Vikingen systematisch de kusten af 
van West-Europa. Naast kerkelijke schatten en andere kostbaarheden namen ze burgers mee 
om te verkopen op de slavenmarkten van Tripoli, Algiers of Alexandrië. Veel inwoners van 
Engeland, Frankrijk, maar ook Nederland werden op die manier tot slaaf gemaakt. 

Minder bekend is dat de Scandinaviërs zich ook lieten afzakken langs de rivier de Wolga (in 
het huidige Rusland) en daar nederzettingen stichtten van waaruit ze rooftochten ondernamen 
om de lokale bevolking tot slaaf te maken. Hun slachtoffers konden vervolgens via de Zwarte 
zee en de Kaspische Zee gemakkelijk naar het Midden-Oosten worden afgevoerd. De etnische 
Scandinaviërs die zich op deze manier voorgoed aan de Wolga hadden gevestigd zouden 
geleidelijk aan met de naam ‘Rus’ aangeduid worden. 
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De oostelijke mensenhandel was veel omvangrijker dan die in het westen. Zo omvangrijk dat 
de etnische groep waartoe de slachtoffers behoorden, de Slaven, in Europa de naamgever werd 
voor alle onvrijen. 

Seksslavernij en castratie 

Rond 1500 veranderde er opnieuw veel, zowel in Europa als in de Islamitische wereld. Een 
van de belangrijkste ontwikkelingen was de opkomst van de Ottomanen. Dit volk dat 
oorspronkelijk uit de buurt van Kazachstan kwam, was na enige omzwervingen in Anatolië 
terechtgekomen, in het huidige Turkije. Van daaruit wisten de Ottomanen vanaf de vijftiende 
eeuw, toen de Middeleeuwen inmiddels op hun eind liepen, een enorme expansie te 
bewerkstelligen. Binnen anderhalve eeuw beheersten ze een groot deel van het Midden-Oosten 
en de hele noordrand van Afrika. Ook hadden ze de restanten van het Byzantijnse Rijk 
opgeslokt, waaronder de hoofdstad Constantinopel dat voortaan Istanboel zou heten (1451). 
Vervolgens veroverden ze de hele Balkanregio, inclusief Roemenië, Bulgarije en delen van 
Oekraïne. De grens tussen het moslimterritorium en de christelijke gebieden lag nu in het 
hart van Europa, nabij de zuidgrens van het huidige Oostenrijk. 

In de Ottomaanse samenleving werd slavernij uitgebouwd tot een instituut van ongekende 
variatie en complexiteit. Slavernij bestond er in vele soorten en maten. Veel slaven werden 
ingezet als roeiers of soldaten, maar er werden ook slaven gebruikt voor zwaar werk in de 
mijnen of om handelswaar te sjouwen. Een belangrijke categorie waren de seksslavinnen, die 
in deze samenleving volkomen geaccepteerd waren. Tweederde van de uit Afrika aangevoerde 
slaven bestond uit meisjes en vrouwen, eenderde uit mannen. In de latere Westerse 
slavenhandel was de verhouding precies omgekeerd. 

Castratie was een veelvoorkomend verschijnsel in de Arabische en Ottomaanse slavenhandel. 
De op deze manier verminkte slaven werden niet alleen ingezet als bewakers van de harem 
maar ook als ambtenaren en administratieve krachten. Bij de castratie werd ook de penis 
vaak verwijderd. De sterftekans door infecties of andere complicaties was groot, ongeveer 15 
procent, maar de prijs voor een gecastreerde slaaf, was zoveel hoger dat het voor handelaren 
aantrekkelijk bleef om slaven op die manier aan te bieden. 

Om aan voldoende slaven te komen intensiveerden de Ottomanen de import van menselijke 
handelswaar uit Afrika. Ook groeide de aanvoer van slaven uit het Middellandse Zeegebied. 
Barbarijse zeerovers, afkomstig uit Noord-Afrika, zouden tussen 1500 en 1830 zo’n één en 
een kwart miljoen Europeanen tot slaaf maken. 

Daarnaast was de Balkan was nog steeds grootleverancier van slaven. In de Slavische 
gebieden die door de Ottomanen werden beheerst, bestond een regel die lokaal als 
‘bloedbelasting’ werd aangeduid. Elk jaar kwamen er ambtenaren van de sultan om de beste 
en gezondste jongens uit te kiezen. Die werden meegenomen om als soldaat te dienen in het 
Janitsarenleger van de Ottomanen. Het christelijke Oost-Europa werd zo een ‘slavenplantage’ 
die onmisbaar was voor de instandhouding van het Ottomaanse leger. 

Slaven in de koloniën 

Tot ver in de zestiende eeuw was het aantal Europeanen dat slaaf was in Afrika en Klein-Azië, 
veel groter dan het aantal slaven in Europees bezit. Dat zou daarna echter veranderen. 

Nadat de Portugezen rond 1500 hadden uitgevogeld hoe ze onder het Afrikaanse continent 
door naar het Oosten konden varen, zou de wereld nooit meer hetzelfde zijn. Met superieure 
schepen en kanonnen wisten de Portugezen in korte tijd een groot aantal belangrijke 
havensteden te veroveren rond de Indische Oceaan: in Afrika, het Midden-Oosten en India. In 
dezelfde periode kreeg Spanje Noord- en Midden-Amerika in handen, dankzij de ontdekking 
van Columbus. 



222 

 

Dat leidde tot een merkwaardige situatie. Want terwijl slavernij op het grondgebied van 
christelijk Europa zelf inmiddels nauwelijks nog bestond, werden slaven in de overzeese 
koloniën juist al gauw onmisbaar. De Spanjaarden en Portugezen (Brazilië) ontdekten dat de 
omstandigheden in Midden- en Zuid-Amerika buitengewoon gunstig waren voor het 
verbouwen van gewassen als rietsuiker, katoen, tabak en koffie. Het grote probleem was 
echter het gebrek aan menskracht. De lokale bevolking was immers grotendeels uitgeroeid 
door geweld en de ziektes die de Europeanen hadden meegebracht 

Daarop werd de blik naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gericht. De Portugezen 
hadden in Afrika een serie bevoorradingsstations voor hun schepen. Van daaruit hadden ze 
contacten met Afrikaanse stammen voor de levering van voedsel en andere goederen. Dankzij 
de welig tierende slavenhandel op dat continent was het voor de Portugezen op deze manier 
gemakkelijk om aan slaven te komen. Ze kochten ze gewoon, zonder ze zelf gevangen te hoeven 
nemen. Dat laatste was een belangrijk gegeven omdat het uiterst lastig was om het continent 
af te struinen op zoek naar slaven. In tegenstelling tot de zeer toegankelijke Amerikaanse 
continenten was het binnenland van Afrika voor Europeanen een no go-area. De Afrikanen 
waren geduchte krijgers die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Azteken al over ijzeren wapens 
beschikten. Ook waren de Afrikanen juist veel beter dan de Europeanen bestand tegen lokale 
ziekten, zoals malaria. Het zou daarom nog tot het einde van de 19e eeuw duren voordat de 
Europeanen het technisch niveau hadden om door te dringen tot de binnenlanden van het 
Afrikaanse continent. In de zestiende eeuw, en nog lang daarna, waren ze volledig afhankelijk 
van Afrikaanse leveranciers. Die waren de Spanjaarden en Portugezen echter zeer ter wille. 
Voor de juiste prijs leverden ze hen alle arbeiders die ze nodig hadden, geketend en wel. De 
trans-Atlantische slavenhandel was begonnen en zou vanaf de zeventiende eeuw de Arabische 
slavenhandel overtreffen in jaarlijkse aantallen. 

De Nederlanden en slavernij 

Willem van Oranje moest weinig hebben van slavernij. Toen hij het vanaf 1568 opnam tegen 
Spanje in wat de Tachtigjarige Oorlog zou worden, identificeerde hij zichzelf en zijn volk juist 
met de slaven in de Spaanse goudmijnen van de Amerika’s. In de propaganda nam hij het 
expliciet voor ze op en beklaagde hun armzalige lot. Ook de protestantse kerkleiders waren 
toen nog tegen het houden van slaven. Dat de Rooms-katholieke kerk het gebruik van slaven 
door Spanje en Portugal onder voorwaarden sanctioneerde, illustreerde maar al te duidelijk 
hoe de Roomsen aan de leiband liepen van de Habsburgers, zo vonden de calvinisten. 

Een halve eeuw later, rond 1630, waren de kaarten echter anders geschud. Een belangrijke 
reden was dat Portugal eind zestiende eeuw in handen was gevallen van de Spaanse kroon, 
de aartsvijand van de Nederlanders. Daarvóór waren de Portugezen een belangrijke 
handelspartner voor de Nederlanders. Voor alle exotische producten die zij aanvoerden uit 
hun overzeese gebieden, verzorgden de Hollandse steden de distributie voor een groot deel van 
Europa. Echter, nadat hij Portugal overnam verbood de Spaanse koning Filips, die in oorlog 
was met de Nederlanders, Portugese handelaren echter nog langer met hen zaken te doen. 

De Nederlanders, nog altijd met Spanje verwikkeld in een strijd om het eigen bestaansrecht, 
besloten daarop om de handelswaar zelf te gaan halen. Met dat oogmerk werd de VOC 
opgericht en later ook de WIC. Tot frustratie van de Spaanse kroon slaagden de Nederlanders 
er geleidelijk in om de Portugezen op veel plaatsen te verdrijven en hun handel over te nemen. 
Dat gebeurde onder meer in Brazilië waar Johan Maurits een Portugees plantagegebied 
overnam. Die plantages steunden op de inzet van Afrikaanse slaven, waarmee de Verenigde 
Nederlanden voor het eerst het fenomeen slavernij officieel accepteerden. Om de aanvoer van 
die slaven te blijven garanderen namen de Nederlanders in Afrika ook enkele handelsstations 
voor slaven met geweld over van de Portugezen. 

Het runnen van de plantages werd echter geen succes, niet veel later zouden de Portugezen 
de boel weer overnemen. Maar voor wat betreft de handel in slaven was de geest nu uit de 
fles. De Nederlanden werden een transporteur van slaven tussen Afrika en de Amerika’s, 
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waarbij Suriname en de Nederlandse Antillen zouden fungeren als overslagpunten. Daar 
werden de slaven te werk gesteld of ze werden verkocht en doorgestuurd naar andere plantage-
gebieden. 

Nederland was daarin niet de enige. In de zeventiende en achttiende eeuw kregen in Europa 
de economische elites steeds meer invloed ten koste van de traditionele adel. Een periode van 
ongecontroleerd hyperkapitalisme brak aan, met Engeland als voorloper. Dat land creëerde 
een enorm succesvol economisch model dat gebaseerd was op extreme schaalvergroting. In 
eigen land ontstond zo de eerste industrialisatie, geholpen door innovaties als de 
stoommachine. De ruwe grondstoffen, vooral katoen, werden geleverd door megaplantages in 
de overzeese gebieden. 

Dat leidde tot een nieuwe, rauwe realiteit. In de fabrieken van onder meer Liverpool en 
Manchester werkten mannen, vrouwen en zeer jonge kinderen gemiddeld zo’n veertien uur 
per dag onder smerige en onveilige werkomstandigheden. De gemiddelde levensverwachting 
in Engeland daalde tot krap boven de dertig. Intussen was op de plantages in de koloniën 
slavernij de norm. Jaarlijks werden tienduizenden Afrikanen naar de Amerika’s gebracht voor 
een onvrij en uitzichtloos bestaan als slaaf. Al snel zouden de meeste Europese landen 
bovendien het Engelse voorbeeld volgen. Ook daar ontstonden kapitalistische elites die 
industrialisatie combineerden met overzeese plantages, wat leidde tot vergelijkbare sociale 
uitwassen: het ontstaan van een rechteloos lompenproletariaat in eigen land en slavernij in 
overzeese gebieden. 

De neergang van de slavernij 

Het Europese hyperkapitalisme, waar slavenhandel deel van uitmaakte, bereikte zijn 
hoogtepunt in de achttiende eeuw. De slavenhandel kreeg in deze eeuw een ongekende 
omvang. Maar liefst de helft van de transatlantische slavenhandel vond in deze honderd jaar 
plaats. 

Aan het einde van die eeuw begon de kritiek binnen Europa zelf echter aan te zwellen, ook 
kritiek tegen de slavernij. In 1783 richtten de invloedrijke protestantse Quakers in Engeland 
de eerste abolitionistische organisatie op die met bijeenkomsten, publicaties en propaganda 
een grote invloed had op heel West-Europa. Verlichte filosofen publiceerden boeken en 
pamfletten waarin ze uitlegden waarom slavernij een verwerpelijk instituut was. 

Na enkele decennia van groeiende kritiek zou wetgeving volgen. Wat daarbij ook hielp was dat 
de slaven zich zelf niet meer altijd schikten in hun lot. In 1792 profiteerden Afrikaanse slaven 
in de Franse Caraïbische kolonie Saint-Dominique van de chaos die volgde op de Franse 
Revolutie en stichtten de vrije zwarte republiek Haïti. 

In Europa kwamen er nu duidelijk barsten in de politieke macht van de economische elite. 
Daarmee kwam het einde van de slavernij dichterbij. Een belangrijke stap was het Verdrag 
van Parijs dat in 1814/1815 de nieuwe Europese orde bekrachtigde na de ondergang van 
Napoleon. Onderdeel van dit verdrag, dat ook voorzag in de stichting van het Nederlandse 
koningshuis, was de voorzichtige afschaffing van de handel in slaven (dus nog geen verbod op 
slavernij). 

Er brak een periode aan waarin de lagere burgerij langzaam maar zeker haar rechten opeiste. 
De meeste landen kregen een grondwet en er volgden maatregelen die de scherpe kantjes van 
het hyperkapitalisme moesten afslijpen, waaronder een vorm van kiesrecht. 

Engeland kwam met een definitief verbod op slavernij in 1833, Frankrijk volgde in 1848. 

In Nederland werd slavernij verboden in 1859 (Indonesië) en 1863 (Suriname en de Antillen). 
Het verbod op slavernij kwam daarmee eerder dan de sociale wetgeving in eigen land. Pas een 
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decennium later, in 1874, werd er in Nederland iets gedaan tegen kinderarbeid met het 
zogenaamde kinderwetje van Van Houten. Die wet maakte het illegaal om kinderen jonger dan 
twaalf  jaar in een fabriek te laten werken. Voorlopig bleef het daar trouwens bij, want de 
politieke macht was door het censuskiesrecht nog altijd in handen van een kleine elite. In 
1880 mocht in Nederland slechts elf procent van de mannen stemmen (voorwaarde: rijk en 
getrouwd). Pas na de dreiging van het militante socialisme en communisme zou de heersende 
klasse in de laat  negentiende en begin twintigste eeuw bereid zijn om het kiesrecht uit te 
breiden en kwam er een einde aan het hyperkapitalisme. 

In Afrika had de afschaffing van de slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw 
intussen minder effect dan je zou verwachten. Ondanks het wegvallen van de Westerse vraag 
na 1815 nam de slavernij er niet af maar juist toe. Afrikaanse handelaren begonnen zelf met 
plantages om op die manier hun overtollige ‘handelsvoorraad’ aan menskracht te gelde te 
maken. Zo steeg op het eiland Zanzibar de export van kruidnagelen tussen 1839 en 1860 van 
600 naar 12.000 kilo. Ook was er een scherpe stijging van het aantal slaven dat naar Noord-
Afrika, het Midden-Oosten en het Ottomaanse Rijk ging. 

In al deze gebieden was geen sprake van enig abolitionistisch denken. Slavernij zat hier diep 
in de haarvaten van de samenleving, van arbeiders op het veld en in de mijnen tot 
huishoudelijke- en seksslavinnen. Dat was een enorm verschil met Europa, waar slavernij 
altijd iets op afstand was. Zelfs in de hoogtijdagen van de Westerse plantageslavernij zouden 
de meeste Europeanen nooit een slaaf in levenden lijve zien. Ook waren het alleen de 
allerrijksten die er direct economisch voordeel van hadden. Het afschaffen van de slavernij 
was voor de Westerse landen daarom geen brede maatschappelijke omwenteling. Een 
uitzondering hierop was de Verenigde Staten waar slavernij wel als instituut binnen de 
landsgrenzen was gevestigd en waar een bloedige burgeroorlog nodig was om dat systeem af 
te breken. 

In Afrika en het Midden-Oosten zat de slavernij echter nog veel dieper verankerd in de 
economie en de sociale structuur. De bevolking daar kon zich waarschijnlijk geen samenleving 
zonder slaven voorstellen. In de 19e eeuw waren er dan ook geen aanwijzingen dat de slavernij 
in deze gebieden zou verdwijnen. 

Rond het begin van de twintigste eeuw groeide ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de 
invloed van het Westen. Europa en de VS profiteerden van de afbrokkelende macht van de 
traditionele Islamitische rijken. Soms leidde dat tot directe kolonisatie, zoals in het geval van 
Marokko en Algerije. In andere gebieden, zoals Perzië (het huidige Iran), oefenden de Westerse 
grootmachten indirect invloed uit door machthebbers financieel afhankelijk te maken. 

Na de eerste Wereldoorlog, toen het verliezende Ottomaanse Rijk een doorstart maakte als het 
veel kleinere Turkije, was het instituut slavernij in de meeste Islamitische landen niet meer 
houdbaar. Om economische en politieke isolatie te voorkomen besloten landen als Turkije en 
Marokko in de jaren twintig de slavernij af te schaffen, hoewel het soms nog lang duurde 
voordat dit overal was doorgevoerd. Slavernij bleek het meest hardnekkig in de Golfstaten. In 
Saoedi-Arabië werd slavernij pas in 1963 afgeschaft en in Oman was het zelfs tot 1970 
volkomen legaal om een ander mens te kopen en daarmee te doen wat je wilde. In de Golfstaten 
is de afschaffing zo recent dat de sociaal-maatschappelijke structuur er nog altijd duidelijk 
de sporen van draagt. 

Een paar getallen dan. Het aantal sub-Sahara Afrikanen dat door Europeanen als slaaf naar 
de nieuwe Wereld is gebracht bedraagt twaalf miljoen. Het gaat dan over een periode van 
ongeveer drieënhalve eeuw, met een duidelijke piek in de achtteinde eeuw. Veruit de meeste 
slaven gingen naar Brazilië, daarnaast gingen er enkele miljoenen naar de plantages in het 
Caraïbisch gebied. Een relatief gering aantal, ongeveer een half miljoen, ging naar wat nu de 
Verenigde Staten is. Van die twaalf miljoen hebben handelaren uit de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden er ongeveer zeshonderdduizend voor hun rekening genomen. 
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Het aantal Afrikanen dat van onder de Sahara naar de Arabische Wereld, Noord-Afrika en het 
Ottomaanse Rijk is gebracht, is veel moeilijker te schatten. Deze slavenhandel begon in de 
vroege Middeleeuwen, besloeg maar liefst zo’n twaalfhonderd jaar en vond plaats onder een 
lange reeks van heersers en politieke entiteiten. Schattingen lopen ruwweg uiteen van tien tot 
vijfentwintig miljoen. Een onderbouwd cijfer komt van de Frans-Senegalese antropoloog en 
econoom Tidiane N’Diaye, die uitvoerig onderzoek deed naar de Oost-Afrikaanse slavenhandel. 
Zijn schatting is dat er acht miljoen Afrikanen via de Sahara naar Noord-Afrika zijn gebracht 
en nog eens negen miljoen Afrikanen naar de Arabische wereld. In totaal zeventien miljoen, 
verdeeld over zo’n twaalf eeuwen. 

Is slavernij daarmee een gesloten hoofdstuk? Bepaald niet. Het wereldwijde aantal slaven 
bedraagt momenteel veertig miljoen. Dat betekent dat er op dit moment meer slaven zijn dan 
het totaal aantal Afrikanen dat weggevoerd is naar de Nieuwe Wereld en de moslimwereld bij 
elkaar. Van die veertig miljoen bevindt het grootste deel zich nog altijd in Afrika. In de top vijf 
van landen met de meeste slaven staan drie Afrikaanse landen: Eritrea, Burundi en de 
Centraal Afrikaanse Republiek. Voor grote delen van Afrika is slavernij geen spook uit het 
verleden, maar de harde realiteit van vandaag. Bron: reportersonline.nl. 

De politiek correcte geschiedenis koppelt stelselmatig westers imperialisme aan slavernij. 
Maar negeert de enorme omvang van de islamitische slavenhandel. Door wel de elf tot veertien 
miljoen slachtoffers van de Trans-Atlantische slavenhandel te behandelen en niet of 
nauwelijks de acht tot vijfentwintig miljoen slachtoffers van de islamitische slavenhandel, 
verbinden onze onderwijsinstellingen zich aan een politieke agenda. Een politieke agenda die 
de miljoenen christenen die door islamitische handelaren tot slaaf gemaakt zijn al helemaal 
wenst te negeren. 

Er zijn minder bronnen over de islamitische slavenhandel op Afrika, schattingen lopen uiteen 
van acht miljoen tot wel vijfentwintig miljoen. De islamitische slavenhandel heeft meer dan 
tien eeuwen geduurd, van de achtste tot de negentiende eeuw. Terwijl de Trans-Atlantische 
slavenhandel pas na 1500 op gang is gekomen.  

Veel minder bekend is de slavenhandel van christelijke slaven uit Europa. Er zijn geen goede 
schattingen omtrent devshirme, dit heeft tussen de tweehonderd duizend en vijf miljoen 
christelijke kinderen op de Balkan tot slaaf gemaakt in het Ottomaanse rijk. Het aantal 
volwassen slaven dat islamitische slavenhandelaren uit het Zwarte Zeegebied hebben gehaald 
wordt geschat op twee en half miljoen. Het aantal christenen dat door de Barbarijse zeerovers 
is afgevoerd bedraagt tussen de één en de één en een kwart miljoen. Er waren overigens ook 
christenen die medechristenen in conditie van slavernij brachten, mogelijk 
honderdduizenden. 

Devshirme, ook wel bloedbelasting genoemd, was een belastingheffing voor veroverde volkeren 
binnen het Ottomaanse rijk. Islamieten en joden waren vrijgesteld. Sommige bronnen stellen 
dat deze belasting ook gold voor de christenen in Anatolië. Op de Balkan moesten christelijke 
dorpen zonen afstaan om als soldaat te dienen in het Ottomaanse rijk. Bronnen zijn niet 
eenduidig over aantallen, leeftijden van de jongens en in hoeverre het slavernij betrof. 
Sommige bronnen schetsen een zwart beeld. Een beeld, van acht tot zestien jarige kinderen 
die met geweld door gewapende soldaten voor altijd van hun christelijke familie worden 
gescheiden. Andere bronnen stellen dat voor deze kinderen een veel betere toekomst mogelijk 
was dan in de dorpjes op de Balkan. En dat christelijke en soms zelfs islamitische ouders juist 
graag hun kinderen aanboden. Dit is een politiek gevoelig onderwerp dat haast taboe lijkt in 
de wetenschap. Leefden de dorpelingen in vrees? Tot iedere vier of vijf jaar weer een razzia 
was waarin zonen werden afgevoerd? Was het wel slavernij? Zijn er mogelijk vijf miljoen 
christelijke kinderen geroofd? Het enige dat gesteld kan worden is dat het veelzeggend is dat 
iets dat dermate ingrijpend is in de geschiedenis van Europa zo wordt doodgezwegen. 

Het best gedocumenteerde onderdeel van de islamitische slavenhandel betreft de Barbarijse 
zeerovers. Barbarije is de noordelijke strook van Afrika, van Marokko tot west Lybië. Robert 
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C. Davis heeft hier het boek ‘christian slaves, muslim masters’ over geschreven. In drie eeuwen 
zijn één tot één en een kwart miljoen christenen afgevoerd in slavernij. Zijn berekeningen zijn 
gebaseerd op aantallen slaven in de verschillende steden, de gemiddelde jaarlijkse sterfte van 
de slavenpopulatie, en de hoeveelheid vrijgekochte slaven per jaar. Op deze manier weet hij 
vrij overtuigend het aantal te onderbouwen.  

Naast gevangen gemaakte scheepsbemanningen en de passagiers werden raids uitgevoerd op 
dorpen aan de Middellandse Zeekust. Een belangrijk aspect voor de waarde van een slaaf was 
het mogelijke losgeld. Gevangen gemaakte slaven konden worden vrijgekocht. Gevangenen 
met een rijke familie konden dus terugkeren naar Europa. De anderen eindigden als gewone 
slaaf of als galeislaaf. Galeislaven zaten zonder bovenkleding in de brandende zon, 
vastgeketend aan de bank. Sterfte was hoog, en dode of stervende slaven werden in de zee 
gegooid. Zonk de galei dan verdronken de slaven. Met name christelijke vissers liepen een 
groot gevaar iedere keer als ze de zee opgingen. Tegen een snelle galei konden ze niet op. Ze 
waren een gemakkelijke prooi voor de zeerovers. De zeerovers gingen vaak verder en wisten 
hele dorpen af te voeren als slaaf. Niet alleen aan de Middellandse Zee, maar soms ook uit 
Ierland. Een Barbarijse zeerover, een Nederlander, Jan Janszoon uit Haarlem, is zelfs naar 
IJsland gevaren om daar een dorp te overvallen. 

Voor iedereen die een fascinatie heeft voor machtsverhoudingen is slavernij een interessant 
onderwerp. De islamitische slavenhandel greep terug op de koran, omdat de koran slavernij 
van moslims verbood werden niet moslims tot slaaf gemaakt. Een onbekend deel van de 
negerslaven werd gecastreerd. Gecastreerde slaven brachten meer geld op. Eunuchen waren 
het waardevolst. Sommige slaven wisten veel invloed te krijgen in de islamitische wereld. De 
grote meerderheid deed echter het vuilste en gevaarlijkste werk. Een deel werd vrijgekocht, 
een beperkter deel van de slaven kon zichzelf vrijkopen. Anderen bekeerden zich tot het 
islamitische geloof, en ontliepen zo de slavernij. Een moslim kon immers geen slaaf zijn van 
andere moslims. Onder meer de eerder genoemde Jan Janszoon uit Haarlem werd moslim.  

We leven in een rare samenleving waar geschiedenis selectief gebracht wordt. Sommige feiten 
zwijgt men dood. De islamitische slavendrijvers passen kennelijk niet in de leerdoelen van het 
openbare onderwijs. Dit artikel laat de dubbele moraal zien waarin we leven. We leven in een 
land dat de ideologie van cultuurrelativisme (culturen zijn gelijkwaardig) in de praktijk koppelt 
aan abolitionisme (abolitionisme is sinds 1787 de term voor het streven naar afschaffing van 
de slavernij) van westerse waarden, welke als minderwaardig worden beschouwd. Deze 
tegenstelling verscheurt de westerse wereld. Bron: De Vrijspreker. 

De memoires van Europese slaven in islamitisch Noord-Afrika zijn lang afgedaan als ‘zielige 
verhalen’. In enkele gevallen is er zelfs opzichtig met cijfers gesjoemeld om het fenomeen te 
kunnen minimaliseren. Maar recente buitenlandse studies tonen aan dat de slavernij van 
christenen in ‘Barbarije’ geen marginaal verschijnsel was, en het lot van de slaven weinig 
benijdenswaardig. 

De tocht van Cornelis Stout 

Op de fatale ochtend van 9 november 1678 wordt Cornelis Stout door de bemanning van de 
Sint-Joris gewekt. ‘Hé luilak, je wilde toch een mooie zonsopgang zien? Kom op dan!’ Aan dek 
waait een zachte bries, die Cornelis in zijn linnen hemd doet huiveren. De ‘Spaansche Zee’ ligt 
er hier ter hoogte van de Portugese eilandengroep Berlingas bijna rimpelloos bij. In de verte, 
waar zich ergens het Iberisch vasteland moet bevinden, een wassende feloranje gloed. ‘Ick dan 
daarop boven in de mast geklommen, schepte vast vermaack in het sien opcomen van de son,’ 
noteert Stout jaren later in zijn memoires. 

Het zijn de laatste onbewolkte herinneringen van de Schiedamse kuiper, die de economische 
malaise in de Republiek tracht te ontlopen door zich met zijn vrouw Christina en twee kleine 
kinderen in de nieuwe Zeeuwse kolonie Suriname te vestigen. Even later verschijnt loefwaarts 
een zeil. Nee, twee. En onder de wind nog drie. ‘Dit veroorsaackte swaare gedaghte.’ Ze zien 
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Engelse vlaggen wapperen op de tergend langzaam naderende schepen en hijsen zelf uit 
voorzorg de Franse vlag. Maar de achtervolgers wijken niet van hun koers. 

Tegen de middag komt het eerste schip langszij. Het hijst de ‘Turckse vlagge’ en richt zijn 
boordkanonnen op de Sint-Joris. ‘Een kogel door onse boot waaijende, sloegh mijn daar 
ontrent staande de splinters om de ooren, een ander wierd door de fock gedreve.’ Er zit voor 
de bemanning van de Sint-Joris niets anders op dan zich over te geven. Cornelis spoedt zich 
benedendeks, op zoek naar zijn ‘beminde huijsvrouwe en twee onnosele kinderen’. Maar: ‘de 
hulp die ick haar doen konde, was evensooveel als die van een schaap aan sijn lammeren, 
wanneer het met deselve van een geheele kudde overvallen ten algemeen prooij wordt 
verslonden’. 

De overvallers blijken kapers uit Algiers te zijn en Cornelis wordt met zijn gezin, de overige 
opvarenden en de rijke lading aan boord van het kapersschip de Kalbas gebracht. Daar 
worden ze van hun laatste persoonlijke bezittingen beroofd, tot hun kousen en schoenen aan 
toe. Een renegaat, een tot de islam bekeerde christen, slaat de mannen in de boeien. Cornelis 
omschrijft hem als een ‘wreed mensch voorsien met een touw vol knopen waarvan wij 
menighmaal proef kregen. Sijn slooten waren effe te wijt ofte te engh, vel en vlees scheurde 
hierdoor menighmaal en bleef aan het ijser kluijsterwerck hangen.’ De vrouwen en kinderen 
krijgen een plaats toegewezen bij de kanonnen op het dek. Bij ruw weer worden zij ‘met pekel 
nat. Uijt de slaap van boven en onder natgemaackt ontwaackt, waren stijff van nat en koude’. 

 
Er worden nog vijf andere schepen buitgemaakt voordat de Kalbas terugkeert naar Algiers. 
Maar omdat vijandige Engelse schepen de toegang tot de haven versperren, moet er worden 
uitgeweken naar het concurrerende kapersnest Tunis. Daar wordt Cornelis op 31 december – 
de dag waarop hij op de kop af tien jaar getrouwd is – met zijn gezin naar de slavenmarkt 
gebracht. De handel is echter slap. Niemand wil het hele gezin kopen, en omdat de kapitein 
van de Kalbas heeft gezworen de familie niet op te splitsen en hij zijn woord houdt, keren ze 
op 4 januari terug aan boord. Slechts de koksjongen en een Amsterdamse ‘vrijstter’ hebben 
een koper gevonden. 

Op 9 februari komt de familie Stout eindelijk in Algiers aan. De ochtend daarop wordt Stout 
met zijn zieke vrouw en kinderen naar de markt gebracht. ‘Hadden een grooten drangh van 
menschen om ons,’ schrijft Stout. ‘Telckens mosten wij overendt om besien te worden off oock 
gesondt waaren en of iets kreupels en verminckt aan ons was: sommigen van deese gasten 
soghten en besagen oock de mondt; alles most beschouwt worden!’ Dan begint het bieden. 
‘Wie koopt een kristen?’ roept de verkoper. ‘Het hooghste bodt wierdt met krijt op de bol van 
mijn hoedt en mijn vrouw op haar borst geschreven.’ Ditmaal treft de familie een 
geïnteresseerde ‘patroon’ en gaat met hem naar huis: het blijkt de zwager te zijn van de 
kapitein van de Kalbas.   
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Het relaas van Cornelis Stout over zijn ervaringen als slaaf in ‘Barbarije’ – naar ‘Berbers’, de 
oorspronkelijke inwoners van de huidige Noord-Afrikaanse kuststaten Libië, Tunesië, Algerije 
en Marokko – is in 2006 voor het eerst gepubliceerd. Stouts verhaal komt op de moderne lezer 
vreemd en tegelijkertijd vertrouwd over. Vreemd, omdat ons beeld van het oeroude fenomeen 
slavernij sinds decennia wordt gedomineerd door zwarte Afrikanen die door blanke 
handelaren naar de Nieuwe Wereld werden verscheept om daar aan blanke plantagehouders 
te worden verkocht. De Europeaan is in deze archetypische voorstelling altijd de wrede dader, 
de Afrikaan het veelal wil- en identiteitsloze slachtoffer. Het wekt daarom verwondering als 
blanken ook slachtoffer blijken te zijn van Afrikaanse slavernij, ook al zijn de handelaren 
Arabieren. 
 
Tegelijkertijd komt het verhaal van Stout vertrouwd over. De behandeling van de 
christenslaven op de slavenmarkt roept associaties op met de handel in zwarte slaven zoals 
we die kennen uit de schoolboekjes. Ook de elf weken durende helletocht op de Kalbas, 
gekenmerkt door mishandeling, angst, ziekte, honger en kou, doet onwillekeurig denken aan 
de ontberingen van zwarte slaven zoals verbeeld in populaire televisieseries en films als Roots 
en Amistad. 

Het is precies deze mix van bevreemding en vertrouwdheid die de ‘niet-westerse slavenhandel’ 
voor westerse onderzoekers tot een potentieel mijnenveld maakt. In 2004 publiceerde de 
Franse historicus Olivier Pétré-Grenouilleau zijn beroemde werk Les traites négrières (‘De 
slavenhandels’). Daarin besteedde hij niet alleen aandacht aan de Europese, maar ook aan de 
Afrikaanse inheemse en de Arabische slavenhandel. Bovendien stelde hij dat de laatste twee 
omvangrijker waren dan hun trans-Atlantische tegenhanger. Woedende reacties van nazaten 
van zwarte slaven waren zijn deel. 

Zij verweten Pétré-Grenouilleau de trans-Atlantische slavenhandel te bagatelliseren door deze 
op één lijn te stellen met andere vormen van slavenhandel. De slaventransporten naar de 
Nieuwe Wereld zouden een unieke vorm van ‘genocide’ zijn geweest – in laatste instantie 
slechts vergelijkbaar met de Holocaust. De historicus werd beschuldigd van ‘revisionisme’, en 
hoewel deze aanklacht later – na fel protest van zijn Franse collega’s – werd ingetrokken, was 
de toon van het debat gezet. 

Twee jaar later toonde een andere groep Franse burgers, namelijk de migranten uit Noord-
Afrika en hun nazaten, zich geschokt door een historische studie. Ditmaal betrof het de Franse 
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vertaling van een werk van Robert C. Davis. Deze Amerikaanse historicus nam in zijn boek 
Christian Slaves, Muslim Masters de Noord-Afrikaanse handel in christenslaven onder de 
loep. Daarbij maakte hij gebruik van de onderzoeksmodellen die gewoonlijk slechts op de 
trans-Atlantische slavenhandel worden losgelaten. Davis bestreed in zijn studie niet alleen de 
gangbare opvatting dat Europese slaven in Noord-Afrika in de regel relatief goed werden 
behandeld, hij kwam ook met indrukwekkende totaalcijfers. 

Zo schat hij het aantal Europese christenen dat tussen 1530 en 1780 in slavernij werd gevoerd 
naar de formeel Ottomaanse ‘kaperrepublieken’ Algiers, Tunis en Tripoli op ‘bijna zeker een 
miljoen en zeer waarschijnlijk één en een kwart miljoen’. In die berekening zijn de 
christenslaven in het onafhankelijke Marokko – met de kaperssteden Tetouan en Salé – en 
Egypte niet meegerekend. 

Dat Davis’ studie door Noord-Afrikaanse migranten als een slag in het gezicht werd ervaren is 
vooral toe te schrijven aan de wijdverbreide opvatting in de Arabische wereld dat ‘islamitische’ 
slavernij geen slavernij was in de gebruikelijke zin van het woord. De islamitische wet zou 
slaven rechten hebben gegeven die zij in andere beschavingen niet bezaten. Daarnaast zal 
hebben meegespeeld dat beschuldigingen van piraterij en slavenhandel in de negentiende 
eeuw door Europese mogendheden zijn aangewend als excuus voor de kolonisatie van 
Arabische landen. In reactie daarop is, na de dekolonisatie, zowel in de Arabische als in de 
westerse landen de opvatting in zwang geraakt dat dit soort beschuldigingen per definitie 
ongegrond was, of op z’n minst sterk overdreven. 

De onderschatting van het fenomeen slavernij in de Arabische wereld heeft ertoe geleid dat er 
weinig onderzoek naar is gedaan. Historische werken over het Midden-Oosten zijn over het 
algemeen buitengewoon karig met informatie over Arabische slavernij. Pogingen om dit toch 
zeer omvangrijke verschijnsel in kaart te brengen worden pas sinds kort ondernomen. 

Deze wetenschappelijke koudwatervrees valt niet alleen te verklaren uit ‘politiek correctheid’ 
of de mogelijke angst voor negatieve reacties van westerse nazaten van slaven of Arabische 
migranten. De eenzijdige aandacht voor de trans-Atlantische slavenhandel is voor alles het 
resultaat van een westerse geschiedschrijving, die nog altijd ten diepste eurocentrisch is. Zo 
is de trans-Atlantische slavenhandel los komen te staan van zijn context en ontstaansgrond, 
namelijk de Arabische, mediterrane en inheems-Afrikaanse slavenhandel. 

Vanuit de op zich prijzenswaardige wens om ook de zwarte bladzijden van de westerse 
geschiedenis onder de aandacht te brengen, is de idee van uniciteit van de westerse 
slavenhandel verder versterkt. Daar komt bij dat ‘exotische’ vormen van slavenhandel door 
oriëntalistische stereotypering een wat koddig imago hebben gekregen. Denk aan Mozarts Die 
Entführung aus dem Serail en de populaire tv-serie Angélique uit de jaren zestig. In beide 
gevallen vormt de Turkse dan wel Arabische slavenhandel slechts een aanleiding om uit te 
pakken met sterk geromantiseerde haremtaferelen. 

 

Het lot van de christenslaven 

Wat het lot van christenslaven in Barbarije betreft, worden onderzoekers bovendien gehinderd 
door een schaarste aan bronnen. Anders dan bij de trans-Atlantische slavenhandel zijn 
contemporaine lokale bronnen geheel afwezig, zeldzaam dan wel moeilijk toegankelijk. Ook 
zijn er geen gemeenschappen van nazaten van christelijke slaven die – zoals op het 
Amerikaanse continent het geval is – generatie op generatie een collectieve herinnering in 
stand hebben gehouden en kunnen pleiten voor erkenning van het geleden historische 
onrecht. 

Hier doet zich de omstandigheid voelen dat het christelijke slaven in Barbarije vrijwel 
onmogelijk werd gemaakt gezinnen te stichten om zich zo als slavengemeenschap te 
reproduceren. Bovendien lag het jaarlijks sterftecijfer – volgens een schatting van Davis – op 
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zo’n zeventien procent, naast de acht procent die werd vrijgekocht, ontsnapte of als ‘renegaat’ 
opging in de lokale gemeenschap. Ook zijn er geen potentiële lieux de mémoire van de slavernij 
in Noord-Afrika: van de beruchte banjo’s of slavengevangenissen waarin de meeste Europese 
slaven verbleven, is er niet één bewaard gebleven. 

Al met al is het niet zo verwonderlijk dat het fenomeen christenslavernij in de islamitische 
wereld tot zeer recent door veel onderzoekers is gebagatelliseerd. De bronnen die wél 
voorhanden zijn – memoires van slaven, cijfers van gedupeerde kooplieden en publicaties van 
religieuze ordes die zich hadden gespecialiseerd in het vrijkopen van slaven – zijn dan ook niet 
zelden weggezet als ‘propaganda’. Zo lezen we in een Geschiedenis van Marokko uit 2002 over 
‘propagandaverhalen van religieuze ordes die met zielige verhalen geld probeerden in te 
zamelen voor de vrijkoop van de gevangengehouden christenen’. 

Het is echter zeer de vraag of alle betrokkenen wel gebaat waren bij overdrijving van de 
aantallen christenslaven en hun behandeling. De Staten-Generaal of de stad Amsterdam, die 
incidenteel slaven vrijkochten, hadden er in ieder geval geen belang bij meer geld uit te geven 
dan nodig was. Wanneer een Zeeuwse vissersvrouw haar man als vermist opgaf, zullen de 
autoriteiten niet snel geneigd zijn geweest de verdwenen visser als ‘gekaapt’ te noteren. Ook 
al besloten de Staten-Generaal op zeker moment oorlogsschepen in te zetten om de Zeeuwse 
en Hollandse vissersvloten tegen Barbarijse zeerovers te beschermen. 

Een van de meest opmerkelijke conclusies van Davis was dat waar de documenten van de 
religieuze ordes met aanvullend bronnenmateriaal vergeleken konden worden, de bronnen 
elkaar niet of nauwelijks tegenspraken. Zo stelde hij het beeld bij dat deze ordes slechts 
fantasiedocumenten produceerden. Davis’ studie is natuurlijk niet het laatste woord in de 
discussie over christenslavernij, maar om de indrukwekkende cijfers die hij mede op grond 
van deze documenten produceerde kunnen onderzoekers niet zomaar heen. 
  

Het is dan ook schokkend om te constateren dat in het recente boek Christenslaven van de 
historici Laura van den Broek en Maaike Jacobs de berekeningen van Davis niet worden 
aangevochten, maar eenvoudigweg verkeerd worden weergegeven. Blijkbaar zijn de conclusies 
moeilijk te accepteren. De auteurs schrijven: ‘Volgens een berekening van Davis hebben naar 
schatting een miljoen Europeanen tussen de zestiende en negentiende eeuw enige tijd in 
slavernij doorgebracht.’ 
 
Hier vallen meerdere manipulaties op. Ten eerste vermelden de onderzoekers alleen Davis’ 
ondergrens van 1 miljoen. Bovendien wordt nagelaten erop te wijzen dat Davis’ berekening 
alleen betrekking heeft op Algiers, Tunis en Tripoli, en niet op Marokko – en zeker niet op de 
rest van de islamitische wereld. 
 
  

Het aantal slaven 

Het aantal Europeanen dat ‘enige tijd’ in islamitische slavernij ‘doorbracht’ in de drie 
genoemde eeuwen – in plaats van de door Davis gehanteerde 250 jaar – moet in werkelijkheid 
een veelvoud van die 1 miljoen zijn geweest. Een niet-gering aantal Europese christenslaven 
werd immers via de Ottomaanse hartlanden uit Rusland en de Balkan gevoerd, en viel daarom 
buiten Davis’ studie. Zo zou het Ottomaanse Rijk, volgens de gerenommeerde Turkse 
historicus Halil Inalcik, tussen 1450 en 1700 zo’n twee en half miljoen Poolse, Russische en 
Oekraïense slaven via de Krim hebben geïmporteerd. 

Met de vraag naar het aantal ‘Nederlandse’ slaven wordt in wat minder recente Nederlandse 
publicaties op dezelfde slordige wijze omgegaan. Zo schrijft Piet Boon in het artikel ‘Genomen 
door den Turck. Christenslaven in Noord-Afrika’: ‘Over de Noord-Afrikaanse kaapvaart deden 
heel lang sterk overdreven cijfers de ronde. Nog in de tweede helft van de twintigste eeuw 
vermelden verschillende schrijvers tienduizenden Nederlandse slaven. Een recente 
betrouwbare schatting komt echter niet hoger dan 7000.’ Een bron wordt niet vermeld, maar 
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deze kan niet anders zijn dan het boek Kapers en kooplieden van Gerard van Krieken, dat 
twee jaar eerder werd gepubliceerd. Hierin wordt, met het nodige voorbehoud, inderdaad een 
schatting gemaakt van ‘zes- à zevenduizend opvarenden van Nederlandse schepen’. 
 
Deze schatting heeft echter geen betrekking op het aantal Nederlandse slaven in Noord-Afrika, 
maar enkel op het aantal opvarenden op Nederlandse koopvaarders dat als slaaf in Algiers 
terechtkwam. En dan nog in een beperkte periode van slechts één eeuw. Geroofde vissers uit 
Holland en Zeeland zijn niet meegerekend, evenmin als inwoners van de Republiek die op 
schepen van bevriende naties voeren. De ‘sterk overdreven cijfers’ van eerdere generaties zijn 
dus mogelijk helemaal niet zo overtrokken. We weten dat alleen niet zeker, omdat er nooit 
enig serieus onderzoek naar is gedaan. 
 
  

Slaven in 'Barbarije' 

Wat was nu het lot van de Europese slaven in ‘Barbarije’? Volgens het eerder genoemde 
Geschiedenis van Marokko waren zij ‘zeer waarschijnlijk veel beter af dan de islamitische 
slaven in Europa’. Dit wordt als volgt onderbouwd: ‘Terwijl de christenen vaak gebruikt 
werden als huishoudelijk personeel of als technici in het leger, werden de meeste islamitische 
slaven gebruikt als roeiers op de galeien.’ Maar volgens Davis werd de meerderheid van de 
mannelijke christenslaven, tot het einde van de zeventiende eeuw, juist als galeislaven 
tewerkgesteld. Dat alleen moslimslaven in Europa op de galeien terechtkwamen, is alleen al 
ongeloofwaardig omdat Europese naties veel sneller zijn overgegaan op zeiltechnieken. Vanaf 
1600 werden galeislaven daarom vooral geassocieerd met islamitische naties. Volgens de 
zeventiende-eeuwse Portugese slaaf João Mascarenhas beweerden Europese slaven in Algiers 
dat wie geen galeotto was geweest, zichzelf niet werkelijk slaaf kon noemen. 

Het bestaan als galeislaaf in Barbarije is door de achttiende-eeuwse Brit James Morgan 
beschreven als ‘de meest ondraaglijke en meest gevreesde tewerkstelling’. Een leven ‘aan de 
riemen’ was, afgaande op de verslagen van overlevenden en toeschouwers, ‘een ware hel op 
aarde’. De galeislaven moesten vaak dagen achtereen non-stop roeien, vastgeketend met hun 
armen aan de riemen en met hun enkels aan een lange, zware ketting. Ter aansporing zouden 
de bewakers regelmatig een in teer gedrenkte zweep ter hand hebben genomen – hoewel 
volgens sommige tijdgenoten kastijding met een gedroogde, uitgerekte stierenpenis de 
bijzondere voorkeur van opzichters genoot. 
 
Het was dan ook niet voor niets dat slaven op de markten van Algiers, Tunis of Salé met angst 
en beven uitzagen naar de identiteit van de ‘patroon’ die in hen wilde investeren. Was het hem 
vooral te doen om op termijn losgeld te ontvangen, of wilde hij zijn investering sneller 
terugverdienen? In dat laatste geval was zelfs tewerkstelling in de steengroeven of de bouw te 
prefereren boven de galeien. In het eerste geval werden de ‘gelukkigen’ inderdaad vaak als 
‘huishoudelijk personeel’ ingezet. Dit is echter een nogal eufemistische omschrijving van een 
positie die een aanzienlijk breder takenpakket met zich meebracht dan alleen stoffen, strijken 
en de kinderen van de patroon in slaap zingen. Bovendien gaf het in de afgezonderde biotoop 
van het familiedomein geen enkele garantie voor een humane behandeling. 
 
  

Verandering van de situatie 

Dit zien we bevestigd in het relaas van Cornelis Stout – hoewel daarbij moet worden bedacht 
dat in dit soort documenten nooit precies valt aan te geven waar Wahrheit overgaat in 
Dichtung. In eerste instantie lijkt Stout geluk te hebben gehad: hij wordt met zijn vrouw en 
kinderen ondergebracht in het huis van zijn patroon en ontloopt zo de overvolle banjo’s. Zijn 
vrouw en kinderen krijgen nieuwe schoenen, zeep om zich te wassen en linnen om kleren te 
naaien. Cornelis mag zijn baard laten scheren en zijn schoenen laten lappen. Hij past 
regelmatig op de zoon van zijn baas en kan dan gaan en staan waar hij wil. 
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Maar andere slaven waarschuwen Cornelis dat al deze vriendelijkheid maar ‘loosheijdt’ is ‘om 
alsoo uijt iemandt te krijgen, al hetgeen hij nodigh hadden te weten om hoogh rantsoen te 
kunnen eijsschen’. Cornelis krijgt het advies niet langer op ondervragingen van zijn baas in 
te gaan. Dit zou zijn losprijs kunnen opdrijven, waarmee een mogelijke vrijkoop op het spel 
zou komen te staan. Dat gaat een tijdje relatief goed. ‘Wij moghten altemet eens ‘hondt’, ‘sodt’ 
of ‘esel’ na ons gadt krijgen, maar dat deed geen seer. Konden ondertusschen evenwel sien 
dat se van tijdt tot tijdt stuijerscher en onvrindelijcker wierden.’ 
 
Wanneer Stouts patroon op 16 juli 1679 op bedevaart naar Mekka gaat, verandert de situatie 
radicaal. Het ‘huishoudelijk werk’ – onder meer boodschappen doen, koken, brood bakken en 
graanzakken sjouwen – wordt geleidelijk aan zwaarder en de eerste dreigementen met 
stokslagen van de pater familias, een Griekse renegaat die is getrouwd met de moeder van de 
patroon, dienen zich aan. Op een gegeven moment wordt het hele gezin naar het platteland 
gestuurd, waar het in een stal met andere slaven moet slapen. 
 
  

Mishandeling en redding 

Stout moet er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat putten graven, koren snijden, hout 
hakken, dieren voederen en stallen schoonmaken. Hij noemt de hofstee ‘in sigh selven een 
aardts paradijs maar voor ons een plaats vol elende; hier proefde wij eerst wat de Turckse 
slavernij is, lopende en rennende, te hooren roepen en schelden, slaan en smijten, honger en 
gebreck en al wat ramp voor een elendigh mens kan bedaght werden, was ons dagelijkckx 
broot.’ 

Hij wordt niet alleen zelf mishandeld, maar maakt, eenmaal terug in de stad, ook mee hoe een 
slaaf tijdens een bruiloftsfeest in brand wordt gestoken, nadat hij met vlas is omwikkeld. Een 
andere slaaf weet ternauwernood het vuur te blussen. Ook Christina, die later dan Cornelis 
terugkeert van het platteland en hoogzwanger is, wordt niet ontzien. Ze moet haar zware 
huishoudelijk werk blijven verrichten en wordt een dag voor haar bevalling nog flink geslagen. 
Twee dagen na de bevalling van haar dochtertje, op 3 maart 1680, moet ze weer aan het werk. 

Maar de redding daagt in de vorm van het Nederlandse oorlogsschip Middelburg, dat op 1 mei 
de haven van Algiers aandoet. Aan boord bevindt zich de diplomaat Jacobus Tollius, die een 
vredesverdrag tussen de Republiek en Algiers komt bekrachtigen. Tollius heeft acht kanonnen 
bij zich voor de plaatselijke machthebber. Maar dat niet alleen: hij heeft ook een grote som 
geld die door familie en vrienden van Stout is verzameld om de familie vrij te kopen. Na taaie 
onderhandelingen mag de familie Stout voor 1200 zilverstukken vertrekken. Stout is buiten 
zinnen van geluk: ‘Kom Christina, wij sijn vrij, wij sijn vrij, com geeft mijn het kleijnste kindt 
en laat ons gaan!’ 

Op 8 mei vertrekt de Middelburg mét de familie Stout en een aantal andere gelukkigen uit de 
haven van Algiers. Ze hebben hun vrijheid te danken aan één aspect waarin de Noord-
Afrikaanse slavenhandel zich daadwerkelijk onderscheidde van zijn trans-Atlantische 
equivalent: de mogelijkheid – en niet meer dan de mogelijkheid – te worden vrijgekocht en zo 
het slavenbestaan voorgoed achter zich te laten. Bron: Historisch Nieuwsblad. 

 

Kinderkruistochten  
Er vonden waarschijnlijk twee Kinderkruistochten plaats. Een in Frankrijk en een in 
Duitsland. In beide gevallen was het verhaal ongeveer hetzelfde. Een jongen kreeg een visioen 
waarin god of een engel hem opdracht gaf een leger van kinderen te verzamelen en naar 
Jeruzalem te trekken. De Middellandse Zee zou voor hen spijten zodat de weg naar Jeruzalen 
open zou liggen. Daar aangekomen zouden de Saracenen voor de onschuld van de kinderen 
vluchten. Het ging om ongeveer dertigduizend kinderen, geleid door de twaalfjarige jongen 
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Stephan van Cloyes. Deze tocht van 1212 was opgezet omdat de ouderen hadden gefaald en 
kreeg alle officiële steun.   

Kinderkruistochten is de verkeerde benaming die gegeven wordt aan twee kruistochten die 
plaatsvonden tussen mei en september 1212. Het zou hier gaan om tochten van kinderen 
(Latijn: pueri) om Jeruzalem van de Islam te bevrijden, als reactie op de Vierde Kruistocht die, 
in tegenstelling tot het oorspronkelijk opzet, meer een anti-Byzantijns karakter had gekregen 
dan een anti-islamitische bestemming. 

 

 

Romantische voorstelling van de Kinderkruistocht door Gustave Doré (1832-1883) 

 

Deze kruistochten vertrokken uit Frankrijk en Duitsland. In beide gevallen is het verhaal 
ongeveer hetzelfde: een jongen kreeg een visioen waarin God of een engel hem de opdracht gaf 
een leger van onschuldige kinderen te verzamelen en daarmee naar Jeruzalem te trekken. De 
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Middellandse Zee zou voor hen splijten, waardoor de weg naar Jeruzalem voor hen open zou 
liggen. Daar aangekomen zouden de Saracenen voor hun onschuld vluchten. 

Sinds de onderzoekspublicatie van Nederlands historicus Peter Raedts uit 1977 is de 
consensus onder historici verschoven naar de opvatting dat het zeer waarschijnlijk geen 
kinderen betrof (althans niet voornamelijk) en dat het woord pueri anno 1212 niet duidde op 
een leeftijd, maar een sociale onderklasse van onder meer volwassen ontheemde boeren. Dit 
is echter al gauw verkeerd begrepen door latere kroniekschrijvers, die er vanaf het eind van 
de dertiende eeuw ook infantes (het eigenlijke woord voor kinderen) van maakten.  

Het begrip Kinderkruistocht is een vertaling van de in de bronnen veelgebruikte Middeleeuws 
Latijnse woorden peregrinatio puerorum. Zowel peregrinatio (letterlijk: reis, vaak gebruikt voor 
kruistocht) als puer (letterlijk: jongen, ook wel kind) zijn echter voor meerdere uitleggen 
vatbaar. 

 

 

 

De deelnemers aan de Kinderkruistocht waren niet, zoals de naam impliceert, uitsluitend 
kinderen, maar voor een groot deel jongeren, kinderen van horigen van lagere sociale klassen. 

Het zou kunnen dat de voorstelling van een kinderkruistocht berust op een taalkundig 
misverstand. Het Latijnse woord puer kan niet alleen kind of knaap betekenen, maar ook 
knecht. Daarmee werden vooral jonge kinderen uit boerenfamilies aangeduid, die meestal 
hooguit dienst deden als herders of dagloners en zo een arme onderklasse van het platteland 
vormden. Deze interpretatie van de naam is door meerdere nieuwe onderzoeken deels 
bevestigd.  

Andere onderzoekers wijzen op een betekenisverschuiving van het begrip puer, die in de 
dertiende eeuw werd ingezet en met betrekking tot een nieuw ontstane vrijwillige 
armoedebeweging staat.  

Minder omstreden dan het begrip kind is de aanduiding kruistocht. Het Duitse 
begrip Kreuzzug (met Nederlandse equivalenten zoals cruystoght of kruystogt) werd pas in de 
zeventiende eeuw voor het eerst gebruikt als vertaling van het Middelfranse croisade. In de 
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bronnen over de Kinderkruistocht worden in plaats daarvan de termen peregrinatio (waarvan 
het woord pelgrimage is afgeleid), iter (reis) en expeditio (veldtocht) gehanteerd. Deze 
begrippen zijn, in combinatie met de aanmerking van Jeruzalem als doel en het dragen van 
het kruisteken (crucisignatus), de contemporaine aanduiding van een kruistocht. Hoewel de 
deelnemers van de Kinderkruistocht onbewapend waren en geen pauselijke oproep tot een 
kruistocht volgden, wordt de aanduiding kruistocht in het onderzoek gezien als correct. 

 Bij de Franse kruistocht ging het om ongeveer dertigduizend kinderen, geleid door de 
twaalfjarige jongen Stephan van Cloyes. Omdat de ouderen hadden gefaald, gingen de 
kinderen op pad. Ze kregen echter nooit officieel toestemming van de koning of paus. 
Integendeel, de Franse koning Filips II van Frankrijk verbood de kruistocht waarna een deel 
van de Franse kinderen terug naar huis ging. Ook werden kinderen en jongeren in 
Marseille ingescheept naar Algerije. Een deel van hen leed schipbreuk en verdronk. De meeste 
anderen vielen in handen van slavenhandelaren en werden als slaven aan de Turken verkocht 
of kwamen om door jonger of epidemieën. 

Rond dezelfde tijd zou ook in Duitsland een Kinderkruistocht hebben plaatsgevonden. Het 
zou hier gaan om een groep van achtduizend jongeren, geleid door een herdersjongen, 
Nicolaas. De groep stak de Alpen over en bereikte ten slotte na veel ontberingen en verliezen 
Genua waar de zee zich echter niet opende voor de kinderen. Een klein deel van hen ging 
terug. De overigen gingen alle kanten op. Zo vertrok een deel naar Rome. Daar raadde paus 
Innocentius III de jongen Nicolaas af verder te gaan en viel de groep uit elkaar. Een deel trok 
ten koste van veel slachtoffers terug naar Duitsland. Een ander deel bleef in Italië. Enkelen 
gingen scheep in Pisa maar zij werden ten slotte als slaven verkocht aan onder andere  Nur 
ad-Din. 

Heel de beweging moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de sociaal-economische 
revolutie van de twaalfdee eeuw: herstel van de markteconomie en grotere geldomloop met als 
keerzijden onder andere een snelle bevolkingsaangroei, werkloosheid en seizoensarbeid. 
Opvallend genoeg was deze ontwikkeling het ingrijpendst in Noord Frankrijk en het Rijnland, 
waar deze kruistochten ontstonden. Bovendien past zij in de context van de dertiende eeuwse 
armoedebeweging. Vele ontheemde jongeren hebben in de kruisvaartbeweging een 
ontsnappingsmogelijkheid gezien uit hun misère. Had het kruistochtideaal oorspronkelijk 
vooral weerklank gevonden bij het volk en was de Eerste Kruistoch (1096-1099) nog een 
aangelegenheid van heel de westerse christenheid, de volgende drie waren bijna exclusief een 
zaak van vorsten en ridders geweest. De mislukking van deze heilige oorlogen deed in de 
lagere kringen de hoop herleven op een vreedzame bevrijding van Jeruzalem in een boetetocht 
van door god uitverkoren armen. Ook Franciscus poogde in 1212 om het Heilige Land te 
bereiken. 

Er wordt sinds de publicatie van Peter Raedts (1977) niet meer getwijfeld aan de wijdverbreide 
mythe van de kinderkruistochten. Het ging hier niet om kinderen, maar om ontheemde boeren 
die uit geldnood hun land hadden moeten verkopen. Twee jonge leiders, Stephan en Nicolaas, 
kregen visioenen en stuurden hun groep op Kruistocht. In deze visie zou het dus meer om een 
soort sektevorming gaan, waarbij de groepen op een bepaald moment door alle verliezen en 
ontberingen ontmoedigd uit elkaar vielen. Het woord 'kinderkruistocht' zou in deze visie 
berusten op een taalkundig misverstand. In middeleeuwse kronieken die deze kruistochten 
noemen wordt namelijk het woord pueri gebruikt, het Latijnse woord voor jongens. Door latere 
vertalers is dat vertaald als kinderen. In de middeleeuwen werd de term pueri echter ook wel 
gebruikt om ontheemde boeren en zwervers aan te duiden. Middeleeuwse kroniekschrijvers 
hebben de mythevorming versterkt door de pelgrims steeds jonger weer te geven.  

 



236 

 

 

 



237 

 

 

 

 

 

Onderdrukking godsdienst 
Het geklaag is niet van de lucht. En hoe meer er aan wordt toegegeven hoe sterker het volume. 
Moslims vinden tegenwoordig dat hun godsdienstvrijheid wordt beperkt. Doordat de 
moskeeën aan Nederlandse overlastregels moeten voldoen bij de oproep tot het gebed. Over 
de regels voor het ritueel slachten die in de ogen van de moslims correct zijn en nu niet meer 
kunnen worden nageleefd. Dat gelovigen vijf maal per dag gelegenheid moeten krijgen om te 
bidden tijdens hun werk, dat ze  dan onderbreken voor een gebed op een verplicht tijdstip. 
Dat in hun nabijheid alcohol wordt gebruikt is ook onacceptabel. Westerse vrouwen op bezoek 
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in Iran dienen zich tegenwoordig te bedekken. En bij het laatste bezoek van de Iraanse 
president aan Italië werd de naaktheid van standbeelden bedekt.  

Christenen zijn in toenemende mate het slachtoffer van religieus fanatisme in Azië en het 
Midden-Oosten. Stichting Open Doors presenteert woensdag de jaarlijkse ranglijst van landen 
waar christenen worden vervolgd. Die vervolging nam ook in 2017 toe. Ook zijn er meer 
christenen vermoord om hun geloofsovertuiging. 

Noord-Korea is nog altijd het land met de moeilijkste omstandigheden voor christenen. 
Volgens Open Doors zitten 50.000 christenen er vast in strafkampen vanwege hun 
geloofsovertuiging. ‘Alle kerken zijn gesloten, behalve een klein aantal ‘showkerken’ om de 
buitenwacht te overtuigen van godsdienstvrijheid,’ schrijft Open Doors. Na Noord-Korea 
volgen Afghanistan en Somalië. 

Een belangrijke oorzaak voor de toename van de christenvervolging is de opmars van religieus-
nationalistische bewegingen in Azië. In India bijvoorbeeld wordt door de Hindutva-beweging 
geprobeerd het hindoeïsme verder te verspreiden. Met als gevolg dat christenen in toenemende 
mate worden uitgesloten, bedreigd en gevangengezet, zo meldt de rapportage van Open Doors. 

Ook in buurland Nepal zijn de omstandigheden voor christenen de afgelopen jaren 
verslechterd. De druk op christenen is opgevoerd en het aantal geweldsincidenten nam toe. 
Volgens Open Doors zal deze situatie het komend jaar waarschijnlijk verder verslechteren. 
Ook in Sri Lanka leven christenen onder het juk van de overwegend boeddhistische bevolking. 
Bron: Elsevier weekblad.  

 

Religies en euthanasie 

 
De stelling binnen de christelijke kerken is dat het leven, door God gegeven, heilig is en 
daarom altijd beschermd moet worden. Anderen zeggen dat het niet goed is om in een 
natuurlijk proces in te grijpen, en de strenge katholieken stellen dat het lijden niet verkort 
mag worden, want Jezus is ook niet weggelopen voor het lijden. Een tegenargument van de 
laatste opvatting is dat Jezus zijn lijden vrijwillig aanging en dat dit niet geldt voor een ernstig 
zieke die geen kans op genezing heeft. 
Het is wel toegestaan om een zinloze medische behandeling te staken. 
Terminale sedatie is als pijnbehandeling bijvoorbeeld geaccepteerd. 
Maar dat morfine gebruikt wordt met de bedoeling om iemands leven te beëindigen is volgens 
het officiële standpunt van de kerk niet toegestaan.  
 
Binnen het jodendom is het een heilige overtuiging dat het leven van God is en dat het daarom 
geleefd moet worden, hoe moeilijk dat soms ook is. 
Het proces van overlijden mag niet versneld worden, en het stervensproces mag ook niet 
tegengehouden worden. Medisch ingrijpen is echter wel toegestaan. Maximale pijnbestrijding 
die uitmondt in het overlijden van de patiënt wordt dan ook niet als euthanasie ervaren omdat 
de vrije keuze voor het beëindigen van het leven niet van toepassing is. In de kern is 
euthanasie binnen de joodse traditie niet gewenst.  
 
Een gelovige moslim zal zijn eigen keuze ondergeschikt maken aan ‘de wil van god’. Daarbij 
zijn voor een moslim de denkbeelden van geloofsgenoten, van familie, en van wijze mannen 
met gezag vaak belangrijker dan zijn eigen mening. Het staken van een zinloze medische 
handeling is niet verboden omdat men uit barmhartigheid naar de patiënt handelt. Maar een 
vrijwillige keuze voor het beëindigen van het leven wordt vooralsnog niet gerechtvaardigd, 
want volgens de islam is het nog steeds god die ingrijpt in het leven, en niet de mens. Een 
gelovig moslim zal niet snel om een euthanasie verzoek komen.  
 



239 

 

Het aantal goden in de hindoe religie is ontelbaar groot. 
En de vele stromingen binnen het hindoeïsme maken het vrijwel onmogelijk om een eenduidig 
standpunt over euthanasie in te nemen. 
 
Er zijn gelovige Hindoes die zich verzetten tegen het gegeven dat je het moment van je eigen 
dood bepaalt. Het karma van dit leven wordt er volgens hen ernstig mee in gevaar gebracht 
en de kans dat je het lijden ‘dat je door je te vroege dood hebt beëindigd’ nog moet doormaken 
is onvermijdelijk. Aan de andere kant wordt er gesteld dat het hypocriet is om bepaalde 
behandelingen van de medische geneeskunde wel te accepteren, zoals pijnbestrijding, 
bestraling en ander medisch handelen, en behandelingen die je niet aanstaan te verwerpen. 
Bij veel Hindoes geldt dat de keus voor euthanasie een van de omgeving en de persoon in 
kwestie samen is. 
 
Het officiële standpunt van het humanisme over euthanasie is naast de opvatting over 
zelfbeschikking, dat je eigen wens de belangrijkste is, dat de arts ook een belangrijke rol 
speelt. De arts heeft volgens het humanisme de plicht om na te gaan of het lijden van de 
patiënt medisch gezien ‘uitzichtloos’ is. Het ondraaglijk lijden van de patiënt is voor de 
humanisten niet voldoende reden voor de arts om in te mogen gaan op een euthanasieverzoek. 
Maar in het humanisme draait het om medemenselijkheid en de mens zelf. Een keuze voor 
euthanasie wordt daarom niet bij voorbaat afgewezen, maar per individu kritisch bekeken.  
Verder geldt voor iedereen die zich niet tot een bepaalde religie verhoudt, dat hij volgens zijn 
of haar eigen levensovertuiging een mening mag vormen over euthanasie. 
Als je tot het einde toe je bewust wil zijn van je stervensproces, als je met je naasten wilt 
blijven communiceren, als je de aftakeling die je misschien te wachten staat niet wilt 
ondergaan, als je zekerheid wilt over het tijdstip van je laatste uitademing, dan ligt het voor 
de hand dat je voor euthanasie zal beslissen.  Bron: Ik-leef.nl. 
 
'Zorgwekkend', 'beangstigend' en 'verontrustend'. Dat zijn de drie terugkerende kwalificaties 
in de reacties van religieus Nederland op de door de Tweede Kamer goedgekeurde 
euthanasiewet. 
Het Vaticaan veroordeelde de wet afgelopen week in scherpe bewoordingen. De menselijke 
waardigheid zou erdoor geschonden worden, internationale verdragen over medische ethiek 
genegeerd. 

De drie Samen-op-wegkerken zijn vooral 'zeer bezorgd' over de gevolgen van de dinsdag 
aangenomen euthanasiewet. ‘,Er is een grens overschreden die eigenlijk nooit overschreden 
had mogen worden'', zegt secretaris-generaal dr. B. Plaisier. ‘Het is van groot belang dat in de 
wet blijft vastgelegd dat bij euthanasie een fundamentele waarde wordt geschonden.’ 

De Nederlandse bisschoppen vrezen samen met hun protestantse collega's dat euthanasie 
steeds 'normaler' wordt. ‘,De eerbied voor het menselijk leven wordt verder aangetast’, stellen 
zij in hun verklaring. Zij betreuren dit 'ten zeerste' en zijn huiverig voor toenemende sociale 
druk op artsen om euthanasie en hulp bij zelfdoding toe te passen. 

Protestanten en katholieken scharen zich eendrachtig achter het standpunt dat het 
belangrijker is de kwaliteit van de zorg te verbeteren dan de euthanasiewetgeving te 
versoepelen. 

De liberaal-joodse rabbijn Lilienthal sluit zich hierbij aan. ‘Met alle begrip voor het lijden van 
mensen, kijken wij toch een beetje verontrust en terughoudend tegen deze ontwikkeling aan.’ 

De rabbijn signaleert dat men steeds gemakkelijker over euthanasie denkt. ‘Uit wat ik hoor 
en in de praktijk meemaak, merk ik dat er niet altijd even zorgvuldig mee wordt 
omgesprongen.’ Zo was Lilienthal er getuige van dat een oude dame een arts om 'een spuitje' 
vroeg. ‘Toen de arts daarop antwoordde dat zij toch geen hond of kat was, werd ze heel erg 
boos.’ 
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Zowel Plaisier als Lilienthal zeggen principieel tegen euthanasie te zijn. Dat betekent huns 
inziens echter niet dat men in bepaalde extreme gevallen toch voor een vroegtijdige 
levensbeëindiging zou kunnen kiezen. ‘Het is alleen nooit goed te noemen’, zegt Plaisier, ‘,altijd 
een keuze tussen twee kwaden.’ 

Ook binnen de islam is men geen voorstander van het actief helpen beeindigen van 
mensenlevens. ‘Het theologische standpunt luidt simpel: het leven komt van god’, zegt 
korangeleerde Nasser Abu Zeid. ‘Toch moet je naar elk geval afzonderlijk kijken.’ 

De meeste moslims blijven echter tot het einde toe hoop houden op een mogelijk wonder, 
aldus Zeid. Hij vervolgt: ‘Lijden op aarde heeft ook consequenties voor het hiernamaals. Hoe 
meer je lijdt, hoe minder je zonden je worden aangerekend.’ 

Imam en ziekenhuispastor Abdulwahid van Bommel heeft in de praktijk dezelfde ervaringen 
met gelovige moslims: ‘Zelfs in de moeilijkste omstandigheden wordt er nooit aan euthanasie 
gedacht, omdat de troost van een hiernamaals aan momenten van groot leed een zekere 
rechtvaardiging geeft.’ Hij vertelt dat men in de moslimwereld heel erg huiverig is voor het 
door Nederland ingeslagen pad. Islamitische ethici hebben -evenals hun christelijke en joodse 
collega's- minder bezwaren tegen 'passieve euthanasie': het in hopeloze gevallen staken van 
de medische behandeling. Actief helpen om het leven te beëindigen is echter nog steeds taboe, 
zegt de imam. 

Meneer Bissessur legt uit dat volgens zijn richting binnen het hindoeïsme, de sanathan 
dharm-stroming, mensen niet zomaar lijden. ‘Ze lijden door het slechte karma dat ze in vorige 
levens verzameld hebben. Als ze dat willen meenemen naar hun volgende leven is dat hun 
individuele keuze. Je kunt het verdelen, stukje pijn nu, stukje pijn later.’ Toch is hij tegen 
euthanasie, omdat de arts door mee te helpen aan een vroegtijdige dood 'zich medeschuldig 
maakt aan slecht karma'. 

De SP stemde weliswaar samen met het CDA tegen het wetsvoorstel, maar is niet gelovig 
geworden. Afgevaardigde A. Kant: ‘De SP heeft geen principiële bezwaren tegen euthanasie, 
maar wel tegen deze wet.’ Dat euthanasiezaken niet meer door het openbaar ministerie 
behandeld worden en dat een wilsverklaring meetelt in het verzoek tot euthanasie gaat haar 
'te ver'. Bron: Trouw.nl. 30 november 2000 

Nederland was het niet eerste land dat abortus legaliseerde. Rusland was in 1920 het eerste 
land waar men zonder risico op vervolging een abortus kon laten uitvoeren. Jozef 
Stalin draaide dit in 1936 echter terug. In IJsland is abortus sinds 1935 onder bepaalde 
voorwaarden toegestaan en in Zweden vanaf 1938. Het zou nog decennia duren voordat ook 
Nederland een abortuswet aannam. 

Abortus werd in 1911 verboden in Nederland. In de zedenwet werd toen het volgende 
opgenomen: 

Hij die opzettelijk eene vrouw in behandeling neemt of eene behandeling doet ondergaan, te 
kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden 
verstoord, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van 
ten hoogste zesduizend gulden. 

Dit betekende uiteraard niet dat er geen zwangerschappen meer werden afgebroken. Illegaal 
werden er geregeld abortussen uitgevoerd. Soms door artsen die, ondanks het feit dat ze een 
veroordeling en royement riskeerden, besloten de vrouwen te helpen. Vaak ook bezochten de 
vrouwen illegale aborteurs, in de volksmond ook wel ‘engeltjesmakers’ genoemd, die onder 
meer gebruik maakten van breinaalden om de zwangerschap af te breken. Sommige vrouwen 
‘hielpen’ zichzelf door zich van de trap te laten vallen of te prikken met een scherp voorwerp. 
Ook kwam het voor dat vrouwen kinine slikten of met een rubberen spuit zeepsop in de 
baarmoeder spoten om de zwangerschap af te breken. Al deze methoden waren niet zonder 
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risico en hadden soms buikwandinfecties, geperforeerde baarmoeders of zelfs de dood tot 
gevolg. 

Tegen het eind van de jaren zestig kwam er een maatschappelijke discussie op gang over 
abortus. Verschillende ziekenhuizen kregen een abortuscommissie die bepaalde of een 
abortus eventueel kon worden uitgevoerd. Enige tijd later openen de eerste illegale 
abortusklinieken hun deuren. Justitie greep niet in. Duidelijk was dat er een abortuswet zou 
gaan komen, de vraag was alleen wanneer. Uit verschillende Europese landen kwamen 
bussen vol vrouwen naar Nederland om zich daar in een van de door de overheid gedoogde 
klinieken te laten aborteren. 

Een jaar na de inwerkingtreding van de Nederlandse abortuswet werd door de toenmalige EO-
directeur Bert Dorenbos de christelijke organisatie Schreeuw om Leven opgericht. De stichting 
zet zich in voor uiteenlopende ethische onderwerpen. Abortus en euthanasie zijn daarbij 
belangrijke speerpunten. Jaarlijks houdt de organisatie op 18 december, de dag dat het 
Nederlandse parlement de abortuswet goedkeurde, stille nachtwakes. Schreeuw om 
Leven strijdt voor de afschaffing van abortus en heeft in het verleden geregeld gedemonstreerd 
voor de deuren van abortusklinieken. In 2008 liep een Mars voor het Leven van de organisatie 
uit de hand, nadat ongeveer vijftig voorstanders van abortus probeerden de mars te verstoren. 
De organisaties die zich verzetten tegen de legalisering van abortus worden ook wel pro-life-
bewegingen genoemd. In België werd in 1971 de vereniging Pro Vita opgericht naar aanleiding 
van een wetsvoorstel dat abortus moest toestaan. Dat wetsvoorstel haalde het overigens niet. 
Bron: Historiek.nl. 

 

Religies en abortus 

Er bestaat geen overeenstemming over abortus als medische ingreep op ethische gronden. 
Hippocrates vroeg rond 400 voor christus in zijn eed aan zijn leerlingen ‘Nooit een vrouw een 
instrument voor te schrijven om een miskraam op te wekken’. In de medische ethiek gaat het 
traditioneel om een bezinning op het morele handelen binnen de gezondheidszorg, die gericht 
is op het genezen, het verzachten van lijden en het verzorgen van de zieke of gehandicapte 
mensen, alsook op het voorkomen en het uitbannen van ziekten. Er hebben zich ingrijpende 
verschuivingen voorgedaan binnen de medische specialismen en het medische werkterrein is 
daardoor enorm vergroot. Medische ingrepen in het beginnende leven zijn daardoor 
betrekkelijk nieuw. Normatieve uitgangspunten voor de bepaling van wat hier goed of kwaad 
is, zijn onder invloed van de secularisatie bovendien minder algemeen aanvaard, waardoor 
een libertaire uitkomst, in de zin dat een ieder zijn eigen oordeel maar moet volgen, een voor 
de hand liggende uitkomst vormt. Niettemin zijn er ook filosofische scholen, zoals het 
commune-autarisme, die vinden dat de samenleving en dus de politiek zich ook dan oordelen 
moet blijven vormen. De medisch-ethische grenzen voor het uitvoeren van een abortus worden 
zo enerzijds juridisch nog steeds gefixeerd, maar zullen in de ogen van anderen arbitrair 
blijven. 

Het jodendom gaat ervan uit dat het embryo in de moederschoot al als mens moet worden 
beschouwd. Het menselijk leven moet dus geëerbiedigd worden vanaf de conceptie. Binnen 
het jodendom zijn er ten aanzien van ethische dilemma’s die met abortus samenhangen, 
niettemin meerdere standpunten met betrekking tot de beschermwaardigheid van het leven 
in de moederschoot te onderscheiden, zoals het tijdstip van veertig dagen of dat van twee 
maanden, als het moment waarop het menselijk leven herkenbaar zou zijn. Volgens de joodse 
wet is abortus alleen bespreekbaar als er een conflict ontstaat tussen het leven van de moeder 
en het ongeboren kind. Niet de vrouw, de arts of de joodse Wet, maar 'de maatschappij' (het 
volk) is dan het meest gezaghebbend in het al dan niet toestemming geven tot abortus. 

De katholieke kerk en de meeste overige stromingen van het christendom, gaan uit van een 
moreel beginsel en vinden abortus niet alleen immoreel, maar ook een vorm van moord. Zij 
gaan ervan uit dat het menselijk leven begint van bij de conceptie, omdat de bevruchte eicel 
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al het genetische materiaal bezit dat nodig is voor de verdere ontwikkeling en de 
chromosomenstructuur na de bevruchting compleet is en specifiek menselijk qua aantal, 
vorm en functioneren. Het ongeboren kind heeft volgens hen dan ook de status van een mens 
en dient de daarbij horende rechten op bescherming te hebben. Het verzet van de Katholieke 
Kerk tegen abortus kent een lange geschiedenis en is zowel gebaseerd op het natuurrecht als 
volgens de door de Kerk gebruikte personalistische ethiek. Het canoniek recht veroordeelt 
abortus op straffe van excommunicatie (CIC 1398). Reeds in de tweede eeuw vermeldt 
de Didache dat het niet is toegestaan de foetus te doden door abortus of een pasgeboren kind 
te laten sterven. In de loop der eeuwen is dit standpunt vele malen herhaald door kerkvaderen 
en pausen. In de twintigste eeuw werd het onder andere bevestigd in de encycliek Casti 
Connubii in het door de Congregatoe voor de geloofsleer gepubliceerde document Declaratio 
de abortu procurato (1974) en in de instructie Donum Vitae (1987)  Paus Johannes Paulus 
II behandelde het onderwerp van abortus in 1995 in de encycliek Evangelium Vitae.  

Niettemin vindt er in het vroege middeleeuwse christendom nog discussie plaats - 
vergelijkbaar met die binnen de islam - over de vraag vanaf wanneer de vrucht een ziel heeft. 
Die discussie kreeg pas later, zoals we hierboven zagen, zijn huidige, leerstellige fundament. 
Zo ging de toen populaire theoloog, filosoof en mysticus Honorius van Autun er op basis van 
een aan de Kabbala  ontleende berekening van uit, dat de ziel zich pas met het ontwikkelende 
leven op de 46e dag verenigt (Honorius of Autun, Sacramentarium, Patrol., vol. clxxii, col.741, 
in: Émile Mâle, The Gothic Image, Fontana Library, 1961, p. 12). Honorius wordt niet tot 
de Scholastiek gerekend, maar de Kerk heeft hem op grond van deze opvattingen nooit 
veroordeeld. 

De vier grote rechtsscholen (Madhhab) van de soennitische Islam, gaan er alle van uit dat de 
ziel zich rond de honderdtwintigste dag met het wordende leven verenigt. Daarna is abortus 
absoluut verboden. Voor de hanafieten betekent dit dat abortus afkeurenswaardig blijft, maar 
met het oog op bijvoorbeeld de gezondheid van de vrouw tot die tijd is toegestaan, terwijl de 
malikieten ook voor dat moment abortus volledig verbieden. De sjafrieten beperken de 
abortusvrije periode tot ca. 40 of 50 dagen. Om die reden slaagden het Vaticaan en de 
islamitische landen er niet in om tot een gezamenlijk standpunt inzake abortus te komen 
tijdens de Bevolkingsconferentie in Caïro in 1994. 

Abortus wordt binnen het boeddhisme als iets slechts gezien. Want het hangt samen met de 
algemene boeddhistische opvatting dat het voortijdig beëindigen van een leven door medisch 
ingrijpen, iemand buiten de kringloop van zijn of haar leven plaatst, voordat het zijn of haar 
tijd is. Hier liggen raakvlakken met andere wereldreligies. Het belangrijkste eigen argument 
hierbij is, dat je zo iemand de mogelijkheid ontneemt om spiritueel verder te groeien en een 
optimale spirituele conditie te bereiken op het moment van sterven, die is bepalend voor een 
volgende geboorte. Het gaat er dus om, om tot spirituele volheid te kunnen komen om goed 
(spiritueel volgroeid) te kunnen sterven en over te kunnen gaan. Bij abortus ligt het 
gecompliceerder omdat het om twee levens gaat: dat van het kind en dat van de moeder. 
Volgens boeddhisten is er vanaf de conceptie sprake van een nieuw leven, dat beschermd 
moet worden om geestelijk tot volle wasdom te kunnen komen. Met abortus onderbreek je 
namelijk het proces van wedergeboorte, omdat de ziel van de ongeborene als het ware 
verhinderd wordt neer te dalen. Als er sprake is van levensgevaar voor de moeder, kan er soms 
tot abortus worden besloten, echter in het besef van het dilemma dat degenen die abortus 
laten uitvoeren zo schade lijden aan hun eigen karma. Een menselijk leven - hoe klein ook – 
zien boeddhisten dus als bijzonder waardevol en het is ook niet toevallig of indifferent, dat een 
bewustzijn is ‘neergedaald’ in een bepaald menselijk lichaam en dat daarvoor een vader en 
een moeder zijn ‘gekozen’ 

De eis om toegang te hebben op gelegaliseerde abortus is jarenlang een belangrijk agendapunt 
geweest van een bepaalde vorm van feminisme, dat het ethische oordeel voorbehield aan de 
vrouw. De centrale leus daarbij was: baas in eigen buik. Dit hield niet alleen in dat abortus 
uit het strafrecht zou moeten, maar ook dat geen ander dan de zwangere vrouw er over zou 
mogen beslissen. 

Bewegingen die tegen abortus zijn, worden pro-life bewegingen genoemd. Leden van deze 
bewegingen kunnen verschillende redenen hebben om tegen abortus te zijn, waaronder de 
hierboven genoemde redenen, maar zijn vaak in reactie op bewegingen die de keuze van de 
vrouw alleen centraal stellen. 
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Bewegingen die voor abortus zijn als een legale keuze voor een zwangere vrouw, worden pro-
chiicebewegingen genoemd. Bij een keuze voor abortus als mogelijkheid laat men per definitie 
de rechten van de zwangere vrouw zwaarder wegen dan die van het ongeboren kind. Het 
welzijn en/of de gezondheid van de zwangere zijn dan belangrijker dan de kans op leven van 
het embryo of de foetus. Vaak is een van hun argumenten om vóór abortus als keuze te zijn, 
dat abortus anders tóch zou gebeuren, maar dan illegaal en onder slechte medische 
omstandigheden. Een ander argument is, dat een ongewenste zwangerschap die uitgedragen 
móet worden veel problemen kan veroorzaken voor zowel de moeder als het kind. 

Binnen de groep mensen die pro-choice is, kunnen er nog wel grote meningsverschillen zijn 
over onder andere de zwangerschapsduur of postmenstruele leeftijd waarbinnen abortus nog 
mogelijk moet zijn, de mate van verslechtering van welzijn of gezondheid van de zwangere 
vrouw die een abortus rechtvaardigt, en de mate waarin alternatieven (zoals adoptie of 
ondersteuning) overwogen moeten worden, voordat tot abortus mag worden overgegaan. Ook 
kan men verschillen van mening over wie mogen bepalen of abortus mag plaatsvinden: de 
zwangere vrouw alleen, of ook de vader van het kind, of zelfs de arts of een andere persoon 
die dan een beoordeling zou moeten maken of de vraag om abortus gegrond is. 

 

Zo begon het 
Je kent toch de sterrenbeelden? Leeuw, schorpioen, maagd. Twaalf sterrenbeelden die elk 
afzonderlijk niet alleen zijn verbonden aan een jaargetijde, maar ok aan de bewegingen van 
de Aarde. Deze sterrenbeelden kent men een bijzondere betekenis toe in horoscopen. Onzin, 
maar toch met een oorspong in een bepaalde vorm van aardse werkelijkheid. De waterman 
die de levenwekkende periode met voorjaarsregen vertegenwoordigt. Al deze astrologische 
sterrenbeelden vormen gezamenlijk een cirkel rond de Aarde, de zodiak of dierenriem 
genoemd. In de loop van een jaar beweegt de Aarde zich in een grote baan om de zon langs 
deze cirkel en met de draaiïng van de Aarde om zijn eigen as elk etmaal in een kleine cyclus 
tussen tussen vier punten. De zonsopgang, zenith, wat de hoogste positie aan de hemel is, de 
zonsondergang en tenslotte nadir, het laagste punt. Astronomisch gezien correspondeert dit 
met de zonnewendes midzomer en midwinter plus de equinoxen in het voor- en najaar. Een 
equinox is een tijdstip in het jaar waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Als je 
vervolgens de twee assen tussen zenit en nadir en opgang en ondergang tekent, of in 
astronomische zin tussen de twee zonnewendes en de twee equinoxen, vormt dat een kruis 
op de corkelvormige banen die de Aarde maakt. Dat kruis wordt overal ter wereld het 
zonnekruis genoemd. Sommigen noemen dat kruis ook wel de ‘gekruisigde zon’. Je ziet het 
zelfs gekrast in stenen helemaal terug tot in de oertijd. En hiermee heb je de basis voor een 
reeks religies en theses die allemaal de zon en de sterrenbeelden als uitgangspunt hebben. 
Waar het op neerkomt is dat veel religies kunnen worden gedefinieerd vanauit de verhalen die 
hun oorsprong hebben in de constellaties van de hemellichamen. De Zon, die even als de 
zodiak (dierenriem) rond is, is van oudsher een vertegenwoordiger geworden an de schepper 
en van god, het licht van de wereld en de redder van de mensheid. Talloze wereldgodsdiensten 
laten daarna deze sterrenbeelden en de zon veranderen in een serie verhalen over zonnegoden 
en andere mythologische figuren. Deze verhalen zijn voor een groot deel door alle tijden heen 
precies hetzelfde, ongeacht de godsdienst. De Egyptenaren hadden de zonnegod Horus. 
Drieduizend jaar voor christus aanbad men de goden Horus, die het licht symboliseerde, en 
Seth, die voor het donker stond. De legende over de twee goden zegt dat Horus, de goede god 
die het licht is, elke ochtend de onderlinge strijd wint van Seth, de boze god die het donker is. 
Overgedragen naar andere religies heeft men het over god en de duivel. Maar de hyëoglyfeb 
die ons dit vertellen, beschrijven zo vroeg als vijftienhonderd jaar voor christus ook uitermate 
gedetailleerd een reeks andere verhalen. Het is in feite zo dat al in die tijd alle 
oudtestamentische personages tot in detail voorkwamen. Mozes in het biezen mandje, die in 
Egypte Mises werd genoemd en die in India bekend is als Manou en op Kreta als Minos. De 
hiërogliefen beschrijven eveneens het verhaal van Noach en de zondvloed waarover je kunt 
lezen in het Babylonische heldenepos over Gilgamesj, uit zesentwintighonderd voor christus. 
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Een groot aantal verhalen uit het nieuwe testament is in deze hiérogliefen beschreven zoals 
het verhaal over christus, de drie koningen en de leidende ster. De eerdergenoemde Horus 
werd geboren uit een maagd. Zijn geboorte werd aangekondigd door een ster in het oosten, hij 
werd aanbeden door drie koningen. Hij werd als twaalfjarige leraar en als dertienjarige 
gedoopt. Daarna kreeg hij twaalf volgelingen met wie hij rondtrok en wonderen verrichtte. Hij 
werd verraden door Typhon, gekruisigd en begraven en kwam na drie dagen uit het graf. Als 
je de meest opvallende figuren van de verschillende godsdiensten in de historische tijd 
bestudeert, zijn er een reeks algemne kermerken voor al deze godsdiensten. De 
overeenkomsten van christus en Horus komen overeen en een aantal elementen van deze 
verhalen komen terug in sommige andere religies. Al deze verhalen zijn overeenkomstig met 
de verhalen van de Griekse god Attis en de Perzische god Mithra  uit het jaar twaalfhonderd 
voor christus, voor Krishna in India negenhonderd jaar voor christus, Dionysos in 
Griekenland vijfhonderd jaar voor christus en in een heleboel andere landen als Hindoestan, 
Bermuda, Tibet, Nepal, Thailand, Japan, Mexico, China en italië. Telken weer hetzelfde 
verhaal met kleine aanpassingen. De gemeenschappelijke noemers van de geschiedenis van 
de verschillende godsdiensten zijn voortgekomen uit astronomische en ook astrologische 
verschijnselen. De Drie Koningen staan op een lijn met de helderste ster aan de hemel. En 
deze Drie Koningen wijzen tegelijkertijd naar beneden en recht naar de zonsopgang. Daarom 
volgen de Drie Koningen de ster in het oosten naar de zonnewende, het symbool voor het 
leven. Boven het geheel schittert het sterrenbeeld maagd dat ook wel broodhuis wordt 
genoemd. En zo zien we de geboorteplaats Bethlehem in het christelijke geloof en het 
hebreeuwse woord Brooshuis. Er zijn andere fenomenen die een verband laten zien tussen de 
hemellichamen en vertellingen uit de bijbel en uit een heleboel andere godsdiensten. Als je 
naar Jezus kijkt als de bron van het leven, de zoon van de zon, dan wordt dat in de 
beeldspraak van vroeger zo uitgedrukt dat het hoofd van Jezus met de ronde stralenkrans en 
het kruis achter zijn hoofd als twee druppels water lijkt op het zonnekruis van de zodiak. 
Jezus, de zoon van god, die vecht tegen de krachten van het duister. De christelijke kerken 
kiezen ervoor om te zeggen dat dit de enige vertelling van de mensheid is die telt. Dat zij steeds 
terugkeert is volkomen natuurlijk aangezien de mensheid te allen tijde een redder een een 
verzoener nodig heeft. Als zoveel bekende religies hun oorsprong vinden in astronomische 
verschijnselen als de zon en de sterren en hun patronen volgen, dan is dat voldoende. Omdat 
alle leven op aarde en in het heelal een gevolg is van deze constellaties. Zo krijgen we 
uiteindelijk een verklaring voor het bestaan van het heelal. Het enige wat zeker is dat de zon 
is gegeven als het leven en dat de nattur ons is gegeven als het brood. Hoorus is de eerste 
zonnegod ter wereld. Daarom is Horus ook de naam van het oerinstinct van de mens dat ons 
verzoekt de zon en de natuur met respect te vereren. Bron: Jussi Adler_Olsen.  

Met het ontstaan van de moderne natuurwetenschappen in de vijftiende en zestiende eeuw 
kwam het tot spanningen tussen de opkomende wetenschap en de christelijke scheppingsleer, 
die zich op het aristotelische hylemorfisme en teleologische (finaliteit) denken baseerde. 
Wrijving tussen theologie en natuurwetenschappen ontstond vaak rond kosmologische 
vraagstukken (ontstaan van de materie, ontstaan van de mens), waarbij cultuurgebonden 
voorstellingen (bijvoorbeeld de schepping van de wereld in zes dagen in Genesis letterlijk 
werden genomen, hetgeen leidde tot strijd: het vraagstuk van geocentrisme versus 
heliocentrisme (Gallilei) of de constante soorten versus de  evolutietheorie.Tegenwoordig is er 
nog weerstand vanuit de hoek van creationisten, die de Bijbel beschouwen als een nauwgezet 
geschiedenisboek en daarom vasthouden aan een schepping die ongeveer zesduizend jaar 
geleden plaatsvond in plaats van miljarden jaren eerder. Zij probeerden in de tijd van de 
Reformatie op grond van de bijbel de ouderdom van de Aarde te berekenen. Dergelijke 
berekeningen zijn mogelijk op grond van een bijbelse tijdlijn, die opgesteld kan worden aan 
de hand van onder meer de geslachtsregisters in het boek Genesis. De schattingen van 
verschillende theologen liepen tientallen jaren uiteen, maar men kwam in die tijd (rond 1550) 
op een ouderdom van ongeveer vijfenvijftighonderd jaar. 

Aan de andere kant ligt het probleem dat door aanhangers van intelligent design wordt 
opgeworpen over complexe systemen. 
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Aan de meningsverschillen ligt een volstrekt andere vraagstelling ten grondslag. Religie gaat 
over zingeving van het menselijk bestaan en de verhouding tussen god en mens, terwijl in de 
natuurwetenschappen de wetmatigheden van de materie centraal staan. Tegenwoordig 
beschouwen de meeste godsdiensten de gangbare natuurwetenschappelijke (hypo)thesen over 
het ontstaan van de wereld als niet in strijd met hun wereldbeschouwing. Het wel of niet 
aanvaarden van een schepper in een werkhypothese voor biologie of natuurwetenschappelijke 
kosmologie gaat volgens hen voorbij aan de vraag naar de zin van het zijn (ontologie, zijnsorde, 
teleologie, eschatologie) en naar het onderscheid tussen het zijn en het niets. Zowel de 
oerknaltheorie als de ‘beginloosheid’ van de materie (van Stephen Hawking) geven geen 
antwoord op de vraag waarom materie überhaupt existeert. Om deze redenen menen de 
meeste westerse godsdiensten dat de natuurwetenschappen het bestaan van god bevestigen 
noch ontkennen. Anderzijds meent slechts een enkele natuurwetenschapper dat de 
natuurwetenschap iets zinnigs te melden heeft over het bestaan van een god. In de woorden 
van de evolutiebioloog  Stephen Jay Gould zijn religie en natuurwetenschap Non Overlapping 
Magisteria. 

In het boeddhisme ontbreekt een schepper en sommige van de huidige wetenschappelijke 
theorieën passen goed binnen de boeddhistische kosmologie. 

 

Wel of niet geloven 
Soms zie ik de vraag ‘ben je gek als je in god gelooft’ als titel van een debat voorbijkomen. Ook 
het Nationale Religiedebat draaide om die vraag. Volgens Van Dale is ‘gek’ zoiets als ‘van het 
verstand beroofd’ of ‘krankzinnig’. Je bent dus gek als je je verstand niet meer kunt gebruiken 
of lijdt aan een ernstige psychiatrische aandoening. De vraag is daarmee of  tachtig procent 
van de mensheid mentaal ernstig ziek is. Want dat percentage van de mensheid is religieus. 
De vraag is daarmee of grote denkers als Augustinus, Thomas van Aquino, Karl Barth en 
Charles Taylor krankzinnig waren en zijn. De vraag is daarmee of topwetenschappers, zoals 
Isaac Newton, Robert Boyle (van de gaswetten), Blaise Pascal, en Francis Collins, leider van 
het Human Genome Project, niet goed bij hun hoofd waren. De vraag is of daarmee 
wereldberoemde musici zoals Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel nooit hun 
verstand gebruikten. De vraag is daarmee of kunstenaars als Rembrandt en Marc Chagall niet 
goed snik waren. De vraag is daarmee of die honderdduizenden Nederlanders, waaronder 
advocaten, artsen, psychiaters, aannemers, filosofen, economen en ga zo maar door, die 
regelmatig naar een kerk, moskee of synagoge gaan, collectief van het verstand beroofd zijn. 
Alleen iemand met een diep religieus trauma of een totaal verwrongen wereldbeeld kan deze 
vraag serieus nemen.  Maar vanwaar dan toch die ontkerkelijking? Heeft dan iedereen een 
religieus trauma? 

Wordt de vraag interessanter als we hem omdraaien? Ben je gek als je niet in god gelooft? Of, 
nog een stapje verder, ben je gek als je ervan overtuigd bent dat god niet bestaat, dat wil 
zeggen, als je atheïst bent? Natuurlijk niet. Wie wil al die miljoenen atheïsten op aarde, 
waaronder vele totaal normale, gezonde mensen, briljante wetenschappers en kunstenaars, 
collectief een mentale ziekte toeschrijven? Ik hoop niemand. De vraag ‘ben je gek als je in god 
gelooft’ of de vraag ‘ben je gek als je niet in god gelooft’ is dus behoorlijk onzinnig. Met zo’n 
absurde vraag schiet je ook weinig op als je een fatsoenlijk gesprek wilt voeren met iemand 
die een andere levensbeschouwing heeft. In plaats daarvan wil ik hier twee andere vragen 
noemen die er in eerste instantie misschien een beetje op lijken. Maar bij nader inzien zijn zij 
heel anders en wel degelijk voer voor een goed, gelijkwaardig gesprek. De ene vraag gaat over 
atheïsme, de andere over christelijk geloof. 

Ten eerste, kan atheïsme redelijk zijn? Ik bedoel daarmee niet de vraag of de atheïst als mens 
redelijk kan zijn. Natuurlijk kan dat. Beroemde wetenschappers en filosofen, zoals Bertrand 
Russell en Ayn Rand, waren atheïst en bovendien nuchtere, redelijke, weldenkende mensen. 
De vraag is niet of zij als mens rationeel zijn maar of hun atheïstische levensovertuiging in het 
bijzonder redelijk is. Dat vind ik een interessante vraag. 
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Heel wat atheïsten beroepen zich op het feit dat ze nog nooit iets van god hebben ervaren of 
gemerkt. Dat kan natuurlijk. Toch zullen ook zíj zich er van bewust zijn dat honderden 
miljoenen normale, rationele mensen zeggen wél iets van God ervaren te hebben. Waarom zou 
je dus als atheïst niet denken: ik heb wellicht nog niets van god ervaren, maar misschien 
komt dat nog. Of: misschien heb ik niet op de juiste plekken naar god gezocht of niet op de 
goede manier. Of: het zou kunnen dat god redenen heeft om zich nog niet aan mij te 
openbaren. Ervaringen op zich kunnen atheïsme nooit rationeel maken. Iemand kan 
bijvoorbeeld een sterke ervaring van leegte of zinloosheid hebben, maar waarom zou dat 
representatief zijn voor heel de werkelijkheid door de geschiedenis heen? Als atheïsme als 
levensovertuiging redelijk is, dan moet dat dus op basis van argumenten en niet zozeer op 
basis van ervaringen zijn. Sterker nog, het moet op basis van argumenten tegen gods 
bestaan zijn en niet zozeer op basis van het ontmantelen van argumenten vóór gods bestaan. 
Dat laatste is iets waar atheïsten zich veel mee bezig houden. Logisch, want het is goed 
mogelijk dat heel wat, of zelfs alle, argumenten voor gods bestaan niet overtuigend zijn. 

Maar argumenten vóór gods bestaan weerleggen is nog iets heel anders dan goede redenen 
geven om te denken dat god niet bestaat. Het opmerkelijke is dat er eigenlijk niet zo veel 
argumenten vóór atheïsme zijn. Of atheïsme redelijk kan zijn, hangt helemaal af van de kracht 
van deze paar argumenten. Denk bijvoorbeeld aan het argument op basis van het kwaad in 
deze wereld. Het argument is dan dat een volkomen goede, almachtige god nooit zoveel lijden 
zou toelaten. Of denk aan het argument naar aanleiding van gods verborgenheid. Het 
argument is dan dat een liefdevolle god die in een relatie met mensen wil staan, zich wel vaker 
en duidelijker zou bekendmaken. 

Dus hoe krachtig zijn deze argumenten tegen gods bestaan eigenlijk? Daar hangt naar mijn 
idee de redelijkheid van atheïsme compleet van af. En daarom vind ik de vraag of atheïsme 
een redelijke opvatting is, een interessante vraag. En bovendien is het een vraag waar je een 
redelijk, normaal gesprek over kunt voeren zonder je af te hoeven vragen of de ander gek is. 

Er is nog een tweede vraag die mij in dit verband intrigeert: is niet zozeer geloof in god, maar 
het christelijk geloof in het bijzonder, niet ten minste een beetje gek of dwaas? Is het niet 
vreemd te geloven dat het cruciale moment in de hele wereldgeschiedenis het levenseinde van 
een joodse rabbi was in een klein landje, zo’n tweeduizend jaar geleden? En is het niet 
onwaarschijnlijk dat in zijn opstanding uit de dood de redding voor heel de mensheid gelegen 
is? Van de dwaasheid van deze geloofsovertuiging zijn de nieuwtestamentische schrijvers zich 
ook bewust. Bron: degrotevragen.nl.    

 

Laatste woorden 
Ik vertel niemand een geheim dat in deze tijd de secularisatie, de ontkerkelijking  met kracht 
om zich heen slaat. Kerken kunnen hun leden niet meer zo vast houden, zoals dat wel 
voorheen leek te lukken. Waar vroeger de kerk en op zondagen nog vol zaten, lijkt het wel of 
het ‘kerkvolk’ nu haar spirituele heil elders zoekt. Nee, niet dat Nederland en masse ‘van God 
los is’, dat zeggen de cijfers wel waaruit blijkt dat de mens ongeneeslijk religieus blijkt te zijn. 
Maar toch, in de kerk  komen ze niet meer.  Nu is er vreugdevol nieuws: zo te horen hebben 
kerk en het panacee gevonden om mensen vast te houden en zelfs misschien weer voor nieuwe 
aanwas te zorgen. 

Ik moet de gelovigen niet overtuigen van mijn gelijk, maar mezelf afvragen of ik persoonlijk 
vanuit mijn humane overtuiging leef. Als je gelooft kun je geen compromis sluiten met de 
waarheid. Die twee gaan niet samen want de christenen geloven in een waarheid waar god en 
jezus een rol spelen. Mijn waarheid is dat er geen god is en dat die slechts een verzinsel van 
mensen is. Voor christenen is er geen andere waarheid dan hun waarheid waarover niet valt 
te discussiëren. Eerlijk gezegd geloof ik dat de meeste christenen niet echt weten hoe Jezus 
leefde. Zij geloven dat hij naar de aarde kwam en door het leven huppelde omdat hij god was. 
Jezus zegt dat hij op aarde is gekomen en zal een reeks wonderen doen omdat hij god was. 
Hij hoefde geen rekening te houden met de menselijke neiging om verzocht te worden door de 
zonde. En vervolgens zegt hij tegen de mensen: ga heen en zondig niet meer! Waarom zou hij 
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iets onmogelijks van de mensen vragen?  Waar is het medeleven hierin? Er staat geschreven 
dat hij kan meevoelen met onze zwakheden, maar Jezus kon niet meevoelen met zwakheid. 
Ik kon niets vinden wat de moeite was om na te volgen. Jezus was geen christen maar een 
joodse man. In de verhalen van Johannes en Paulus is er nog maar weinig over van de leer 
van de historische Jezus.  

 

Enter, 12 februari 2020  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


