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De gereformeerde dogmaticus Herman Bavinck (1854-1921) blijft boeien. Dat kun je wel 
zeggen wanneer 150 jaar na je geboorte nog een driedaags internationaal congres over 
je persoon en werk gehouden wordt. Een groot deel van de tijdens dit congres (28 tot en 
met 30 oktober 2004) gehouden referaten werd gebundeld in een ADC-uitgave: 
Ontmoetingen met Bavinck. 
 
De man van de GD 
 
Herman Bavinck: de man van de GD. Oftewel, de man van de klassieke vierdelige 
Gereformeerde Dogmatiek, waarvan in 1895 tot 1898 de eerste druk verscheen. En waarvan 
de standaardeditie uit 1918 (derde druk) tot ver in de twintigste eeuw herdrukt werd. In 
tweedelige vorm is de GD hier en daar nog nieuw te verkrijgen! Dat zegt wat over de 
kwaliteit van dit werk. Uiteraard is de GD gedateerd. Nieuwe dogmatici verschenen op het 
toneel. Nieuwe probleemstellingen dienden zich aan. De GD heeft bepaald niet het laatste 
woord. Zoals er ook de nodige kritiek op te leveren valt. Maar het is en blijft een 
gezaghebbend werk: een grondleggende samenvatting van de gereformeerde dogmatiek. 
Geschreven in een taalgebruik dat niet meer van onze tijd is, maar dat toch leesbaar is 
gebleven. Op een bepaalde manier is Bavinck met zijn GD nog steeds gesprekspartner in het 
theologisch gesprek. 
 
Natuurlijk, Bavinck heeft veel en veel meer geschreven dan alleen zijn dogmatiek. In meer of 
mindere mate belangrijk. En toch: Bavinck is vooral de man van de GD. Het is om zo te 
zeggen zijn opus magnum. Geschreven in de tijd dat hij in Kampen docent was aan de 
Theologische School (1882-1902). En definitief geredigeerd in de tijd dat hij aan de VU in 
Amsterdam dogmatiek doceerde (1902-1921). Het genoemde congres werd dan ook 
georganiseerd door de TU Kampen (Oudestraat) en de VU in Amsterdam (in samenwerking 
met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de VU, dat 
het archief van Bavinck beheert). Volgens het ‘Ten geleide’ zijn dat de beide instellingen 
waaraan Bavinck verbonden is geweest. Dat lijkt mij te kort door de bocht gezegd. Er zijn in 
Kampen twéé instellingen, die pretenderen de voortzetting te zijn van de School waaraan 
Bavinck eens docent was. Maar misschien wordt dat wel stilzwijgend erkend, nu de referaten 
van het congres verschijnen in de Ad Chartasreeks van het Archief- en Documentatiecentrum 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die aan de Broederweg hun TU hebben… 
 
Toonzetting 
 
In de bundel Ontmoetingen met Bavinck vindt u een twintigtal bijdragen van wisselende 
lengte. Wat mij - afgezien van de inhoud - trof, is de toonzetting van deze bijdragen. Het is de 
toon van respect en waardering. Ook wanneer er soms stevige kritiek op Bavinck geleverd 
wordt. Maar nergens wordt de toon schamper of uitgesproken negatief. Ook bij kritiek blijft 
de toon waardig. 
 
Die toonzetting valt te meer op, wanneer je net het boek van Jeroen Koch over Abraham 
Kuyper gelezen hebt, de oudere tijdgenoot van Bavinck. Samen mogen zij gelden als de 



‘vaders’ van het neocalvinisme. Maar waar over Bavinck met respect gesproken wordt, wordt 
tegenwoordig Kuyper met pek en veren overgoten. Nu gebeurt dat bij Koch wel op een heel 
extreme manier. Toch is die ontwikkeling al langer bezig. Al vele jaren worden vooral 
Kuypers fouten uitvergroot. Al bewijzen met name de publicaties van J. Vree (geen 
medewerker aan de hier besproken bundel overigens) over Kuyper dat het ook anders en meer 
evenwichtig kan! 
 
Toch is ook Bavinck niet in alle opzichten brandschoon. Dan denk ik nog niet eens aan het 
enige gebrek dat George Harinck in zijn bijdrage over Bavincks Kamper periode heeft kunnen 
vinden. Voor de uitgave van de GD speelde Bavinck vakkundig zes uitgevers tegen elkaar uit. 
Een dergelijke - bij een theoloog onverwachte - zakelijkheid lijkt me eerder te prijzen dan te 
laken. Meer hout snijdt de opmerking van A.Th. van Deursen in deze bundel, dat Bavinck 
geen sterk karakter had: een geboren weifelaar. Ook dat is nog tot daaraan toe. 
Karakterzwakte is een gebrek, niet meteen een fout. Bovendien, elk nadeel heeft z’n voordeel, 
om de terminologie van een Amsterdamse voetbalgoeroe te gebruiken. Bavincks aarzelend 
karakter heeft als keerzijde wetenschappelijke openheid. En een voorzichtigheid die volgens 
Van Deursen zijn samenbindend vermogen versterkt heeft. Moeilijker ligt het met Bavincks 
optreden in de zogenaamde ‘Seinpostaffaire’. In restaurant Seinpost te Scheveningen werd in 
1895 besloten tot een onderzoekscommissie, bedoeld om een Kuyper niet welgevallige 
hoogleraar aan de VU weg te werken. Van deze commissie werd Bavinck de zogenaamd 
onpartijdige voorzitter. Terwijl het doorgestoken kaart met Kuyper (en F.L. Rutgers) was. 
Van Deursen typeert dit als niet de meest luisterrijke episode in Bavincks leven. Dat lijkt me 
wat erg kuis geformuleerd. Tegelijk, wie hier zonder zonde is, mag de eerste steen werpen. 
 
Een opmerkelijk verschil dus in toonzetting als het gaat over Kuyper of over Bavinck. Dat 
zegt iets over de auteurs. Het zegt ook iets over de beschrevenen. Iemand als Kuyper is een 
dermate geprononceerd figuur, dat hij diepe emoties oproept. Van sterke verering. Maar ook 
van grote afkeer. Waaraan Kuypers onmiskenbare neiging om te domineren niet weinig 
bijdraagt. Die stoorzenders spelen bij de meer bescheiden Bavinck geen rol (al riep 
omgekeerd zijn aarzelend karakter ook wel ergernis op). Zijn meer bezonnen manier van 
theologiseren steekt bovendien gunstig af tegen de soms hoog oplopende speculaties van 
Kuyper. Voor Bavinck voel je gauw sympathie. Dat gevoel riep Kuyper al nauwelijks op bij 
zijn vereerders en medestanders. Zelfs de rijkelijk zachtmoedige Bavinck kon behoorlijk 
exploderen wanneer Kuyper in de buurt was. In de kerkgeschiedenis draait het niet alleen om 
meningen en opvattingen. Daarin speelt ook het persoonlijke element een rol. Die nog jaren 
later de toon (mee) bepaalt. 
 
Variatie 
 
Ontmoetingen met Bavinck is een gevarieerde bundel. Dat geldt niet alleen voor de lengte van 
de diverse bijdragen. Maar ook voor de invalshoeken. George Harinck tekent Bavinck in de 
context van Kampen. Tevens plaatst hij hem in breder perspectief: Bavincks denkraam was 
wereldwijd. Harinck wijst in het bijzonder op Amerika. Dirk van Keulen laat merken dat 
Bavinck niet alleen de man van de GD is geweest. Als één van de weinigen in gereformeerde 
kring heeft hij - vanwege de eerste wereldoorlog - geworsteld met het oorlogsvraagstuk. 
Aardig is dat Van Keulen in een noot erop wijst, hoe K. Schilder vanaf de kansel eenzelfde 
existentiële betrokkenheid toonde. Bavincks belangstelling reikte ver. Toch gaat het gros van 
de bijdragen over Bavinck als theoloog. Wat dat betreft heeft de bundel in alle variatie iets 
eenzijdigs. Het is niet als verwijt bedoeld. Ontmoetingen met Bavinck is niet bedoeld om een 
totaalbeeld te geven. En het zwaartepunt van Bavincks levenswerk ligt toch bij de theologie. 



 
Ook in een ander opzicht is Ontmoetingen met Bavinck gevarieerd. Niet alle bijdragen zijn 
van hetzelfde niveau. De bijdrage van Andrea Ferrari over Bavinck in Italiaanse context is 
weinig meer dan een onkritische lofzang op Bavinck. In dat opzicht is de bijdrage van Hae-
Moo Yoo over Bavinck en de gereformeerde traditie in Korea aanzienlijk boeiender, hoe 
beperkt Bavincks invloed in Korea ook gebleven is. Een zinnig verhaal, dat bovendien van 
binnenuit zicht geeft op het karakter van de kerken in Korea: het zijn geen confessioneel-
gebonden kerken zoals de reformatorische kerken in Europa. Ook binnen de gereformeerde 
traditie kennen kerken hun cultuurverschillen! 
 
Verschil in niveau is er voor mijn gevoel ook tussen de twee bijdragen van J. Veenhof aan 
deze bundel. De tweede - over ‘De God van de filosofen en van de Bijbel’ - geeft een knappe 
analyse van Bavincks kentheoretische aanpak. Aanzienlijk minder overtuigend vond ik 
Veenhofs eerste bijdrage, waarin hij Bavinck als cultuurtheoloog vergelijkt met de rooms-
katholieke theoloog Romano Guardini. Of je een appel en een peer met elkaar vergelijkt. Ze 
hebben allebei een klokhuis en een steeltje. Maar je hebt het toch echt over verschillende 
vruchten. Dat het nog erger kan, blijkt uit de bijdrage van Arnold Schilder, die Bavinck 
spiegelt aan president Visschering van de Nederlandsche Bank. Nou ja, op een driedaags 
congres moet je ook wel eens even je ogen kunnen sluiten. En in een bundel als deze hoeft 
niet alles zwaarwichtig te zijn. 
 
Nieuw 
 
Bij een bundel als deze kom je al gauw voor de vraag te staan: wat krijg ik nu aan werkelijk 
nieuws te horen? Er zijn al heel wat studies over Bavinck en zijn theologie verschenen. Heeft 
Ontmoetingen met Bavinck naast nieuwe analyses ook werkelijk nieuwe informatie over hem 
te bieden? 
 
Een paar dingen wil ik hier noemen. Misschien al lang en breed bekend bij allround 
Bavinckkenners. Maar voor mij (meer een Bavinckhobbyist) toch echt nieuw. Bijvoorbeeld 
dat de oud-katholieke theoloog Andreas Rinkel voor zijn Dogmatische theologie uitbundig 
leentjebuur heeft gespeeld bij Bavincks GD. En dat niet alleen in formeel opzicht, maar ook 
inhoudelijk. Nooit geweten. En heel opmerkelijk. 
 
George Harinck meldt de ontdekking onlangs van Bavincks werkexemplaar van deel II van 
zijn GD (tweede druk), gedateerd 5 augustus 1908. Bavinck had het intensief bewerkt met het 
oog op een vermeerderde en herziene versie. Ook dit is bijzonder. Want de al eerder als 
standaardeditie aangeduide derde druk bleef inhoudelijk ongewijzigd in vergelijking met de 
tweede druk. Mogelijk hebben er ook van de overige delen werkexemplaren bestaan, maar dat 
is niet bekend. Harinck concludeert: ‘Waarom een gewijzigde derde druk nooit is verschenen 
is vooralsnog onduidelijk, maar dat Bavinck daartoe wel de intentie had, lijkt mij na de vondst 
van dit deel onomstotelijk bewezen’ (p. 110). 
 
Interessant. Toch lijkt het mij dat Harinck de betekenis van dit werkexemplaar overschat, 
wanneer hij ermee wil weerleggen dat Bavinck na 1910 zo’n beetje aan het einde van zijn 
theologisch Latijn was. Niet dat hij de theologie als zodanig vaarwel zei. Maar het lijkt me dat 
J. Veenhof gelijk heeft, wanneer hij stelt dat Bavinck in zijn Amsterdamse periode een grens 
had bereikt. Bavinck zag in dat verder denken en zoeken noodzakelijk was, maar zelf kwam 
hij er niet meer aan toe. ‘Bavinck heeft - denk ik - het gevoel gehad: wat ik wilde zeggen en 
kon zeggen, dat heb ik gezegd’ (Veenhof op p. 21). 



 
Aardig is wat Jan N. Bremmer vertelt over het boek van zijn vader R.H. Bremmer - 
gepromoveerd op Bavinck als dogmaticus - Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen 
1966). Uitgever Kok vond het manuscript van deze biografie te breedsprakig: het moest met 
een derde bekort worden. Vader Bremmer was daar aanvankelijk niet blij mee. Maar vond 
achteraf het boek aanmerkelijk leesbaarder geworden. Mogelijk is daarmee voor een deel het 
verschil verklaard, dat J. Kamphuis in 1968 constateerde tussen Bremmers uiteindelijke boek 
en de gedeeltelijke voorpublicaties ervan in De Reformatie (zie J. Kamphuis, Onderweg 
aangesproken. Beschouwingen over kerk, confessie en cultuur, Groningen z.j., p. 195v). Zo 
worden dingen soms jaren later verhelderd. Al roept dat meteen een nieuwe vraag op, 
namelijk waarom R.H. Bremmer soms heel wezenlijke passages geschrapt heeft. Aan 
onderzoek en studie komt nu eenmaal nooit een eind. 
 
Fundamenteel 
 
Het is niet mogelijk om aan alle twintig bijdragen aandacht te geven. Dus moet je bij een 
bespreking selecteren. Dat heeft als nadeel dat u als lezer even door mijn bril moet kijken. Dat 
nadeel is echter te beperken, door vooral uw aandacht te vragen voor de bijdragen waarin de 
fundamenten van Bavincks denken en theologiseren aan de orde komen. Persoonlijk heb ik de 
bijdragen daarover als hoogtepunten in deze bundel ervaren. 
 
Ik noemde al de bijdrage van J. Veenhof, ‘De God van de filosofen en van de Bijbel’. 
Nogmaals, een knappe analyse van Bavincks kentheoretische uitgangspunten. Hoe verhouden 
zich de dingen buiten ons tot onze waarneming? Bavinck heeft er diep over nagedacht. Je 
moet ook wel na het optreden van de filosoof Kant, die hier zo z’n vraagtekens zet: zijn de 
dingen zoals ze zijn, wel direct toegankelijk voor onze waarneming? Moeilijke vragen, 
waarmee niet iedere lezer van ons blad direct zal zitten. Wel hoop ik dat het de 
theologen/predikanten onder ons tot lezen zal prikkelen. Je leert er Bavinck beter door 
begrijpen. En de discussie over de (systematische) theologie als wetenschap gaat nog steeds 
onverminderd door. Je hoeft er alleen maar het laatstverschenen nummer van het blad Radix 
(jrg. 32, nr. 2, 2006, p. 91v) op na te lezen. 
 
De bijdrage van John Bolt, ‘Een gemiste kans. Herman Bavinck over openbaring en religie’ 
overlapt voor een deel die van J. Veenhof, maar geeft toch een heel eigen verhaal. Met een 
conclusie die aan het denken zet, maar tegelijk heel wat vragen oproept. Omdat Bavinck zich 
niet beperkte tot de bijbelse theologie, maar de christelijke religie (in al haar exclusiviteit) zag 
als religie onder de religies, bleef hij bewaard voor het subjectivisme - het denken vanuit het 
(vrome) ik - waaraan zijn erfgenamen (bijv. G.C. Berkouwer) niet wisten te ontkomen. Totdat 
uiteindelijk bij H.M. Kuitert alle kaarten op het verschijnsel religie gezet worden, zonder het 
vertrouwen dat Bavinck in de bijbelse openbaring had. Zouden de lijnen werkelijk zo lopen? 
 
De conclusie van Bolt valt des te meer op, omdat C. van der Kooi in zijn bijdrage ‘Het beroep 
op het innerlijk getuigenis van de Geest, in het bijzonder bij Herman Bavinck’ bij Bavinck 
juist denken vanuit het vrome ik constateert of in ieder geval vermoedt. Bij Bavinck zou de 
kerk als traditiegemeenschap te veel buiten beeld blijven. Daarvan geeft M.E. Brinkman 
(‘Bavinck en de katholiciteit van de kerk’) een ander beeld: Bavinck stelt dat elke gelovige en 
dogmaticus zijn overtuiging allereerst ontvangt uit de handen van zijn kerk. Ook H. van den 
Belt (‘De autonomie van de mens of de autopistie van de Schrift’) ziet Bavinck worstelen met 
het subjectivisme. Voor Bavinck ligt de grond van het geloof niet in de gelovigen, maar in 
Gods openbaring. Tegelijk had Bavinck volgens Van den Belt een soort haat-



liefdeverhouding met het subjectivisme van de ethische theologie. Er is bij Bavinck een 
subjectief element te bespeuren, dat naar het oordeel van Van den Belt Berkouwer verder 
ontwikkeld heeft en bij Kuitert geradicaliseerd wordt. Loopt er misschien een lijn van de 
bevindelijk-gereformeerde spiritualiteit (die via de Afscheiding ook bij Bavinck een rol 
speelt) naar de vrijzinnigheid? 
 
U merkt, het gaat over fundamentele voorvragen. En de Bavinckgeleerden zijn het duidelijk 
niet in alle opzichten met elkaar eens. Al tracht ieder werkelijk aan Bavinck recht te doen. Dat 
mag wel even apart vermeld worden. In de loop van de tijd is Bavinck nogal eens voor eigen 
theologische karretjes gespannen. Dat is niet zo’n kunst. Er zijn bij Bavinck witte plekken, 
vaagheden en raadselachtigheden die je gemakkelijk naar eigen believen kunt invullen. Zoals 
er bij hem ook innerlijke tegenstrijdigheden of inconsequenties te noteren zijn. Graag spreek 
ik waardering uit voor het feit dat in deze bundel geprobeerd wordt om Bavincks eigen 
bedoelingen op het spoor te komen. Dat er dan onderling meningsverschil is, prikkelt alleen 
maar tot verdere studie en gesprek. Het kriebelt om je in het gesprek te mengen. Daarvoor is 
een boekbespreking niet de geëigende plaats, helaas. Deze bespreking is zo al ingewikkeld 
genoeg geworden, vrees ik. Laat één ding in ieder geval helder zijn: Ontmoetingen met 
Bavinck is een in veel opzichten stimulerende bundel. Om het met H. van den Belt te zeggen: 
Bavinck blijft boeien! 
 
N.a.v.: George Harinck en Gerrit Neven (red.), Ontmoetingen met Bavinck, De Vuurbaak, 
Barneveld 2006, ADChartasreeks nr 9, ISBN 90 5560 307 4, 343 pag., verkoopprijs € 17,90 
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