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Rondblik in boekenland 
 

H.J.C.C.J. Wilschut 

 

Dit blad kent de rubriek ‘Boek van de maand’. Daarnaast kennen we de korte 

boekbespreking. Maar zelfs die laatste rubriek kan te veel gevraagd zijn. Soms ontvangt 

de redactie boeken ter recensie, die op zichzelf genomen best een min of meer brede 

bespreking waard zijn. Maar die voor u als lezers van dit blad niet altijd van even groot 

belang zijn. Vandaar dat we een rondblik in boekenland houden, waarbij ik uw 

aandacht vestig op een aantal boeken die al een poosje op de plank liggen. 

 

Bekijk het eens zo 

 

We beginnen met een boek dat ik eigenlijk onbespreekbaar vind. In 2007 verscheen bij 

uitgeverij Boekencentrum het boekje van dr. B. Loonstra, Bekijk het eens zo. 

Dieptegesprekken over de kerk van vandaag en morgen. Het gaat om een aantal gefingeerde 

gesprekken over geloof en kerk. Aan het slot neemt de auteur zichzelf een interview af. 

 

In al de beschreven gesprekken blijft een eigen standpuntbepaling van Loonstra met opzet 

achterwege. Al schrijft hij dat uit de meeste gesprekken wel duidelijk wordt, waar zijn 

sympathie ligt. Toch, wat Loonstra vindt, mag je zelf uitzoeken. Want het gaat niet om de 

standpunten, maar om de argumenten, zegt hij (p. 126). 

 

Alles goed en wel, hiermee maakt de auteur zich ongrijpbaar. Dat is zijn goed recht. Maar het 

maakt m.i. zijn boek onbespreekbaar. Want met wie je ook in gesprek raakt, niet rechtstreeks 

met de auteur. Mag ik hiervoor stichtelijk bedanken? 

 

Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw 

 

E.P. Meijering schrijft de ene pil na de andere (en dan ook nog eens publicaties van 

bescheidener omvang). Niet alleen blijkt hij goed thuis in de oude kerkgeschiedenis. Hij is het 

ook in de meer nabije kerkgeschiedenis. Zie zijn Het Nederlands christendom in de twintigste 

eeuw, verschenen in 2007 bij uitgeverij Balans. U hebt er een omvangrijk en tegelijk boeiend 

boek mee in handen. Tenminste, als je van kerkgeschiedenis houdt. Dat moet je er 

tegenwoordig wel bij zeggen. Geschiedenis is niet echt meer ‘in’. Jammer. Niet alleen kan 

(kerk)geschiedenis buitengewoon interessant zijn. Je leert bovendien je eigen tijd beter 

begrijpen. 

 

Het aardige van dit boek van Meijering is, dat het veel witte vlekken invult die andere recente 

uitgaven over de Nederlandse kerkgeschiedenis vertonen. Ik denk hier aan het Handboek 

Nederlandse kerkgeschiedenis dat in 2006 bij Kok verscheen en waarvan een nieuwe 

bijgewerkte druk op verschijnen staat, en aan Nederlandse religiegeschiedenis van Joris van 

Eijnatten en Fred van Lieburg (Hilversum 2005). Meijering zit er wat dichter op allemaal. 

Met als bijkomend voordeel de aandacht voor allerlei figuren die in de vorige eeuw een rol 

hebben gespeeld in het kerkelijk leven. 

 

Natuurlijk, met Meijerings (overigens terughoudende) taxaties hoef je het niet altijd eens te 

zijn. En zelfs de beste breister laat wel eens een steek vallen: het is toch echt G.H. Kersten en 



Nader Bekeken januari 2009 

Rondblik – H.J.C.C.J. Wilschut 

niet H.G. Kersten. Maar nu kom ik op gevaarlijk terrein. Ooit heb ik in de 

literatuurvermelding van mijn proefschrift Kersten van z’n H beroofd. Dus eigenlijk ben ik de 

laatste die er iets van zeggen mag. 

 

Wij zijn ook katholiek 

 

Onder deze titel verscheen in 2007 bij de Protestantse Pers te Heerenveen een bundel, met J. 

Kronenburg en R. de Reuver als eindredactie (ondertitel: Over protestantse katholiciteit). Van 

het katholieke kerk-zijn heeft de Rooms-Katholieke Kerk niet het alleenvertoningsrecht. 

Vijfentwintig auteurs uit de breedte van de PKN geven hun visie op het katholieke karakter en 

gehalte van de grootste protestantse kerk in ons land (p. 5). 

 

De bundel is inderdaad heel divers. Sommige bijdragen zijn sterk op de PKN gericht. Best 

interessant. Maar niet altijd van direct belang voor niet-PKN-leden. Alhoewel. Het artikel van 

R. de Reuver (‘Gemeente en katholiciteit. Katholiciteit voor het kerkelijk gehalte van de 

gemeente’, p. 143v) zet je ook als lid van de GKv aan het denken. Weet je je als plaatselijke 

gemeente nog deel van een groter geheel? Je kunt zo focussen op het eigen gemeentelijke 

leven, dat er iets van binnenkerkelijke sektevorming plaatsvindt. 

 

Een aanrader vind ik de bijdrage van dr. Gijsbert van den Brink over ‘Belijdenis en 

katholiciteit. De lange lijn van de leer’ (p. 99v). Onderschat de samenbindende = 

katholiserende betekenis van de kerkelijke belijdenis niet! Graag noem ik ook het artikel van 

prof. dr. A. van de Beek (‘Cultuur en katholiciteit. Vasthouden wat overal, altijd en door allen 

geleerd is’, p. 189v). Boeiend is hoe Van de Beek omgaat met het modewoord 

‘contextualiteit’. Het boek sluit af met een reeks geschreven portretten van ‘protestants-

katholieke theologen’, met Luther als eerste en C.W. Mönnich als laatste. Als korte 

introductie waardevol! Wij hebben in de kerk(geschiedenis) niet slechts met abstracte ideeën 

te maken. Maar met levende mensen! 

 

Omhoog kijken in platland 

 

De bundel Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap (Kampen, januari 2008 

tweede druk; onder redactie van Cees Dekker, René van Woudenberg en Gijsbert van den 

Brink) stelt het thema geloof en wetenschap aan de orde. In veel modern en postmodern 

denken vormen deze twee een absolute tegenstelling. Daar laten de auteurs van deze bundel 

een ander en tegendraads geluid in horen. 

 

In dat kader komen heel wat aspecten aan de orde. De geloofwaardigheid van de Bijbel. De 

natuur van de natuur (geen vergissing, zo staat het er echt!). De aard van de geest. Ik doe maar 

een greep. Bijdragen op een stevig niveau. Die prikkelen tot denken. Goed dat dit soort 

boeken verschijnt! Om te beginnen voor degenen onder ons die academisch gevormd worden 

of zijn. En die van dichtbij te maken krijgen met het verhaal dat wetenschap en geloof niets 

met elkaar te maken hebben. Dan kun je dit soort denkoefeningen goed gebruiken. Om God 

ook met het verstand lief te hebben. 

 

De bijdrage van dr. A.L.Th. de Bruijne (over bijbelse geschiedenis/geschiedschrijving, p. 

107v) heeft inmiddels al heel wat aandacht gehad. Overigens, dr. De Bruijne gefeliciteerd met 

het hoogleraarschap aan de TU in Kampen en Gods zegen toegewenst. Dat de bijdrage van De 

Bruijne kritische reacties opriep, verbaast niet. Soms wordt er wel erg onbeschermd 

geformuleerd. Gelukkig is er na een toelichting van De Bruijne in De Reformatie een boel kou 
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uit de lucht gehaald. Al blijft er nog discussiestof genoeg over. Over de zogeheten 

‘vertelconventies’ is het laatste woord nog niet gezegd! 

 

De Bijbel vertaald 

 

We gebruiken al weer een paar jaar de NBV. We waren inmiddels ook wel aan een nieuwe 

vertaling toe. Tegelijk merk je bij langer gebruik ook schaduwkanten aan de NBV. Er zit toch 

wel erg veel eigen interpretatie van de vertalers in verwerkt. En als studiebijbel (waarin je 

graag dicht bij de grondtekst zit) laat de NBV je meer dan eens in de steek. 

 

Wil je eerlijk kritiek oefenen, benader de NBV dan wel vanuit de eigen opzet. Daar kan het 

boek van K. Spronk e.a., De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de 

bijbelse geschriften (Zoetermeer/Kapellen 2007) goede diensten bij bewijzen. Ik denk hier 

met name aan de bijdrage van dr. Lourens de Vries, ‘Het eigene van de Nieuwe 

Bijbelvertaling. Uitgangspunten, methode, doelen’ (p. 11v). Wie kritiek wil oefenen, moet 

twee niveaus uit elkaar houden. Je kunt kritiek hebben op de gekozen vertaalaanpak als 

zodanig. Je kunt ook kritisch bekijken hoe de gekozen aanpak concreet ingevuld is. 

 

Het eerste niveau – de aanpak als zodanig – blijkt een specialistische aangelegenheid. Het valt 

niet mee om met je gewone domineesopleiding op dit niveau zinnig mee te praten. Al houd je 

het onaangename gevoel dat er heel wat weerwoord mogelijk is. Kritisch kijken op het tweede 

niveau is eenvoudiger. In ieder geval gaat het om een complex geheel. Op een aardige manier 

helpt dit boek je hierbij. Het eerste gedeelte bevat een aantal essays die basaal inzicht geven in 

de NBV, niet alleen in de gekozen aanpak, maar ook in bronteksten en de vertaling als 

Nederlandse literaire tekst. In het tweede gedeelte wordt het algemene gedeelte 

geconcretiseerd aan de hand van diverse teksten en thema’s. Met name de bijdrage van 

Yvonne van den Akker-Savelsbergh over ‘Het Onze Vader in De Nieuwe Bijbelvertaling’ (p. 

388v) vond ik erg instructief. Maar die raakt dan ook de gebedspraktijk van dichtbij. Met de 

schrijfster stem ik in om het bij de zesde bede toch maar te houden bij ‘de boze’ in plaats van 

‘het kwaad’. Al is ook deze weergave verdedigbaar. 

 

Vraagje: zijn we als GKv toch niet iets te haastig en te hijgerig geweest met onze keus voor de 

NBV? 

 

Autopistie 

 

In 2006 promoveerde H. van den Belt in Leiden op het proefschrift The authority of Scripture 

in Reformed Theology. Truth and Trust. Dit jaar verscheen dit proefschrift in druk bij Brill in 

Leiden/Boston. Het is een voorname uitgave geworden. Met bijbehorende prijskaart (€ 89,-). 

Maar volgens mij deze prijs dubbel en dwars waard. 

 

Autopistie wil (kortweg) zeggen: de Schrift heeft haar geloofwaardigheid in zichzelf. De term 

bergt een dubbel aspect in zich: de Schrift is niet alleen waar, maar heeft ook recht op ons 

geloof. Op klassieke manier is de autopistie beleden in art. 5 NGB: 

 
Wij ontvangen al deze boeken, en deze alleen, als heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te richten, 

daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen geloven wij alles wat 

zij bevatten.  

Dat doen wij niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als canoniek erkent, maar vooral omdat de 

Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. Het bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. 

Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren. 
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U begrijpt het belang van dit proefschrift. Waarop berust het schriftgezag? Welke plaats heeft 

daarbij het ‘getuigenis van de Heilige Geest’? Van den Belt gaat na wat diverse 

gereformeerde theologen daarover gezegd hebben. De lijnen komen bij elkaar in het 

belangrijke zevende hoofdstuk ‘Trusting the truth’. Hier heb ik persoonlijk wel wat 

vraagtekens. Bijvoorbeeld over de m.i. al te kritiekloze manier waarop Van den Belt spreekt 

over de Schrift als eindresultaat van een redactiegeschiedenis. Heeft de aanvaarding van de 

Schrift als onfeilbaar Woord van God (waarvoor ook Van den Belt staat) geen gevolgen voor 

je visie op de inspiratie? Ik noem maar een paar dingen. 

 

Hoe dan ook, Van den Belt heeft een gewichtig proefschrift geschreven. Dat ook nog eens 

goed leesbaar is (tenminste wanneer je Engels kent). Zeker collega-predikanten beveel ik deze 

studie van harte aan. Al zal het voor menig ander lezer van ons blad te specialistisch zijn, 

zoals ook het Engels een barrière kan vormen. Dr. Van den Belt alsnog gefeliciteerd met zijn 

proefschrift. En met zijn benoeming tot universitair docent te Utrecht, als opvolger van prof. 

dr. A. de Reuver. Kerkelijk gaan de wegen uiteen. Tegelijk kunnen we als gereformeerde 

belijders veel van elkaar leren. Laat dat ook eens hardop met dankbaarheid gezegd zijn! 
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