
Over de oorsprong van onze 

vaderlandse deugden 

PROF. DR. RUDOLF BOON 

Als wij de media mogen geloven, zijn momenteel op tal van plaatsen in ons land 

debatten over waarden en normen in volle gang. Maar over welke waarden en 

normen gaat het eigenlijk? Bestaat er bijvoorbeeld wel zoiets als een waarden

en normenstelsel van typisch Nederlandse signatuur? Zijn waarden en normen 

louter een zaak van burgerlijk fatsoen? Of behelzen zij in hun geestelijk-zede

lijk gehalte toch meer dan slechts wellevendheid en welgemanierdheid? Liggen 

onze waarden en normen soms besloten in de universele rechten van de mens? 

Als dit zo is, waaruit bestaan dan nog hun typisch Nederlandse karaktertrek

ken? Wat willen wij in dit land met elkaar hoog houden en bewaren als kostba

re waardevolle schatten, onvervangbaar, onmisbaar? Pas wanneer wij in het be

antwoorden van deze vragen een zekere eensluidendheid hebben bereikt, heeft 

het zin om te overwegen in hoeverre - zonder verlies van eigen identiteit - bin

nen ons stelsel van waarden en normen niet-westerse elementen kunnen wor

den geïntegreerd. Volgens Dr. Rudolf Boon, emeritus-predikant van de 

~ Hervormde Kerk en emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit, heeft de 

- doopsgezinde minderheid kans gezien om binnen het protestants-gereformeer

de bestel van onze toenmalige republiek, met haar ethische beginselen, ver bui

ten de kring van haar aanhang, een vormende invloed uit te oefenen op de 

waarden en normen in ons volksleven. Zo zeer zelfs dat ze nu als typisch vader

landse deugden te boek staan. In zijn bijdrage gaat Boon in op de noodzaak van 

historisch reflectie, de kortzichtigheid van secularistische vertegenwoordigers 

van de westerse moderniteit en neemt hij stelling tegen elke poging van cul

tuurrelativisme om onze geestelijke en zedelijke verworvenheden prijs te geven 

aan de smeltkroes van het multiculturalisme. 

Nog onlangs ondervond dit standpunt heftige tegenspraak. In een debat over 

waarden en normen behoorden wij zonder meer ons afte stemmen op de multi

culturele samenleving in wording. Immers uit de ontmoeting van culturen zou

den langs de weg van wederzijdse integratie de waarden en normen van een kos

mopolitische beschaving in de toekomst ontstaan. Niet langer zou onze identiteit 

uitsluitend worden bepaald door de geestelijk-zedelijke tradities waarin wij gebo

ren en getogen zijn. In toenemende mate zou onze identiteit het product worden 

van een wereldomspannend cultureel integratieproces. Waarom zouden wij dan 

nog langer ons druk maken over zoiets provincialistisch als typisch Nederlandse 

kenmerken van ons waarden- en normenstelsel?' Helaas, het optimisme waarmee 
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de multiculturele samenleving in spe door de beleidsmakers van gisteren werd be

groet, is inmiddels aanmerkelijk bekoeld. Rond de integratie van allochtonen sta

pelen de strubbelingen zich op. De problemen blijken talrijker te zijn en verder

strekkend dan aanvankelijk werd aangenomen. Vooral onder 

moslimminderheden neemt de weerstand tegen het secularisme van de westerse 

moderniteit in heftigheid toe.' Getwijfeld wordt aan een lang gekoesterde ver

wachting, dat met de ontwikkeling en consolidering van de multiculturele sa

menleving uit de vermenging van tradities eens een nieuwe mondiale cultuur 

zou ontstaan. Secularistische woordvoerders van de westerse moderniteit blijken 

de levenskracht en duurzaamheid, de spankracht, weerbaarheid en vasthoudend

heid te hebben onderschat, die eeuwenlang gevestigde niet-westerse culturen en 

religies aan de dag leggen. Vermoedelijk zullen deze van religie doortrokken be

schavingen sommige elementen uit onze westerse moderniteit in zich opnemen. 

Maar waarom zouden zij niet in staat zijn tegen ons cultureel secularisme doel

treffend weerstand te bieden?3 

Onmiskenbaar streven zij ernaar in een pluralistische maatschappij haar eigen 

identiteit naast en tegenover elkaar onverkort te handhaven. Het behoeft geen be

toog, dat dit streven op gespannen voet komt te staan met de eis om zich te con

formeren aan de waarden en normen, die in ons land gelden. 

Confrontatie met het verleden 

Maar staat bij zovelen onder ons, vervreemd als zij zijn van de eigen geestelijk-ze

delijke tradities, wel helder voor ogen om welke waarden en normen het gaat? 

Eerst wanneer in de beantwoording van de vooropgestelde vragen een communis 

opinio zich aftekent, zijn wij gerechtigd aanpassing aan onze waarden en normen 

te verlangen. Pas wanneer wij zelf weten welke onze waarden en normen zijn, 

kunnen wij zinvol deelnemen aan debatten over integratie. 

Een ontmoeting met vertegenwoordigers van wereldgodsdiensten en een her

nieuwde bewustwording van onze eigen geestelijk-zedelijke tradities doen ons be

seffen, dat waarden, maatstaven en gedragsregels moeizaam verkregen kwetsbare 

verworvenheden zijn. Ze zijn vrucht van kennis en inzicht, opgedaan in vorige ge

slachten door levenservaring en levenswijsheid. Zulke waarden en normen herin

neren aan de Zeeuwse wapenspreuk 'Luctor et emergo'. Zij waren onderworpen aan 

processen van vorming en ontplooiing, van slijtage, veroudering en afsterving om 

vervolgens te worden vernieuwd en hersteld. 

Zo dringt het tot ons door, dat elke generatie tegenover een volgend geslacht ver

antwoordelijk is om beproefde waarden en normen in een veranderde nieuwe si

tuatie van maatschappij en cultuur te integreren en zo voor ondergang en verlies 

~e behoeden. Zulke waarden en normen vertegenwoordigen waardevolle en zin

volle tradities, behorend tot het geestelijk-zedelijke kapitaal van onze maatschap

pij en cultuur. Zij vormen de beste hoofdstukken uit onze geschiedenis, confronte-
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ren ons met het gedenkwaardigste uit ons eigen verleden, herinneren ons aan de 

grondslagen van ons nationale bestaan" 

Noodzaak van historische reflectie 

Maar zijn die grondslagen niet onbereikbaar diep weggezonken onder de opper

vlakte van wat Nederland anno nu te zien geeft? Een gebied onderhevig aan dras

tische demo- en topografische veranderingen; een maatschappij met een post

christelijke cultuur. Laten wij nu onze 'spiegel historiael' ter hand nemen en daarin 

speuren naar waarden en normen, die van het verleden uit aan ons zijn overgele

verd. "Ach, waarom toch dat gewroet in het verleden! Uit zich hierin niet een nos

talgisch verlangen, terug naar vroeger? Een hang naar wat voorgoed voorbij is, 

verraadt een innerlijke weerzin om de problemen in het heden onder ogen te 

zien, getuigt van gebrek aan moed en daadkracht om die problemen doeltreffend 

aan te pakken. Blijf toch niet achterwaarts staren, kijk, vooruit naar de toekomst!" 

Zo redeneert de geest van een moderniteit, die ongehinderd door historisch besef 

het verleden de rug heeft toegekeerd, het heden houdt voor vertrekpunt naar 

morgen. Het is de mentaliteit, die niet snapt, dat zonder historische reflectie de 

fundamenten wegzinken onder een beschaving, welke zo onherroepelijk ten 

prooi valt aan desintegratie. 

Wie vervreemd is van zijn eigen verleden, de schakelfunctie van traditie tussen de 

tijden in maatschappij, cultuur en persoonlijk bestaan veronachtzaamt, kent niet 

meer zijn eigen, in het verleden gewortelde identiteit, staat gedesoriënteerd in 

het heden, mist de juiste blik op de toekomst. Een terugblik in het verleden is dan 

ook onontbeerlijk, willen wij onze weg kunnen vinden in de verwarde en verwar

rende situatie van de wereld om ons heen. 

Ethisch erfgoed 

In onze spiegel historiael herkennen wij geestelijk-zedelijke tradities, verankerd in 

een ver verleden, die, onder de oppervlakte van wat onze secularistische postchris

telijke cultuur genoemd wordt, hun vitaliteit in het heden bewaard hebben. Deze 

tradities blijken draagsters te zijn van waarden met de daarbij passende maatsta

ven, die sinds lang een bijzondere plaats in ons volksleven hebben veroverd. 

Binnen het protestants-gereformeerde bestel van onze toenmalige republiek (van 

vóór 1795) heeft de doopsgezinde minderheid kans gezien om met haar ethische 

beginselen, ver buiten de kring van haar aanhang, een vormende invloed uit te oe

fenen op de waarden en normen in ons volksleven. De verbreiding en doorwer

king van die invloed kunnen hoofdzakelijk hieraan worden toegeschreven, dat de 

geestelijk-zedelijke beginselen metterdaad in praktijk zijn gebracht. Het bleef niet 

bij een deugdenleer, voorgedragen in fraai geïllustreerde emblemataboeken, zin

nebeeldig voorgesteld in toneel en feestelijke optochten, in beeldende kunst. 
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Bijbels geïnspireerde deugden kregen handen en voeten. Ze werden beproefd en 

toegepast in het leven van een geloofsgemeenschap, in het dagelijks bestaan van 

gelovigen, en zo uitgedragen in de maatschappij.' 

De doopsgezinde beweging, in het spoor van Menno Simons, hield van meetaf aan 

een principiële afwijzing in van een verstrengeling tussen de macht van de troon 

en die van de clerus. Binnen haar gelederen was namelijk het besef sterk ontwik

keld, dat macht, wereldlijk en geestelijk, schielijk corrumpeert, vooral wanneer 

kroon en mijter of tiara aan elkaar verslingerd raken. Een christelijke gemeente 

behoort zich dan ook verre te houden van aanspraken, vertoon en uitoefening van 

macht, zo vaak verwildceld in gewelddadigheden. Tegenover gewetensdwang en 

ketteljagerij stelde de beweging van oudsher vrijheid van geweten en godsdienst. 

Immers, geloof stoelt niet op conventie, laat staan op dwang, maar is een zaak van 

overtuiging, een persoonlijke beslissing tot de gemeenschap toe te treden en deze 

beslissing te bekrachtigen door een persoonlijke geloofsbelijdenis. De gerefor

meerde traditie heeft dit element van doperse spiritualiteit terecht overgenomen 

(catechese volgen, na onderzoek van kennis en inzicht' aangenomen' worden, 

daarna voor de gemeente belijdenis 'doen'). Haar consequente afwijzing van de 

bovengenoemde verstrengeling op grond van bijbelse motieven heeft de broeder

schap een heirleger van bloedgetuigen bezorgd. Nog steeds vertoont de broeder

schap - waarin ieder lid deelt in het priesterschap der gelovigen - het tegenbeeld 

van een strak hiërarchisch gelede organisatie waarvan de hoogste gezagsdrager 

zetelt ver buiten de landsgrenzen, ver weg van het kerkelijk grondvlak. De broe

derschap is niet heengegaan door een kerldIervorming, die haar oorsprong heeft 

in Genève, Zurich ofWittenberg. Zij is een geestelijke vrucht van eigen bodem. Zij 

is ontstaan uit een intense omgang met de Schrift - vooral met het Nieuwe 

Testament - van eenvoudige volksmensen, die daaraan hun waarden en normen 

hebben ontleend. Haar model vond de geloofsgemeenschap in het prille begin van 

de apostolische gemeente; een bondgenootschap van vrome stillen in den lande, 

eenvoudigen van geest, rond de Heer en zijn apostelen. Gemeten naar haar oor

sprong is de Doopsgezinde broederschap in ons land eigenlijk de enige authentie

ke 'volkskerk' in de letterlijke zin van het woord. 

Sedert de Unie van Utrecht (1579) waren in ons land gaandeweg de voorwaarden 

ontstaan, die het mogelijk maakten, dat een ethisch appèl uit non-conformisti

sche hoek zo'n ruim gehoor kon vinden. Geen verbond tussen troon en altaar, tus

sen absolutistisch koningschap en hiërarchisch lderikalisme. Geen afgedwongen 

confessionele uniformiteit, die geen enkele vorm van non-conformisme duldt. 

Geen pracht en praal van een wuft en spilziek hof. Geen trotse adelstand van 

grootgrondbezitters. Geen megalomane mensenlevens en kapitalen verslindende 

ambities van een grootmacht. Maar een republikeinse burgermaatschappij, waar 

de vrijheid, die aan handelsbetrelddngen en wetenschappelijk onderzoek werd 

toegekend, zich ook uitstrekt - zij het met enkele beperldngen - tot woord, ge

schrift en godsdienst." Zo kleinschalig als het land is, evenzo zijn cultuur. Geen 
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luisterrijke paleizen, seigneurale landgoederen, imponerende kathedralen, maar 

een ingetogen monumentaliteit van burgerlijke en kerkelijke bouwkunst. Vooral 

de schilderkunst brengt de glorie van het eenvoudige leven van alle dag aan het 

licht. In zo'n ambiance kan op het grondvlak van het volk een levensinstelling ge

dijen zoals in het bijzonder door de doopsgezinde gemeenschap is nagestreefd. 

Tot op de huidige dag vertegenwoordigt de doperse traditie in de Oecumene een 

kerktype, dat wars van hiërarchie en klerikalisme de hoedanigheden in zich her

bergt van een democratisch bestel. Het ligt dan ook voor de hand, dat doopsgezin

den van oudsher behoren tot de ijverigste pleitbezorgers van beginselen en deug

den. welke dienen tot de opbouw van een democratische mentaliteit en 

samenleving.' De kerkstructuur heeft de aanzet gegeven tot zo iets als een leer

school in geestelijke zelfstandigheid, in het doen van weloverwogen keuzen, in 

kritisch denken over staat en maatschappij, in gemeenschapszin en verantwoor

delijkheidsbesefjegens anderen. Het onopgesmukte interieur van de 'vermaning' 

weerspiegelt een sobere ingetogen stijl van leven waarin overdaad, verspilling en 

gekunsteldheid vermeden worden.' In de geloofsgemeenschap worden deugden 

aangekweekt, die tot het gebindte van een goed geordende samenleving behoren: 

nauwgezetheid van geweten, oprechtheid en betrouwbaarheid in woord en daad, 

rechtvaardigheid in handel en wandel, verdraagzaamheid jegens andersdenken

den, vredelievendheid in maatschappelijke contacten. Er zijn raakvlakken tussen 

de doopsgezinde gemeenschap en de brede bevindelijke stroming van de zogehe

ten 'Nadere reformatie' in de Publieke kerk. Want ook daar staan de meesten van 

de genoemde deugden in hoog aanzien" 

'Vaderlandse deugden' 

Opmerkelijk is dat ten tijde van de Verlichting in ons land deze deugden niet lan

ger worden beschouwd als 'typisch doopsgezind'. Veeleer ziet men er de oud-va

derlandse waarden en normen in. Inderdaad streefde de Verlichting in haar 

Nederlandse versie naar herstel en behoud van een godsdienstig en ethisch pa

troon van protestantse signatuur, dat (zo meende men) zijn beslag had gekregen 

in de Gouden Eeuw. Symptomatisch voor deze ontwikkeling is de toenemende 

waardering voor tolerantie, welke stoelt op denkbeelden van christen-humanisten 

als Castellio en Coomhert, en gestalte had gekregen in de Muiderkring, ontmoe

tingsplaats voor protestants en rooms in een ambiance van humanistische cul

tuur.
1O 

De traditie van tolerantie vindt vooral in de remonstrantse broederschap 

een krachtige voortzetting ('In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas'). 

Een boeiend experiment van 'écuménisme avant la lettre' vormen de Rijnsburgse 

Collegianten.
1I 

Geleidelijk wint de tolerantie veld onder de gematigde 'orthodoxie 

éclairée' binnen de Publieke kerk, de Eglise Wallonne, de lutherse gemeenschap. 

Ruimdenkenden onder de rooms-katholieken nemen deel aan het verenigingsle

ven in genootschappen met een protestantse inslag en scharen zich zo nu en dan 
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onder het gehoor van een gerenommeerde hervormde kanselredenaar om te vol

doen aan hun intellectuele behoefte, die geen bevrediging vindt in hun eigen 'sta
tie,.12 

Zijn de oud-vaderlandse deugden, waarden en normen met de oude republiek op

geborgen op de archiefzoldervan de tijd? Zijn zij in een secularisatieproces gedu

rende de 19de en 20ste eeuw uit een moderne toonaangevende cultuur en uit het 

maatschappelijk verkeer vrijwel weggevaagd? 

Secularistische kortzichtigheid 

In secularistische kringen is het (nog steeds) 'bon ton' om smalend te spreken over 

wat eens bestond als 'civil religion' (bijvoorbeeld 'God-Nederland-Oranje') en nu nog 

als 'organized religion' - althans in hun ogen - een zieltogend bestaan rekt. Ach ja, 

die kerken! Ze worden almaar leger. Haar ledental, inmiddels geslonken tot een 

minderheid, zal binnenkort niet meer bevatten dan een kwart van de bevolldng. 

Stel je voor, dat de islam door een secularisatieproces heelhuids heenkomt (wat in 

de optiek van de secularisten niet waarschijnlijk is), dan zouden straks in dit land 

de moslims in aantal het restant christenen naar de kroon steken! 

Secularistische vertegenwoordigers van de westerse moderniteit maken opnieuw 

dezelfde taxatiefout als bij hun beoordeling van de wereldgodsdiensten. Zij onder

schatten de levenskracht en duurzaamheid, de spankracht, weerbaarheid en vast

houdendheid van een beschaving, die ten diepste gefundeerd is op het bijbels ge

tuigenis, waarvan zij overigens geen weet meer hebben.
13 

Als gevolg van hun onverschilligheid ten opzichte van het vaderlandse verleden 

ontgaat het de secularisten hoe een godsdienstige minderheid, sterk bewust van 

haar eigen identiteit, in staat is een besefvan waarden en normen onder brede la

gen van het volk aan te kweken. De doopsgezinden gaven, zoals is opgemerkt, 

hiervan een treffend voorbeeld. Ook de Publieke kerk heeft, toen haar ledental 

nog een kleine minderheid in de bevolking vertegenwoordigde, op het 

Nederlandse waarden- en normenstelsel zodanig haar gereformeerde stempel ge

drukt, dat dit in allerlei contreien van ons land tot op de dag van vandaag herken

baar is.
14 

Onkundig van de vernieuwende impulsen van geestelijk leven, die zich in 

de kerken voordoen, hebben de secularisten geen oog voor het feit, dat in gemeen

ten en parochies zonder tal alsook bij de erfgenamen van christen-humanistische 

tradities, de bijbels geïnspireerde oud-vaderlandse deugden, waarden en maatsta

ven in uiteenlopende vormen en op zeer verschillende manieren voortleven. Een 

nog niet genoemde waarde van bijzonder gewicht, die in de kerken wordt hoogge

houden, is de 'cultuur van het geven', de niet aflatende stroom van giften ten bate 

van diaconale doelen in binnen- en buitenland. 
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Drie nog te nemen hindernissen 

Wat staat ons nog in de weg om onze waarden en normen helder voor ogen te krij

gen? In het voorafgaande ligt het antwoord op de vraag. In de eerste plaats moeten 

wij ons verzetten tegen elke poging van cultuurrelativisme om onze geestelijke en 

zedelijke verworvenheden prijs te geven aan de smeltkroes van multiculturalis

me. Voorts moeten in de samenleving de vooringenomenheden worden ontkracht 

waarmee een post-christelijke secularisme meent zijn weigering van het christen

dom als grondslag en erfgoed van onze beschaving te kunnen rechtvaardigen. 

Tenslotte moeten wij niet het oor lenen aan de stem van het vooruitgangsgeloof, 

dat waardering voor traditie en onderzoek naar het verleden afdoet als uitingen 

van nostalgie." 

Hebben wij deze struikelblokken achter ons gelaten, wat kan ons dan nog verhinde

ren ons te laten inspireren door die tradities van christelijk geloof waarin de grond

slagen ten diepste verankerd liggen van onze waarden en normen, ja ook van onze 

beginselen van humaniteit, onze democratische rechten, vrijheden en plichten?,6 

J)r. Rudolf Boon is emeritus-predikant van de Hervormde Kerk, emeritus-hoogleraar 

Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Hij ontving zijn academische scholing in Amsterdam, Utrecht, New York, Oxford, Hdinburgh 

en promoveerde in 1951 op een bronnenstudie over de beginfase van het Amerikaanse prote

stantisme (Utrecht). 

Een lange reeks publicaties staat op zijn naam (filosofie, theologie, ecumenica, judaica, chris

telijke mystiek, cultuurgeschiedenis). Zijn voornaamste studieonderwerpen betreffen de ver

houding jodendom-christendom, moderniteit en secularisme. 

Tezamen met zijn echtgenote Rita Schilling, expert in de theologie van Hildegard van 

Hingen, Heloise, Clara en Hadewych, doceerde hij tien jaar middeleeuwse mystiek. 
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Noten 

1 Van het optimisme waarmee beleidsmakers het cultureel pluralisme be

schouwden, getuigde nog onlangs een uitnodiging, gericht tot de 

Amsterdamse burgerij om ten stadhuize over multiculturaliteit van gedachten 

te wisselen. Motto was: 'De kracht van de diverse stad'. Symptomatisch voor 

dat optimisme was de aanhef van de uitnodiging: 'Smeltkroes Amsterdam, 

een bonte mengeling van mannen en vrouwen, homo's en hetero's, kinderen 

en ouderen, Hollanders, Surinamers, Turken, Marokkanen, Chinezen, 

Perzen ..... Hoe kunnen we deze rijkdom aan culturen zo goed mogelijk benut

ten?'. Achter de smeltkroesgedachte schuilen theorieën van cultuurrelativis

me en 'constructivisme'. Ter oriëntatie twee trendsetters (nu al weer bijna twin

tig jaar geleden) van een inmiddels omvangrijke literatuur: Ernst von 

Glazenfeld, 'An Introduction to Radical Constructivism', in: The Invented Reality (Ed. 

Paul Watzlawick, NewYork: Norton 1984); Ernst Gellner, Relativism and the Social 

Sciences (Cambridge: Univ. Press 1985). 

2 Moderniteit is een aanduiding van een secularistische levens- en wereldbe

schouwing van de zich autonoom wanende mens. Een kenmerk van die 

beschouwing is het optimisme waarvan een ongeschokt geloof in de voorui t

gang van onze leefwereld getuigt. Een voorwaarde voor die vooruitgang is een 

optimale samenwerking tussen rationaliteit, wetenschap en technologie. De 

samenwerking, gedragen door het geloof in een hoge mate van maakbaarheid 

en beheersbaarheid van de samenleving, betekent een enorme stimulans voor 

een economisch nutsdenken. Bovendien resulteert die samenwerking in een 

perpetuum mobile van wereldomspannende ontwikkelingen. In het verschiet 

hiervan doemt een globalisering op van technisch kennen en kunnen, die ver

gezeld gaat van een mondialisering op maatschappelijk en cultureel gebied. 

Het geheel van verschijnselen waarin moderniteit zich aandient, wordt sa

mengevat onder de term modernisme. 

3 Over secularisatie en secularisme: RudolfBoon, Het Christendom op de tocht; Een 

onderzoek naar de opkomst van het West-Europese atheïsme (Kampen, Kok 1976); 

idem, Secularisatie als 'vervreemding' in de westerse cultuur (Amsterdam: VU

Boekhandel 1990); idem, Antiquitas graeco-romana et diginitas israelitica: De contro

verse 'Athene', 'Rome'-jeruzalem' als fundamentele factor in het West-Europese seculari

satieproces (Amsterdam: VU-drukkerij 1989). 

4 Hiermee is de voornaamste strekking weergegeven van wat Edmund Burke's 

politieke testament kan worden genoemd, in menig opzicht bijzonder actueel 

in onze tijd. (Van de hand van de auteur verschijnt binnenkort bij uitgeverij 

Aksent een monografie over Burke). 
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5 In de doopsgezinde broederschap zijn de geestelijke en zedelijke aspiraties sa

mengekomen, die leefden op het grondvlak van het volk in Vlaanderen, 

Friesland en Waterland. N. van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in 

Nederland (Arnhem 1952); A. Hamilton, S. Vooistra (Eds.), Mennonites in the 

Netherlands: From martyr to muppy (i.e. mennonite urban professional people), An 

Historical Introduetion to Cultural Assimilation processes of a Religious Minority 

(Amsterdam University Press 1994); P. Visser, Sporen van Menno (Krommenie: 

Knij nenburg 1996). Klassiek document van doperse geloofsbeginselen is de 

Dordtse Belijdenis (1632; de tekst is opgenomen in van Braght's Bloedig Tooneel, 

1660). Zie hierover J.c. Wengel', Glimpses ofMennonite History and Doctrine 

(Scottdale, Penna 1947); R.J. Smithson, The Anabaptists; Their Contribution to our 

Protestant Heritage (London 1935); Boon, 'Doperse spiritualiteit, actueel in onze 

dagen' (Herademing, jg. 4/3, 1996). 

6 In gebieden waar een gematigde Verlichting van christelijke signatuur tot ont

wikkeling was gekomen, was tegen het einde van de Republiek, zeker in het 

maatschappelijke leven, weinig meer te merken van de tenachterstelling van 

protestantse dissenters en rooms-katholieken. Een parochiebestuur zag zijn 

verzoek om een onderkomen voor de 'statie' te bouwen, bij de burgerlijke over

heid moeiteloos ingewilligd, Adriaan Loosjes, Beschrijving van de Zaanlandsche 

Dorpen (Haarlem 1794), p. 244. 

7 In de loop van de 18de eeuw ontwikkelen de doopsgezinden in hoge mate zich 

tot een tolerante vooruitstrevende groepering. Tot deze gezindheid heeft de 

Amsterdamse arts-theoloog 'vermaner' Galenus Abrahamszoon de Haan (1622-

1706) veel bijgedragen. Zijn opvattingen heeft hij verwoord in de Korte 

Grondstellingen van de Christelijke Leere der Doopsgezinden (Amsterdam: Arentz, 

Van der Sys, 1699). Opmerkelijk is, dat de Doopsgezinde broederschap, on

danks een sterk slinkend ledenbestand, meer dan enig ander kerkgenootschap 

in de Republiek leden telde, die met hun culturele of humanitaire initiatieven 

een voortrekkersrol vervulden in het geestelijk en maatschappelijk verande

ringsproces gedurende de laatste decennia van de 18de eeuw. Zo richtte de 

doopsgezinde predikant Martinus Nieuwenhuizen het Nut van het Algemeen 

op in 1784. De Teylers Stichting dankt haar ontstaan om 1778 aan een doopsge

zinde mecenas. In de talrijke genootschappen en redacties van letterkundige 

periodieken waren doopsgezinden ruim vertegenwoordigd. W.W. Mijnhardt, 

Tot Heil van 't Menschdom: Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 

(Amsterdam 1987): G.H. Cossee, Doopsgezinden en Remonstranten in de 18de 

eeuw (in: In het spoor van Arminius, Nieuwkoop 1975), pp. 61-74. Opmerkelijk is 

hoeveel vooraanstaande schilders in de Gouden Eeuw van doopsgezinde her

komst waren, onder meer Karel van Mander, Salomon van Ruysdael, Govert 

Flinck, Samuel van Hoogstraten, Jan van der Heyden. 
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De term vermaning als aanduiding van het doopsgezinde bedehuis is kenmer-

kend voor de grote waarde, die in de prediking gehecht werd aan de prakti-

sche toepassing van het geloof in het dagelijks leven. Overigens noemden ook 

de hervormden in de beginperiode van de Reformatie hun samenkomsten ver-

maninghe der ghelovigen, A. Ypey, IJ. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche 

Hervormde Kerk (Breda: Van bergen 1819), aantekeningen I. p. 245. 

Tegen het einde van de 18de eeuw komen vertegenwoordigers van de 'Nadere 

Reformatie' binnen de Publieke kerk en bevindelijke doopsgezinde gemeenten 

nader tot elkaar. Voorbeelden hiervan noemt Jelle Bosma, Woorden van een ge-

zond verstand: De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken 

van 1750 tot 1800 (Nieuwkoop: de Graaf 1997), pp. 113-114, annotatie 121, 123. 

Over collegialiteit onder predikanten van verschillende kerken, meneer pas-

toor incluis, en over wederzijds bezoek van elkaars 'Godsdienstige 

Vergaderingen' rept Loosjes, o.c., p. 288-289. 

Sebastien Castellion, Traité démonstrant que les hérétiques ne doivent pas être punis 

par Ie magistrat civil (1555); Conseil à la France deselée (1562); Dirk Volkertszoon 

Coornhert, Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586; editie B. Becker, Leiden 1942); 

Synodus der conscientien vrijheidt (1582). Over de Muiderkring: Constantijn 

Huygens' gedichten, opgedragen aan Hooft, Tesselschade en Anna Roemer 

Visscher, in "Korenbloemen" (1672, heruitgave Zutphen 1904). Hoe gereformeer

de traditie hand in hand kan gaan met renaissancistisch-humanistische cul

tuur, wordt geïllustreerd in Huygens' (in Latijn geschreven) jeugdherinnerin

gen. 

Over de traditie van tolerantie bij de remonstranten, Ypey en Dermout, o.c., N, 

p.88; Remonstranten en de Verlichting (red. Tjalsma, Cossee, 1988). J.c. van Slee, De 

Rijnsburger Collegianten (Haarlem 1895, herdruk van dit standaardwerk: 

Utrecht; Hes 1980). 

Volgens Ypey en Dermout waren er onder de rooms-katholieke elite te Breda, 

die om het intellectuele gehalte van de prediking de Hervormde Kerk bezoch

ten. Ook vonden overgangen plaats van rooms-katholieken naar de hervormde 

kerk, o.c. N p.91. In toonaangevende genootschappen als Concordia et Libertate 

en Felix Meritis te Amsterdam was de samenstelling van het ledenbestand inter

confessioneel, Marleen de Vries, Beschaven!: Letterkundige genootschappen in 

Nederland 1750-1800 (Nijmegen: van Tilt 2001), p. 162. 

13 Over de dominantie van 'Jeruzalem' over 'Athene' in de westerse cultuur: 

Boon, Klassieke vorming en theologie (in: Wapenveld, jg. 48/3 1998) 
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14 Boon, Cultureel gehalte van de Gereformeerde Traditie (in: In de Waagschaal, 

Nieuwe jg. 19, 1990, p. 312-318. 

15 Boon, 'Enlightenment Project' als opmaat tot moderniteit: Een postmoderne 

constructie (in: Kerk en theologie, jg. 51/3 2000, p. 229-245). 

16 Boon, Zoektocht naar de grondslagen van de democratie (in: Kerk en theologie, 

jg. 52/2 2002, p. 90-107). 
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