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Deze brochure is een vervolg van brochure no.610, en geeft verschillende
meningen en reacties van anderen weer om een zo duidelijk mogelijk
beeld te verkrijgen van wat zich rondom de moord op Servet heeft
afgespeeld.
Theologen willen imago Calvijn opvijzelen
17 aug 2007 | 08.43
Een groep van vijftig theologen en kerkhistorici wil het negatieve beeld
dat van de reformator Johannes Calvijn bestaat, bijstellen. Over geen
andere zestiende-eeuwse reformator zouden zo veel clichés bestaan als
over Calvijn.
Dat blijkt uit een deze week verschenen rapport van een internationaal
overleg vanwege het Calvijnjubileum in 2009. In dat jaar is het vijf
eeuwen geleden dat de reformator in de Franse stad Noyon ter wereld
kwam.
Het initiatief tot de internationale bijeenkomst, die in april plaatshad in
Genève, ging uit van de WARC, de wereldfederatie van kerken van
gereformeerde signatuur. Doel was het vinden van wegen om de betekenis
van Calvijn voor vandaag aan de kerken duidelijk te maken.
Het rapport noemt vier stereotype beelden van Calvijn die 'steeds weer
opduiken': de leer van de dubbele predestinatie
(God verkiest en verwerpt mensen), de sobere
leefregels die hij de inwoners van Genève
oplegde, zijn aandeel in de terechtstelling van de
'ketter' Michael Servet, en zijn rol bij de
ontwikkeling van het moderne kapitalisme.
Enige leerzame reacties:
06 dec 2007, 13.24 uur
Door: Liberalis
Beste en geachte schrijvers op deze site, Calvijn
was een machtswellusteling en een hele grote -zgn "zachtmoedige"
manipulator, die zelf stekeblind bleek te zijn voor enig helder
inzicht/doorzicht, verstokt en gevangen in zijn 'letterlijke' analyse,
begrijpen en uitleggen van wat hij HET 'Woord Gods' noemde. De man
bediende zich uiteindelijk van de zelfde kwaadaardige praktijken als de
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'Roomse' inquisitie, uit welks sfeer hij zelf weggetrokken zou zijn. En met
hem vele volgelingen die in betere tijden geloofden. Zijn uitleg was de
enig juiste uitleg. En daardoor maakte hij zijn dogmatische wil tot wet,
daarbij - en dat moet eerlijk gezegd - oprecht menende de éénheid van de
kerk te dienen. En de wereldlijke macht van die tijd deed wel wat de kerk
wilde. Die voerde de straffen uit. Ja, dat ging dus ten koste van zo hier en
daar een kettertje, die zelf de Bijbel es eerlijk had gelezen en serieus had
bestudeerd, zoals bv. de begaafde vooruitstrevende Michael Servet, die
heel zinnige mooie dingen had bedacht (Naast theoloog ook medicus en
ontdekker/'uitvinder' van de totale bloedsomloop, onze natuurlijke
levens/zuurstof-ader), en ten leste ook eerlijk zijn ontdekkingen over bv
de drieéénheid, over de Godheid van Jezus, en over de mooie waardige
positie van de mens, schreef, aan: juist ja, helaas de helemaal verkeerde
mens, die hij dus nog in zijn naieve eerlijkheid vertrouwde, ja juist, aan
dhr Johannes Calvijn. Die hem gelijk daarop verried of verraadde (weet ik
ff niet) aan nota bene de vijand van de reformatie. En op deze wijze , weer
wat later, helemaal zelf verantwoordelijk werd voor de terechtstelling van
een slim humaan theoloog die beter en verder had nagedacht dan Calvijn
zelf. En nu willen ze die man, de grondlegger van ons beknepen
Calvinistisch denken, dat zoveel oprechte mensen klein, afhankelijk en
beperkt heeft gehouden, (alles wat je ooit bent en zult zijn verdien je niet
maar is enkel maar dan ook enkel !! GENADE) ja, die van eigenwaarde
bestolen calvinistische nederlanders , die ja die willen nu deze man gaan
eren. Een stel goedmenende verstokte protestanten natuurlijk. ja dan
begrijp ik het weer, die verdedigen hun eigen linie, hoe heet dat ook weer:
preken voor eigen parochie, o nee, sorry, hun eigen kerkelijke
reformatorische leer. Nou, ik doe daar dus even niet aan mee in 2009. Dat
is Calvijn zijn geboortejaar. Domme nederlanders zijn we toch, die al te
strenge niet of nooit voor logische argumenten open staande, Calvinisten
zijn we toch, en dan maar afgeven op de Islam, dat kunnen we wel. Leer
tegen leer. Hart tegen hart. Net zoals vroeger, nog voor de Middeleeuwen.
Je zou es moeten gaan bekijken/onderzoeken wat Calvijn, naast wat die
van de Joden, van de Islam dacht. Dan is het eren van Calvijn in één keer
minder van deze tolerante tijd geworden. Eigenlijk is het dan laakbaar.
Bestudeer dat maar es, dan praten we verder. Ik zie nieuwsgierig en graag
uit naar reactie mvg Liberalis
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27 aug 2007, 19.33 uur
Door: Anna Terpstra
In dit verband zou ik iedereen willen aanraden het nieuwste boek van
Guus Kuijer "Het doden van een mens" te lezen. Het is erudiet, geestig en
zeer verhelderend. Warm, zeer warm aanbevolen !!!!
22 aug 2007, 00.05 uur
Door: n.d.
Inderdaad: HOOG nodig tijd om o.a.Calvijn te ontdoen van de vele valse
aantijgingen die HIER worden gegeven! Tijd voor een nieuwe geestelijke
Reformatie, voor deze wereld ten onder gaat en Gods Koninkrijk in volle
glorie zal komen tot schrik van allen, die daarin niet geloven.
20 aug 2007, 12.10 uur
Door: Michael Servet
Eindelijk! Een congres over Johannes Calvijn! Wat dreef hem? Wat deed
hij? Ooit had ik hem hoog, ja heel hoog! 'k Zocht toevlucht in 'zijn'
Genève! Zó zeer vertrouwde ik hem, de man van de 'nije leer'. Zal nu aan
het licht komen dat mijn verlichte ideeën het uiteindelijk tóch nog
wonnen van zijn bekrompen opvattingen? Ik hoop. maar tegelijk vrees ik
met grote vreze ... M.S.
18 aug 2007, 12.34 uur
Door: Guido
@heiden, ik geloof niet, dat ik heb geschreven, dat Calvijn niet intolerant
was. En om eerlijk te zijn, hoop ik dat die tijd nooit terug zal komen. Ik
heb er alleen maar voor gepleit om Calvijn als kind van zijn tijd te zien,
levend in een maatschappij, die gelukkig de onze niet meer is. En dan
blijkt, dat geschiedenis geen dorre opsomming van feiten hoeft te zijn,
maar een levend verhaal van menselijke eigenaardigheden.
18 aug 2007, 01.17 uur
Door: Guido
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@Roelof, Servet werd niet overgeleverd aan de Spaanse Inquisitie, maar
hij werd gezocht door, zowel Rome, als door Calvijn, vanwege zijn
opvattingen. Toen Servet in Genève een dienst van Calvijn bezocht, werd
hij herkend en gevangen genomen en veroordeeld tot de brandstapel.
Calvijn wilde het vonnis omzetten tot de dood door het zwaard, maar
tevergeefs. Servet stierf op de
brandstapel. U hebt gelijk als u schrijft,
dat het weinig verheffend is, te meer
daar het om een afwijkende opvatting
over het trinitarisch dogma ging. Toch
kun je de geschiedenis niet helemaal
langs de meetlat van de huidige tijd
leggen. Een afwijkende mening
betekende in die tijd een ontkenning en
een provocatie van het heersende
gezag. Dat wij proberen Calvijn te
plaatsen in de tijd waarin hij leefde en
hem beoordelen naar de maatstaven,
die toen golden, lijkt mij niet meer dan
redelijk. Het is te hopen, dat wij op
eenzelfde wijze worden beoordeeld
door volgende generaties.
Monument in Vienne ter ere van
Servet

17 aug 2007, 21.19 uur
Door: Roelof
@ Paul, toets maar eens "Calvijn" en "brandstapel" of "theocratie" in op
een willekeurige zoekmachine....en de schokkende verwijzingen naar
boeken en feiten (wandaden) omtrent deze "zachtmoedige, barmhartige,
liefdevolle evangelist", zoals u hem noemt, vliegen u om de oren. Het zal
uw mening omtrent Calvijn hopelijk bijstellen tot een iets realistischer
kijk! Nog even over de "ketter" Servet: Bijzonder interessant was de
manier waarop Calvijn zijn grootste tegenstander te pakken kreeg. Hij
verraadde Servet bij de Inquisitie van de katholieke (!!!!) vijand wat
meteen de stelling bekrachtigt dat, als het erop aankomt, religies elkaar
snel zullen vinden in hun strijd tegen ketters en ongelovigen. Katholieken
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en gereformeerden staan dichter bij elkaar dan zij tegenover humanisten
staan.
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tucht stonden, werden bovendien onderwezen in de christelijke leer. Het
minste wat van hen verwacht werd, is dat ze het Onze Vader en het
Apostolicum konden opzeggen.

Calvijn niet genadeloos voor andersdenkenden
ZA 01 nov 2008 | 09.39
Het blijft een hardnekkig beeld. Calvijn als een soort Robespierre,
genadeloos voor andersdenkenden. Genève had een hoge prijs moeten
betalen voor de invoering van de kerkelijke tucht. "In werkelijkheid was
de Spaanse Inquisitie veel erger", weet de Amerikaanse kerkhistoricus dr.
Scott Manetsch. "De tuchtmaatregelen in Genève waren bedoeld om de
heiligheid van de christelijke gemeenschap te bewaren en om zondaren te
redden. Niet te vernederen."
Manetsch schetste vrijdag op de
tweede dag van het internationale
Calvijncongres in Putten de
ontwikkeling in de duizenden
t ucht maat r egel en di e h e t
Geneefse cons i s t or i e van
predikanten in de loop van de
zestiende eeuw nam. De meest
toegepaste vorm was zondaren
zes maanden de toegang tot het
Heilig Avondmaal te onthouden.
Opvallend is dat het consistorie
vaker ruzie, dronkenschap,
dansen en gokken veroordeelde Monument van Servet in Parijs
dan dwalingen en ketterijen. "De
predikanten en ouderlingen richten zich vaker op de moraal dan op de
leer."
De aandacht voor de moraal van de kerkleden was niet alleen bedoeld om
het gedrag te veranderen, maar vooral ook het hart. Tucht was een
belangrijk instrument om mensen terug naar God te brengen en om
ontheiliging van het Avondmaal te voorkomen. Zij die onder de kerkelijke

Predikanten en ouderlingen waren nauw betrokken bij het leven van hun
gemeenteleden, aldus Manetsch. "Voor Calvijn was de tucht een
geestelijk medicijn van God voor het hart en voor de geestelijke groei en
bescherming van zwakke mensen. In de pastorale zorg in Genève nam
morele tucht een cruciale plaats in."
Bron: Reformatorisch dagblad
03 nov 2008, 23.15 uur
Door: audax (82.176.76.xxx)
@Lagerbouw: nogmaals een poging tot het geven van een reactie.
Nuancering, zowel als de bereidheid en de durf om ook de negatieve
zijden voor het voetlicht te brengen, zijn de bestanddelen van een eerlijke
beoordeling. Daartoe is noodzakelijk, dat de gebeurtenissen niet worden
teruggebracht, of juist opgeblazen tot proporties, die niet in
overeenstemming zijn met de werkelijke toedracht ervan. Reken er maar
op, dat in de huidige geseculariseerde samenleving de minder prettige
kanten van Calvijn uitvoerig belicht zullen worden. De zaak betreffende
Servet zal daarin zeker een aandeel hebben. De visie, die u geeft
hieromtrent, behoeft eveneens nuancering. Servet is niet door Calvijn aan
de Spaanse Inquisitie aangegeven: de Spaanse arts was juist op de vlucht
voor de vervolgers uit zijn vaderland. Hij kende Calvijn min of meer door
de correspondentie, die beiden enige tijd hebben gevoerd. Men neemt aan,
dat de Spanjaard zich tot Calvijns gedachtewereld voelde aangetrokken
om wille van diens analytische, rationalistische en logische denkwijze.
Evenwel ontwikkelde Servet denkbeelden, die ingingen tegen hetgeen
toen tot het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof behoorde: hij
loochende de drie-eenheid Gods. In die tijd was dit een ketterij, die
iemand buiten de christenheid plaatste. Servet, die als vluchteling door
half Europa heeft gezworven, meende in Genève rust te kunnen vinden
voor het hol van zijn voet. Daarin heeft hij zich vergist: hij had kunnen
weten, dat Calvijn op geen enkele wijze zich met zijn anti-trinitarische
gedachten verbonden voelde. Het verloop van de gebeurtenissen is
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tragisch. De Raad van Genève heeft hem veroordeeld ter zake van
ketterij; Calvijn heeft op de procesvoering geen directe invloed
uitgeoefend. Wel heeft de Geneefse Reformator uiteindelijk ingestemd
met een doodvonnis. Dit vonnis is ook in Genève ten uitvoer gebracht. Hij
is dus niet overgeleverd aan de Spaanse Inquisitie, al had deze daarom
verzocht. Van het doodvonnis hebben de Spaanse Inquisitie en die te
Rome met instemming kennis genomen. Hoe de tijdgenoten tegen deze
zaak hebben aangekeken? Vermoedelijk instemmend met het oordeel van
de rechters. Servets opvattingen werden algemeen als een zeer ernstige
afwijking, ja als een aantasting gezien van hetgeen als meest
fundamenteel onderdeel van de Christelijke leer werd beleden. Voor ons,
die inmiddels ver van dergelijke gedachten zijn verwijderd, een
onverteerbare zaak, destijds geacht als een gepast antwoord op een
aanslag op de Christelijke samenleving. Het zal altijd een raadsel blijven,
waarom Servet geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om de
stad te verlaten. Heeft hij erop gespeculeerd, dat de Raad van de stad -die
niet altijd op goede voet met Calvijn verkeerde- niet tot berechting zou
overgaan? Zijn einde -daarover kunnen wij het eens zijn- was tragisch:
hij, die al vluchtend zijn veroordeling in andere landen trachtte te
ontlopen, zou dit lot in de "hoofdstad" van het gereformeerde
protestantisme ondergaan. O, ironie van de geschiedenis....
03 nov 2008, 15.25 uur
Door: rene de windt (145.24.142.xxx)
kan er nu eens gestopt worden om te praten over die Calvijn? als er
iemand een vernietigde invloed heeft gehad in het geloof, met het
aanpraten van angst en schuldgevoelens, dan is dat Calvijn en zijn
handlangers!
03 nov 2008, 11.48 uur
Door: Rene (80.65.107.xxx)
@Lagerbouw: Ik ben het eens met Bart Jan Spruyt in het ND van 31
oktober: "Als het goed is, mondt een her-denking van Calvijn niet uit in
zelffelicitaties ('Wat was die Calvijn geweldig, en hoe getrouw heb-ben
wij zijn erfenis bewaard!') maar, als het even lijden kan, in wat
zelfkritiek." En ik ben het ook eens met zijn voorzet voor die zelfkritiek:
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"Er is iets in de erfenis van Calvijn
waarin gereformeerd Nederland zich
als een bijzonder dankbare erfgenaam
heeft ontpopt. Het is moeilijk dat
precies te benoemen, maar het is zo
ongeveer de gedachte van een
toenemende verlichting: in de
conf r ont at i e met afwij kende
opvattingen heeft de kerk de leer steeds
preciezer en gedetailleerder moeten
formuleren; die verbijzonderingen
moesten tot scheuringen en
afsplitsingen leiden, en iedere
afsplitsing vormde als nieuw begin ook
een nieuw ijkpunt. Met als gevolg dat
we niet meer drinken uit de brede rivier
van het fris stromende water van de kerk van alle eeuwen en plaatsen,
maar uit zijtakjes van zijtakjes van zijtakjes, slootjes met troebel water."
Volgens mij raakt dat ook hetgeen u bedoelt.
02 nov 2008, 22.19 uur
Door: audax (82.176.76.xxx)
@Lagerbouw: ik heb tweemaal een uitvoerige posting geschreven naar
aanleiding van uw commentaar, in het bijzonder met betrekking tot de
gang van zaken aangaande Servet. Jammer genoeg verdwenen zij beide in
het niet. Ik mis de moed en ook de fysieke bekwaamheid om dit voor de
derde keer te doen. Misschien, dat het morgen lukt.
02 nov 2008, 16.59 uur
Door: Lagerbouw (145.58.66.xxx)
We zullen vast nog veel van dit soort artikelen tegemoet gaan zien in het
kader van het Calvijn jaar. Hij heeft veel betekend en is van grote waarde,
echter de negatieve zijden van hem hoeven niet te worden vergoelijkt lijkt
mij. Ik vrees dat dit een beetje gebeuren gaat. Hij lijkt haast sacrosanct te
worden. De motivatie van tucht die hier gebruikt wordt is vrij eenzijdig en
doet geen recht aan diegenen die hierdoor benadeelt werden. Bovendien
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spreekt er een zeer autoritaire houding uit, met vrijwel geen ruimte voor
andersdenkenden. Denk, tja hij ligt voor de hand, aan de kwestie Servet.
Die werd door Calvijn aangegeven bij de oude vijanden van de Spaanse
inquisitie. Calvijn begeerde Servet's dood, terwijl er enkel een theologisch
verschil van inzicht was. Ik vind dat nogal genadeloos. Bovendien strekte
het zich dus niet uit tot diegenen die vrijwillig voor Calvijn's
geloofsgemeenschap kozen, maar werd zijn visie op deze wijze dwingend

opgelegd aan andersdenkenden elders in de samenleving. Graag een
genuanceerd Calvijnjaar! Hartelijke groet W. Lagerbouw
02 nog 2008, 00.17 uur
Door: Addis (82.176.76.XXX)
De titel van het nieuwsbericht spreekt over Calvijn houding ten opzichte
van andersdenkenden, de inhoud strekt niet verder dan een uiteenzetting
van de tucht, die de kerkelijke gemeente in Genève hanteerde. Een
dergelijk toezicht op de handel en wandel strekt zich alleen uit tot de
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leden van die gemeente, niet tot buitenstaanders. Degenen, die zich in
deze Zwitserse stad niet wilden onderwerpen aan de gereformeerde
belijdenis, zoals die werd verwoord in de Catechismus van Genève,
hebben op een gegeven moment de stad verlaten. Betreffende de houding
van de Geneefse Reformator jegens andersdenkenden worden wij van dit
artikel -ook in de uitgebreidere versie in het Reformatorisch Dagblad- niet
wijzer. Degenen, die zich daarin willen verdiepen, doen er het eerlijkst
aan Calvijns geschriften zelf te lezen. Daaruit blijkt, dat hij een kind van
zijn tijd was: de ruimte voor anderen was beperkt. Zijn polemiek naar
Rome en de Dopersen was scherp (zoals dat van andere zijde eveneens het
geval was). De protestantse kantons in Zwitserland lieten in godsdienstige
opvattingen een homogeen beeld zien. Calvijn zelf is dus nooit in eigen
leefwereld in zijn Geneefse tijd met een godsdienstige pluriformiteit
geconfronteerd geworden, zoals zijn geestelijke nazaten in bijv. de
Republiek, Engeland (Puriteinen) en Noord-Amerika en -min of meerFrankrijk (Hugenoten). De zijdelingse vergelijking met de Spaanse
Inquisitie gaat niet op: de tucht in de gereformeerde gemeente is een vorm
van pastorale zorg, zoals het artikel zegt en vooral toegespitst op de
deelname aan het Heilig Avondmaal. De inquisitie was een orgaan, dat
belast was met het opsporen en vervolgen van ketterij en ketters om ze
vervolgens, zo daartoe redenen waren in de ogen van de inquisiteurs, aan
de wereldlijke overheid ter berechting en terechtstelling over te geven.
Kortom graag een nadere uiteenzetting van dit onderwerp, die wel de
lading dekt!
Balkenende prijst dodelijke Calvijn
vrijdag 09 januari 2009
Pagina 1 van 2
Johannes Calvijn is van invloed geweest op het ontstaan van sterke
democratieën als Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.
Dat schrijft minister-president Balkenende vandaag in Trouw in een
jubelend stuk over de betekenis van deze kerkhervormer, die 500 jaar
geleden werd geboren. Uit Balkenendes stuk komt een heel andere
Calvijn naar voren dan de aan waandenkbeelden lijdende theoloog die hij
in werkelijkheid was, die meende op rechtstreeks gezag van God te
handelen als hij tegenstanders op gruwelijke wijze liet executeren.

11

Michael Servet gerehabiliteerd

(deel 2)

No. 611

"Voor Calvijn was het oude niet per se beter dan het nieuwe. Integendeel.
Elke nieuwe ontwikkeling vroeg in zijn ogen om een open afweging,
rationeel en moreel. Is het dus toeval dat juist in landen met een
calvinistische traditie als Nederland, de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië de democratie zo sterk is geworteld? Nee, want de basis
voor een krachtige democratie ligt in verantwoordelijke, zelfstandige en
geëmancipeerde burgers die maatschappelijke verantwoordelijkheid
kunnen en willen dragen", aldus de minister-president in het dagblad
Trouw van zaterdag. "Een van de kernpunten in het denken van Calvijn is
de 'eigen verantwoordelijkheid', het uitgangspunt dat elk mens op aarde
persoonlijk verantwoordelijk is ten opzichte van God voor zijn eigen
keuzes en gedrag", duwt Balkenende nog een veer in de kont van deze
theoloog uit de zestiende eeuw.
Dodelijke confrontatie
Hoe dodelijk de eigen gekozen verantwoordelijkheid in de nabijheid van
Calvijn kon uitpakken, en dat Calvijn het dus helemaal niet verdient om
zo te worden opgehemeld, spreekt duidelijk uit de feitelijke
gebeurtenissen in de levens van diens tijdgenoten Jean Valentin Gentilis,
Jaquet Gruet en Miguel Servet. Alleen de eerste van deze drie
"zelfstandige en geëmancipeerde burgers" heeft de confrontatie met
Calvijn nog korte tijd kunnen navertellen. Waar Balkenende een
schandelijk eenzijdig positief beeld schetst, neemt Guus Kuijer het wel
voor de slachtoffers van Calvijn op. Uit Kuijers' Het doden van een mens
(2007) komen de hierna volgende passages.
"Een zekere Jean Valentin Gentilis (...) werd net als Servet op instigatie
van Calvijn opgesloten en zou ter dood zijn veroordeeld, maar hij was
slimmer dan Servet, want hij herriep. Een herroeping was lang niet altijd
levensreddend, maar Gentilis was zo verstandig zijn herroeping vergezeld
te laten gaan van een uitbundige lofzang op Calvijn. (...) De man werd
'slechts' verbannen om later in het oergezellige en o zo protestantse Bern
alsnog te worden verbrand." (p. 205)
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"In 1549 draaide een zekere Boniface Conte de bak in omdat hij zijn hond
naar Calvijn had genoemd. Jaquet Gruet werd in 1547 gemarteld en
onthoofd. Zijn lichaam werd aan de galg vastgebonden, zijn hoofd eraan
vastgespijkerd. Wat had deze onverlaat voor vreselijks gedaan? Hij had
Calvijn een huichelaar genoemd." (p. 207)
"Miguel Servet werd ter dood veroordeeld om het ontkennen van de
drie-eenheid Gods en het afwijzen van de kinderdoop. Van opstandigheid
of politieke machinaties was in het vonnis geen sprake (...) Miguel Servet
werd verbrand in Champel, een
wijk van Genève. Hij werd er
vastgebonden aan een paal op
een houtstapel. Sommige
verslagen beweren dat het
brandhout nog groen was. Jong
hout werd gebruikt om de
marteling langer te laten duren.
(...) Servet had zijn rechters
verzocht om een zachtere dood,
namelijk door het zwaard, maar
dat verzoek was afgewezen.
Calvijn zegt Servets verzoek te
hebben ondersteund, maar
tevergeefs. Het is eigenaardig
dat Calvijn zich tegenover de
Monument van Servet in Villanueva Spanje
autoriteiten niet heeft
beroepen op zijn eigen 'Voorschriften' uit 1542, waarin hij
verbranding van ketters voor Genève had verboden. (...) Het vuur
werd ontstoken. Terwijl Farel (dominee en kerkhervormer die Calvijn
naar Genève haalde, red.) en zijn broeders in de Heer toekeken, brandde
Miguel. Daar moet u niet gering over denken. Het geschreeuw, het
gekerm, de stank, de ontploffende schedel, je moet heel diep gelovig zijn
om het te kunnen aanzien." (p. 206-212).
Als penitentie voor zijn bewust eenzijdige weergave van de betekenis van
Calvijn stel ik voor dat de minister-president het boek van Kuijer met de
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hand overschrijft. Niet één keer, het boek van Kuijer is voortreffelijk
geschreven dus dat zou beslist geen straf zijn, maar een keer of tien. Voor
het eind van de maand inleveren graag.
Grootinquisiteur
Reacties
1. Geschreven door Henk Bakker, op 10-01-2009 16:28
Ik vraag me af wat de KVP-broeders van het CDA hiervan vinden.
2. Geschreven door Gerlof Luehof
Zeer ongenuanceerd. \"Schandelijk eenzijdig\" om de auteur te citeren.
Het stuk geeft blijk van fragmentarische kennis van Calvijn\'s
nalatenschap en zijn betekenis voor de staatkunde van vandaag. Ik verwijs
in dit verband naar de derde Stone-lezing van A. Kuyper, gehouden in
oktober 1898 te Princeton, waar deze o.m. opmerkte: \"....terwijl in de
eeuw van de reformatie vrijwel alleen de gereformeerden aan schavot en
brandstapel hun slachtoffers bij tienduizenden
geleverd hebben, begaat men nochtans in de historie
de grove en verregaande onbillijkheid, om hun steeds
die ene brandstapel van Servet als crimen nefandum
te blijven nadragen. Desondanks betreur ik niet alleen
die ene brandstapel, maar keur die ook
onvoorwaardelijk af.\"
3. Geschreven door Henk Bakker, op 13-01-2009
15:10
Kuyper, nog zo'n frisse jongen. Even goochelen en
dan kun je zijn ideeën (over de rol van de vrouw
bijvoorbeeld) lezen. Kuyper wijst dus die ene brandstapel af, maar we
hadden het hier toch over Calvijn?
Bovendien is elke brandstapel er een te veel.
4. Geschreven door John (webmaster), op 13-01-2009 17:53
@ Gerlof Luehof
U staat op het verkeerde been. Als het artikel van Grootinquisiteur was
bedoeld als biografische schets had u wellicht een punt gehad, maar zowel
uit de kop erboven als uit de strekking van het geheel blijkt dat het artikel
enkel en alleen is bedoeld als reactie op het jubelende verhaal van de
minister-president. Niets meer, niets minder. Trouw-columnist
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Ephimenco is die eenzijdigheid van Balkenende ook opgevallen. Hij
schrijft daarover vandaag in zijn krant: “(...) Maar Balkenende is ook een
politicus en in die hoedanigheid had hij best iets over de bestuurder uit
Genève kunnen schrijven. Iets dus over de schaduwkant van Calvijn, de
reli-fanaticus die over zijn opponent de Spaanse theoloog Michael Servet
schreef: ‘Wanneer hij hier komt, als mijn gezag ook maar iets waard is,
zal ik niet toestaan dat hij levend vertrekt.’ En dat gebeurde ook, tijdens
een dienst die door Calvijn zelf werd geleid. Dat Calvijn zelf niet degene
was die de brandstapel ontstak kan toch niet als argument dienen om deze
misdaad als een ‘bedrijfsongeval’ te omschrijven. Want de man in wie de
premier de inspirator ziet van de open en tolerante samenleving, was
weinig open en zeker niet tolerant als zijn gezag en gedachtegoed werden
betwist. Hoewel de executie van Servet de meest spectaculaire faux pas
werd van de ‘Paus van Genève’, werden tal van anderen onder zijn gezag
een wrede dood ingestuurd. Volgens diverse bronnen namen de executies
in Genève fors toe in de Calvijnse jaren: vijf personen opgehangen,
dertien onthoofd en 34 of 35 op de brandstapel gezet. Calvijn had vooral
weinig op met ‘heksen’ die hij verdacht de pest door magie en occultisme
in Genève te hebben verspreid. Overigens moest hij ook niets van Joden
hebben (...)”
Maar daarover geen misverstand, meneer Luehof: als je zoveel bloed aan
je handen hebt als deze godsdienstwaanzinnige Calvijn, ben je in de ogen
van Grootinquisiteur uitschot, een herdenkingsjaar onwaardig. Protestant
Nederland mag dat zo langzamerhand wel eens onder ogen zien, na
vijfhonderd jaar.
Ephimenco in Trouw:
5. Geschreven door Tinus, op 15-01-2009 15:36
Calvijn heeft inderdaad nogal wat op zijn kerfstok. Maar om het even in
perspectief te plaatsen... Is het punt niet veel meer dat de het hele tijdperk
ons nogal barbaars overkomt? Historisch is het toch wat merkwaardig om
Calvijn een godsdienstwaanzinnige te noemen, zou ik zeggen. Dan was
het ook een godsdienstwaanzinnige tijd. Je zou iemand een klein beetje in
zijn tijd moeten beoordelen. En niet bijvoorbeeld Luther afschrijven
vanwege zijn antisemitisme. En Kuyper vanwege de in zijn tijd niet zo
schokkende opvatting over vrouwen. Als je historische personen zo
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beoordeeld, blijven er wel heel weinig over om een voorbeeld aan te
nemen. Misschien alleen de slachtoffers, die te machteloos waren om
onderdrukkers te worden... En over drie eeuwen zullen ze ook twijfelen
aan onze weldenkendheid.
6. Geschreven door Henk Bakker, op 15-01-2009 15:59
Natuurlijk moet je alles in historisch perspectief plaatsen. Maar hoe ver
moet je daarmee dan gaan? Beeldenstormen? Inquisitie? Brood en spelen?
De apartheid? Kolonisatie? Slavenhandel? Vikingen? Nazi’s? Stalin?
Mao? Bush? Saddam? Sommige dingen blijven gewoon fout in welke tijd
je ze ook bekijkt.
"Heb uw naaste lief als u zelf" "Gij zult niet doden" zijn al heel oude
geboden. Nota bene gepredikt door het geloof
van Calvijn en Kuijper (zijn vrouwen dan niet
je naaste?)
Maar we mogen toch wel een oordeel over het
verleden hebben in deze tijd. Wij worden op
onze beurt ook weer afgerekend door onze
nakomers. Ik weiger om het verbranden van
andersdenkenden en het zien van vrouwen als
ondergeschikt aan de man goed te praten in
welke tijd dan ook.
7. Geschreven door John (webmaster), op
16-01-2009 12:35
Henk, ik had het niet duidelijker kunnen
verwoorden. Zelf mag ik christenen er altijd
graag op wijzen dat zij een god verheerlijken die slavernij toestaat. Het
argument dat je zoiets in het licht van de tijd moet zien is bij de
Almachtige, Alwetende en Alomtegenwoordige toch moeilijk vol te
houden, lijkt mij. Of je moet als christen die slavernij wel zien zitten
natuurlijk.
De uitglijer van Balkenende is ook bij anderen niet onopgemerkt
gebleven. Max Pam schrijft in zijn donderdagse column in de Volkskrant
ook over deze kwestie (ook Luther komt aan bod, Tinus!) onder meer in
reactie op journalist Herman Veenhof van het Nederlands Dagblad: "(...)
Servet zocht Calvijn op in Genève en dat was volgens Veenhof niets
anders dan 'een zelfmoordmissie, met een mentaliteit die vertaald naar de
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21ste eeuw het midden zou houden tussen Klaas Hendrikse en Hamas'.
Waaraan de auteur toevoegt dat op het ontkennen van de triniteit in heel
Europa de doodstraf stond. 'Ook in Amsterdam zou Servet zijn
terechtgesteld', aldus Veenhof.
Als ik de auteur in het Nederlands Dagblad goed begrijp, was het dus
helemaal Servets eigen schuld dat hij door Calvijn werd verbrand. Wat
Calvijn deed, deed trouwens iedereen. Als iedereen moordt, mag jij het
ook doen, alsof dat de daad van Calvijn ineens moreel aanvaardbaar
maakt. (...) Ik ben trouwens benieuwd of het goedpraten van de Grote
Hervormers is begonnen. In weer een andere christelijke krant, het
Reformatorisch Dagblad, las ik dat er een onderzoek gaande is naar de
relatie van Maarten Luther tot de Joden. Het zou mij niet verbazen dat de
uitkomst is dat het allemaal wel meeviel en dat je Luthers antisemitisme
vooral moet zien 'in zijn tijd'. Dat was nog de tijd dat je op
zelfmoordmissie ging als je voor je mening uitkwam.
In Trouw is de Calvijn-hype trouwens begonnen met een stuk van
Jan-Peter Balkenende, die schreef dat Nederland heel veel te danken heeft
aan Calvijn. Volgens onze premier zijn tolerantie, democratische
gezindheid, ondernemerslust en zuinigheid allemaal deugden die
rechtstreeks zijn terug te voeren op de gedachtewereld van Calvijn. Een
paar dagen later veegde – ook in Trouw - de historicus Henk Slechte de
vloer aan met de geschiedkundige inzichten van Balkenende. Het waren
toch echt de calvinisten geweest die het voor niet-calvinisten onmogelijk
hadden gemaakt aan de Hollandse universiteiten te studeren. 'Nederland
en de Nederlanders danken de moderne democratie aan de merendeels
niet-calvinistische denkers van de achttiende-eeuwse Verlichting en aan
de patriotten die vonden dat meer mensen deel moesten nemen aan het
landelijk en lokale bestuur', schreef Slechte." Aldus Max Pam in de
Volkskrant van 15 januari.
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2397/Het_goedpraten_va
n_de_Grote_Hervormer
8. Geschreven door metalgrandpa, op 17-01-2009 10:03
Wat Luther's antisemitisme en zijn smerige boekje betreft: met name de
inhoud van zijn boekje "over de joden" is een bron van inspiratie geweest
voor een zekere gesjeeste Weense kunstschilder en zijn gevolg. Alle door
Luther gesuggereerde methoden om een einde te maken aan de
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aanwezigheid van joden in Europa zijn door dit mannetje in de praktijk
gebracht. Weliswaar was antisemitisme in de voorgaande eeuwen in
Duitsland endemisch, de "aanbevelingen" van Luther zijn door Hitler zeer
ter harte genomen.
9. Geschreven door Berend Willem Hietbrink
Calvijn=kal-fijn. Wat een stupide actie om deze godsdienstwaanzinnge te
herdenken. En Balkenende staat daar helemaal achter. Onze minister
president behoort boven alle partijen te staan en we dachten dat
godsdienst en staat van elkander gescheiden waren. Der overheden liegen
mag!
De PvdA laat zich mangelen door twee christenhonden partijen en
trouwens hoeveel dominees staan er ook bij de arbeiders partij niet achter
den dikke bomen verscholen ? Vooral in media-land.
Laten we de historische-waarheid nog eens op een
rijtje zetten.
Calvijn=kal-fijn en mooi/prater was alcoholist.
k a l - f i j n ; j a va n d i e f i j n e n = v e n i j n e n ,
beeldenstormende, martelende, moordende bende die
ook kwaad met kwaad vergolden.
Kal-fijn was sadist. Heeft persoonlijk alle
voor zi t tende der Zwi t s er s e ker k-s t eden
aangeschreven om het vonnis er door te krijgen
Servet op de brandstapel te krijgen en liep vooraan
in den optocht mee. Ach ja; ook nog antisemiet en anti wetenschap daar
iedere sekte=ziekte elkaar ten dode blijft beconcurreren want den
geesthandel blijft eeuwig te verkopen.
M.Servet: was arts, wetenschapper en de ontdekker van de kleine
bloedsomloop, dat in het circuit van het Hart rond pompt en ook daarvan
wilde men niets weten. Natuurkundige Servet had niets te verbergen, ging
zelfs verhaal halen bij zijn perverse tegenstanders. Zoek nooit de schuld
in de tijd want godsdienstwaanzin is van alle tijden onuitroeibaar.
Nederland en het kal-fijn-nest Het grootste ongeluk dat den Hollander
ooit is overkomen... Schijnheilige-is/geen/heilige.
'Christenhonden' omdat de kristenen met honden kwamen,(als wapen,
politie maakt er nog steeds gebruik van} de Spanjaarden zelfs tot in Zuid-
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Amerika toe... vooral de christelijke Deense doggen waren berucht van al
de Deense koningen Christiaan tot en met den 7e aan toe.
En dan even Mijnheer Wilders nog... Val je de Moslims aan om hun
absurd geloof; doe dan ook meteen en goed de Joden die afgetakt zijn
naar Mohammed, alles verder tot splijtzwammen der Grieks orthodoxe,
en de christenhonden natuurlijk en Luther en Calvijn en al wat nog zal
opstaan om mensen zo gek te krijgen om zich voor hun geloof, het
geloven van anderen al moordend en zelfmoordend op te offeren.
Openbare geloofs verkondiging meteen verbieden zoals het openbaren
lallen van dronkenschap, paddestoeltjes en drugs en zelfs medicijnen
slikken sekte=ziekte. London gaf het voorbeeld, sorry sir Wilders... maar
wilder willen wij het hier ook niet.
10. Geschreven door Gladiola
Prachtig voorgaande reactie van Hietbrink. De man die ook bij ons in
Boucaresti een lezing gaf en door zijn kennis van Dialekt/diets
allerlei wereldse woordbegrippen taalnatuurkundig verklaart, terug tot
leven brengt...
Kal-fijn, ja what is in a name en ook couvin zijn familie naam betekend
cavin_wijnkelder dus Genève of genever had deze alcholist ook niet van
een vreemde. Woorden en woordspelingen of spellingen dat is een der
kunsten van het volk... Hietbrink schrijft er boeken vol van. Over de cal to
call de kal-fijnen schreef 'Paschier de feijne' die steeds andere kleren aan
trok om zich te kunnen verplaatsen om zo aan arrest te ontkomen een
vermakelijk 17e eeuws verhaal.
Natuurlijk niet alle calvinisten zijn fanatiek=van-haat-ik (zegt Hietbrink.)
Zuid Amerikaans, Umacuma, U mag komen (indiaanse groet)of de
Inkagod Altahulpa, al-te hulp U...of suis die woonde in het kroonhuis,
Zeus woonde in de kroon van den machtige eik... suis-gewoon de wind
god. haal AA, AA is water dus Alla de water god der dorstige
woestijnbewoners...lsam=us-lam, (je vreten) moslim=musselman=muil
ezelman =maal-ezelman. etcetra=het-zit-er-aan,alle woordern
Tibet=die-bid.
Zo Verbasterde alles van de spreektaal naar de schrijftaal tot de
standaardtalen. De dialectische spraak kreeg nimmer schrijftaal kans.
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Alle de wereldse mythe en legende=liegende verklaart Hietbrink terug
naar de natuurlijke oorsprong oertaalwoord-betekenissen.
Op het moment dat geleerde met Hietbrink van doen krijgen worden ze
betrapt op hun globale onwetendheid en zo ook ontmaskert Hietbrink
Balkenende.
Hietbrink verteld ons, de Roemenen waren de roem-mannen. Er was nog
nooit een romein in Nederland, sterker nog er
was nog nooit een romein in Italië... het waren
de roem-mannen... door de Italianen deze
geschiedenis gestolen...daar ook aan
geschiedenislessen zijn der eeuwen door...
miljarden leerplichtig te verdienen. En door het
in stand houden der mythe onveranderlijk
hoogleerstoelen te bezetten.
Katholieken=kut-hol-likken...zegt Hietbrink: je
moest eens weten hoeveel scheldnamen tot
onverdachte eigennamen zijn geworden... om je
dood te lachen. Hietbrink cal-veinst nergens
enige geleerdheid.
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godsdiensttwisten in de zestiende eeuw, en vervolgens houdt hij een
hartstochtelijk pleidooi voor tolerantie. Als noodzakelijke voorwaarde
voor die tolerantie wijst hij de scheiding aan van kerk en staat:
"Christenen en moslims zijn meer aan elkaar verwant dan aan de seculiere
wereld. Op een dag zullen ze zich verenigen en de waardigheid van de
mens uit hem knijpen zoals je een tube tandpasta leeg knijpt."
(Omslagtekst).
Het doden van een mens, Guus Kuijer, Athenaeum - Polak & Van Gennip,
2007, ISBN 978 90 253 2763 7.
Zie ook het interview met de schrijver in het programma Boeken&cetera
Reacties (1)
1. Geschreven door Pieter v.d. Kamer, op 31-03-2008 20:09
Goed boek, aanrader.
De tolerantie van de gelovige omgekeerd evenredig aan het gevoel voor
humor? Uit het boek: \"Het idee dat er profeten (geroepenen) bestaan die
namens God voor eeuwig hebben vastgelegd wie de goeden zijn en wie de
kwaden, kan niet anders dan tot misdaad leiden.\"

Het doden van een mens
zondag 26 augustus 2007
"Het doden van een mens is niet het verdedigen
van een doctrine, het is het doden van een
mens." Sebastian Castellio schreef dit in 1553;
de aanleiding voor zijn verzuchting was de
dood van Miguel Serveto (of Michel Servet),
die in hetzelfde jaar onder auspiciën van
Calvijn in Genève levend was verbrand. Guus
Kuijer laat zien dat Castellio geen uitzondering was: in alle tijden zijn er
mensen geweest die er humane opvattingen op nahielden, niet iedereen is
zo fanatiek dat hij de leer boven het leven stelt.

28 op de Schaal van Calvijn
Beweringen en bewijzen
Mijn C-Factor is 28. Ik heb het zelf gemeten op een test die ontwikkeld is
door de Vrije Universiteit en het dagblad Trouw. C staat voor Calvinisme
en de test bestaat uit 25 vragen, waarvan de antwoorden – ja of nee – het
calvinistische gehalte van je opvattingen moeten weerspiegelen.
Die 28 kan niet erg hoog zijn geweest, want toen die uitkomst verscheen,
stond erbij dat mijn score eerder duidde op een katholieke geaardheid. Dat
deed me goed, hoewel ik in mijn leven katholieke kerken alleen als toerist
heb bezocht. Om heel eerlijk te zijn: ik heb de C-test niet helemaal eerlijk
ingevuld. Dat komt omdat ik al snel in de gaten kreeg dat de opstellers
van de test voornamelijk de goede eigenschappen van het calvinisme
willen benadrukken.
Zoals zuinigheid, soliditeit en democratische gezindheid.

In een ingenieus vlechtwerk van betoog, geschiedverhaal en biografie
geeft Guus Kuijer aan de hand van Servets leven een beeld van de

De minder fraaie kanten zijn een beetje weggemoffeld. Zo tref je bij
Calvijn regelmatig de gedachte aan dat mens bang en godvrezend moet
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zijn, want pas dan kan hij de redding van Jezus waarderen. Vroomheid is
de manier om die angst in goede baan te leiden, maar in de test kom je
vragen over godvrezendheid niet tegen.
Typisch calvinistisch lijkt mij ook de notie dat de mens onbekwaam is en
geneigd tot alle kwaad. Maar vragen die dat geringe vertrouwen in de
mens kunnen meten, zijn er evenmin op de C-test. Wel doet de test net
alsof democratische gezindheid een calvinistische deugd is. Bij één
antwoord wordt zelfs beweerd dat Calvijn voor een systeem was van one
man one vote.
Als je de politieke denkbeelden van
Calvijn wilt meten, zou je eigenlijk ook
een vraag moeten stellen als: “Bent u
van mening dat een tegenstander met
ideeën, die in uw ogen gevaarlijk zijn,
ter dood moet worden gebracht?”.
Wanneer u hier “ja” antwoordt, stijgt
uw C-Factor, want dat is precies wat
Calvijn liet doen met zijn tegenstander
Miguel Servet. Die dacht anders over
de drie-eenheid en daarom liet Calvijn
hem in 1553 op de brandstapel
eindigen.
Over het tragische lot van Servet
schreef Guus Kuijer een mooi boek –
Het doden van een mens – dat ik iedereen kan aanraden.
Het is altijd goedkoop om christenen moorden in de schoenen te schuiven
die door hun geloofsgenoten een paar eeuwen geleden zijn gepleegd, maar
als André Rouvoet met vreugde constateert dat Calvijn een hype is
geworden, kan het geen kwaad nog even in de geschiedenis te duiken. De
Volkskrant van afgelopen zaterdag nam al een voorschot met het verhaal
van Servet, wat tot in het Nederlandse Dagblad tot een boze reactie leidde
van ene Herman Veenhof.
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Servet zocht Calvijn op in Genève en dat was volgens Veenhof niets
anders dan “een zelfmoordmissie, met een mentaliteit die vertaald naar de
21ste eeuw het midden zou houden tussen Klaas Hendrikse en Hamas”.
Waaraan de auteur toevoegt dat op het ontkennen van de triniteit in heel
Europa de doodstraf stond. “Ook in Amsterdam zou Servet zijn
terechtgesteld”, aldus Veenhof.
Als ik de auteur in het Nederlands Dagblad goed begrijp, was het dus
helemaal Servets eigen schuld dat hij door Calvijn werd verbrand. Wat
Calvijn deed, deed trouwens iedereen. Als iedereen moordt, mag jij het
ook doen, alsof dat de daad van Calvijn ineens moreel aanvaardbaar
maakt.
Ten overvloede vermeld ik nog dat Klaas Hendrikse de dominee is, die
zichzelf onlangs tot atheïst heeft verklaard. Dankzij Veenhof weet hij nu
wat hem te wachten staat.
Ik ben trouwens benieuwd of het goedpraten van de Grote Hervormers is
begonnen. In weer een andere christelijke krant, Het Reformatorische
Dagblad, las ik dat er een onderzoek is gestart naar de relatie van Maarten
Luther tot de Joden. Het zou mij niet verbazen dat de uitkomst is dat het
allemaal wel meeviel en dat je Luthers antisemitisme vooral moet zien in
“zijn tijd”. Dat was nog de tijd dat je op zelfmoordmissie ging als je voor
je mening uitkwam.
In Trouw is de Calvijn-hype trouwens begonnen met een stuk van Jan
Peter Balkenende, die schreef dat Nederland heel veel te danken heeft aan
Calvijn. Volgens onze premier zijn tolerantie, democratische gezindheid,
ondernemerslust en zuinigheid allemaal deugden, die rechtstreeks zijn
terug te voeren op de gedachtewereld van Calvijn. Een paar dagen later
veegde – ook in Trouw – de historicus Henk Slechte de vloer aan met de
geschiedkundige inzichten van Balkenende.
Het waren toch echt de calvinisten geweest die andersdenkenden uit
besturen had gestoten en het waren toch echt de calvinisten geweest die
het voor niet-calvinisten onmogelijk hadden gemaakt om aan de
Hollandse universiteiten te doceren. “Nederland en de Nederlanders
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danken de moderne democratie aan de merendeels niet-calvinistische
denkers van de achttiende eeuwse Verlichting en aan de patriotten die
vonden dat meer mensen deel moesten nemen aan het landelijk en lokale
bestuur”, schreef Slechte.
Het blijft sappelen met onze historische kennis van een hype. Bij het
artikel van Balkenende stond een foto van Calvijn. Helaas moest dat later
worden gerectificeerd. Het was niet Calvijn, maar Luther.
de Volkskrant, 15 januari 2009, zie ook voor reacties.
Christendom en geweld?
Dat de christelijke traditie wordt gezien als een stimulator van geweld, is
geen nieuwe beschuldiging. Marxistische historici hadden dit al in de 20e
eeuw voortdurend gesuggereerd. Na 11 september 2001 duikt de
beschuldiging geregeld opnieuw op. Niet alleen de islam is een bron van
geweld, maar (elke) religie. En dus het christendom ook. Hoe moet je
hiermee omgaan?
Een beschuldiging is nog geen feit. Het is gemakkelijker om iemand
onder verdenking te stellen, dan om de onschuld aan te tonen. Het is nog
moeilijker om het blazoen definitief gezuiverd te krijgen.
Zulke beschuldigingen vragen om goed historisch onderzoek. Veel
voorbeelden, die deze beschuldiging lijken te staven zijn al uitgebreid
onderzocht: bijvoorbeeld de kruistochten, de houding van Luther ten
opzichte van de Joden, Calvijns houding ten opzichte van Servet. Goed
historisch onderzoek houdt dus in, dat je niet met een boek genoegen
neemt. Maar dat je ook bereid bent om visies te lezen die haaks staan op
de jouwe. Gedegen historisch onderzoek betekent ook onbevangen
onderzoek.
Daarnaast betekent dat, dat je ook een bepaalde kennis van de tijd moet
hebben. Hoe komt het dat die uitbarsting van geweld er kwam. Waarom
werd die gelegitimeerd? Was dat uitzonderlijk?
We moeten niet alleen kennis van die tijd hebben, maar ook van onze
eigen tijd. Waarom zijn we zo bezig met dit thema? Waarom zijn we er
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gevoelig voor? Heeft dat te maken met 11 september? Met kritiek op
godsdienst überhaupt? Welk belang heeft de onderzoeker bij dit thema?
Ook de receptiegeschiedenis is van belang. Neem bijvoorbeeld de
kruistochten. Thomas Asbridge geeft in zijn boek aan, dat de kruistochten
pas aan het einde van de 19e eeuw omstreden worden. Niet eens in het
Midden-Oosten, maar eerst in Europa. De kritiek op de kruistochten
wordt later door nationalisten uit het Midden-Oosten overgenomen van
Europese historici.
Soms kan een bepaald issue duidelijk worden
genuanceerd. De houding van Calvijn ten
opzichte van Servet ligt veel genuanceerder
dan men zou denken. Soms dienen we als
gelovigen, die een bepaalde ontwikkeling als
gevolg zien, afstand te nemen van bepaalde
uitspraken. Zoals de uitspraken van Luther
over de Joden.
Soms kan een uitkomst heel teleurstellend zijn
voor de christelijke traditie. Heel lang heeft
men de bijeenkomst van theologen in Barmen
(1934) gezien als een protest tegen het
nazi-regime. De bijeenkomst blijkt echter een
kerkelijke bijeenkomst te zijn met kerkelijke Transparant, dat is toe te
bedoelingen. In plaats van protest tegen Hitler juichen, maar dan ook
konden veel aanhangers van Hitler instemmen helemaal transparant!
met de bepalingen die opgesteld zijn.
Soms blijken theologen geweld juist te stimuleren. Aan het begin van WO
I stonden de kerken bij alle partijen achter hun soldaten.
Aan de andere kant is het goed om te beseffen, dat ook het atheïsme en de
Verlichting gewelddadige trekken heeft (gehad). Michael Burleigh heeft
laten zien, dat de Verlichting en het atheïsme misschien nog wel meer
voor geweld hebben gezorgd dan het christelijk geloof.
Christendom en geweld: er zijn ook andere nuanceringen aan te brengen.
Het christendom heeft een pacifistische trek. Zeker in vergelijking met
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Romeinen en Germanen valt op, dat het christelijk geloof regels en
beperkingen oplegt aan het oorlog voeren. Het nadenken over wanneer
een oorlog gerechtvaardigd is, begint al bij Augustinus (ca. 400 na Chr.)
en wordt in de Middeleeuwen verder ontwikkeld. Deze theorie van de
gerechtvaardigde oorlog is ook vandaag de dag nog actueel.
Het is gemakkelijker om de beschuldiging te uiten. Moeilijker is het om
deze te weerleggen. Soms zijn de beschuldigingen terecht. Dan dienen we
er afstand van te nemen. Veel vaker echter zorgt het christelijk geloof
eerder voor een beperking van het geweld. Daarin is het christelijk geloof
haar Heer en Heiland in gevolgd.
M.J. Schuurman
Erfenis van Calvijn te mooi
voorgesteld
Henk Slechte, historicus ! 13/01/09,
00:00
Loftuitingen dat Calvijn de bron was
van hedendaagse democratie en
welvaart, missen grond.
Waar haalt hij het toch steeds weer
vandaan?
Eerst
miste
minister-president Balkenende in Nederland en in dit tijdsgewricht de
’VOC-mentaliteit’, nu stelt hij vast dat deze samenleving meer aan
Calvijn, en dus aan het calvinisme, te danken heeft dan velen beseffen. In
zijn opiniestuk, zaterdag op Podium, legt de premier het in een halve
pagina uit.
Bij zijn uitleg bleef ik toch af en toe haken. Balkenende begint met te
betogen dat het zestiende eeuwse Nederland een internationaal
georiënteerd land was dat al vroeg recht en vrijheid hoog in het vaandel
had. Hij verwijst daarvoor naar Erasmus. Tot zover graag akkoord, maar
volgens Balkenende is het open en vrije karakter van de huidige
samenleving schatplichtig aan Calvijn en het calvinisme.
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Vanuit de feitelijke geschiedenis valt niet te begrijpen dat Nederland zo
veel dankt aan Calvijn als de premier beweert. Toen de calvinisten het in
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in religieuze zaken
eenmaal voor het zeggen hadden, deden ze ongeveer hetzelfde –zij het
iets minder wreed– wat ze hun voorgangers als godsdienstmonopolisten
hadden verweten: ze sloten alle andersdenkenden uit van het besturen van
stad en land, maar ook van het geven van onderwijs en als het even kon
zelfs van het uitoefenen van beroepen.
Het waren toch echt de calvinisten die in 1579 en 1580 de pogingen van
Willem van Oranje frustreerden om in de vorm van Godsdienstvrede tot
een vorm van godsdienstige tolerantie te komen. En het waren ook heus
de calvinistische dominees die in de zeventiende eeuw niet-calvinistische
geleerden het doceren aan universiteiten en illustere scholen onmogelijk
maakten. Voorbeelden te over. Misschien blonk Calvijn zelf uit in
wetenschappelijke veelzijdigheid, maar zijn Nederlandse volgelingen
deden dat zeker niet.
Ook de democratie zoals Nederland die kent, danken we niet aan Calvijn
en zijn predikanten, al hebben calvinistische historici met terugwerkende
kracht de passages in de ’Acte van Verlatinghe’ van 1581 glans proberen
te geven. Daarin stond dat de vorst er is voor zijn onderdanen en niet
andersom én dat de vorst de onderdanen volgens de wet en in redelijkheid
moet regeren. Die teksten zijn gretig geclaimd als voorlopers van de
Engelse ’Bill of Rights’ van 1689 en de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring van 1776.
Nederland en de Nederlanders danken de moderne democratie aan de
merendeels niet-calvinistische geleerden en denkers van de achttiende
eeuwse Verlichting en aan de patriotten die vonden dat meer mensen deel
moesten kunnen hebben aan het landelijke en lokale bestuur. Dat waren
gedachten die in de dagelijkse calvinistische bestuurspraktijk niet tot
ontwikkeling waren gekomen. Let wel: dit gaat niet over de democratie
binnen de kerk (waarover ik me geen mening durf aan te matigen) maar
over die in de samenleving. Nadat de Nederlanders in 1581 de koning
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hadden afgezworen, ’calviniseerde’ die in hoog tempo, tamelijk radicaal
en zeer intolerant.
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, naast Nederland, zouden
voorbeelden zijn van vroege en sterke democratieën, die hun kracht en de
emancipatie van hun burgers danken aan het gedachtegoed van Calvijn. Is
dat zo? Ik ben geen kerkhistoricus maar de Engelse staatskerk is niet
calvinistisch. Ook zie ik geen verband tussen het ontstaan van die kerk en
de reformatorische activiteiten van Calvijn.
Alleen de –dissidente– puriteinen gaan in Engeland wat hun gedachtegoed
betreft terug op Calvijn, en aan hun bewind onder Cromwell bewaren de
Engelsen geen goede herinneringen.
Heeft dan misschien het gedachtegoed van Calvijn goede diensten
bewezen voor de moderne markteconomie? De calvinistische ethiek van
hard werken, sober leven en het verdiende weer investeren heeft
ongetwijfeld het ontstaan en de ontwikkeling van het kapitalisme
bevorderd. Of we daar met de recente ontsporingen van het kapitalisme zo
blij mee moeten zijn, is een andere discussie.
Balkenende sluit zijn betoog – onvermijdelijk – af met een verwijzing
naar de kredietcrisis en de terechte behoefte aan versterking van morele
ankerpunten. Maar als het calvinisme het krediet voor het ontstaan van het
moderne kapitalisme heeft gegeven, hoe kan datzelfde calvinisme dan de
wonderolie zijn voor het alsnog tot stand brengen van een evenwichtiger
financieel systeem? Dat is moeilijk te rijmen.

Nogmaals Servet en zijn leven
Servet wilde veel verder gaan dan de reformatoren, die de kool voor de
geit soms nog wilden sparen, dus waren zijn opvattingen voor die tijd veel
te radicaal!
Servet schreef een boek, nl.: De wederoprichting van het christendom,
onder de initialen: MSV. Calvijn herkende daarin Michael Servet en
verraadde hem aan de Franse inquisitie, die hem uitleverde aan Genève.
Calvijn richtte zich tot de Zwitserse cantons en deze raadden hem om
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Servet terecht te stellen. Het gelukte Calvijn om Servet met algemene
stemmen op de brandstapel te krijgen, op 27-10-1553.
Dit versterkte de positie van Calvijn. Melanchton feliciteerde Calvijn met
de moord op Servet!
Wij, als protestanten (ik durf de naam 'calvinisten' niet te gebruiken)
moeten ons toch wel eens bezinnen wat er in de tijd der reformatie zich
afspeelde onder onze 'grote mannen',
want zoiets als wat Calvijn met Servet
deed, werd zelfs door de R.K. kerk niet
gedaan!
Wat Calvijn in de weg stond ruimde hij
'voorzichtig' op! Van enig berouw is
nooit iets gehoord bij Calvijn!
In de jaren 1542-1546 werden met
Calvijn's toestemming in Genève 57
doodvonnissen en 76 verbanningen
uitgesproken!
Ik denk dat men vandaag de dag in de
kranten Calvijn met Saddam Hoessein De onschuld zelve?
en Gadaffi zou vergelijken.
Op deze wijze ruimde men andersdenkenden uit de weg, zoals criminelen
dat heden ten dage nog doen! Men stimuleerde als hervormers elkaar in
het vermoorden van in hun ogen zijnde ketters!
Dit toont helaas en Jammer genoeg het tweeslachtige karakter van de
Reformatie! Dit is het man-principe van de heksenhamer!
De lijfspreuk der hervormers was dan ook:
CUJUS REGIO, ES RELIGIO, dat is: wiens land, diens godsdienst.
Elke inwoner was verplicht te geloven, wat de overheid geloofde!
Servet, zie Geschiedenis der kerk, Kok-reeks 5,p.97
In 1533 schreef Michael Servet zijn "Restitutie (herstel) van het
Christendom." Dit stond lijnrecht t.o.v. de Institutie van Calvijn. Servet
schreef en leefde onder de schuilnaam "Michel de Villeneuve". Hij had
bezwaren tegen de leer de drie-eenheid, kinderdoop en rechtvaardiging
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door het geloof alleen en de verkiezingsleer. De uitgevers vonden het
drukken van zo'n revolutionair boek een hachelijke zaak. Het viel Servet
moeilijk dat voor elkaar te krijgen. In 1552 werd het boek in Vienne voor
veel geld gedrukt.
Servet had de Institutie van veel op- en aanmerkingen voorzien
teruggezonden naar Calvijn. Met betrekking tot de drie-eenheid schreef
Servet dat in plaats van de enige God er nu een driekoppige helhond
(Cerberus) was gekomen, en in plaats van het ware geloof een verzonnen
noodlot.
Servet werd aanvankelijk door
de roomse inquisitie gevangen
genomen, maar wist te
ontvluchten. Uit haat tegen
hem verbrandde men toen zijn
beeltenis en vijf dozen van zijn
boeken. Op zijn vlucht naar
Italië waagde Servet het om
Genève aan te doen.
In 1546 had Calvijn reeds aan
Farel geschreven dat, als Servet
ooit in Genève zou komen, hij
daar niet levend zou uitkomen.
Dit is geschied!
De meerderheid van de raad
van Genève was Libertijns. Bij Om de Calvijn-roes er in te houden
hen maakte Servet grote kans
dat men zijn Restitutie zou aannemen en men Calvijn's Ínstitutie zou
verwerpen. Enkele voormannen van de raad, Perrin en Berthelier, stonden
aan Servet's zijde. Zij zouden gejuicht hebben als Calvijn en zijn leer ten
val werd gebracht.
Toen Calvijn hoorde dat Servet in de stad was, liet hij hem ogenblikkelijk
gevangen nemen. Servet beschimpte toen Calvijn en noemde hem "Simon
de tovenaar". Servet rekende er op de strijd te winnen.
Calvijn schreef aan Farel dat Servet ook hém beschimpte. Ik hoop dat het
oordeel op de doodstraf uitvalt. Het is echter mijn wens (sic.) dat de
verschrikkelijkheid van de voltrekking der straf zal verzacht worden. En
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Farel schreef terug aan Calvijn, dat hij geen strafverzachting wilde
tegenover deze aartsvijand. Men moet met Servet afrekenen op harde
wijze, zodat niemand meer de moed zal hebben nieuwe leerstellingen te
verkondigen.
De Raad wilde niet aan de leiband van Calvijn lopen en won het advies in
van de Gereformeerden van Zwitserland. Zij oordeelden ook dat Servet
moest sterven, en daarbij legde de Raad zich neer.
Was de Raad boos omdat zij nu gedwongen waren Servet te doden?
Hebben zij Servet verbrand omdat zij Calvijn niet gunden dat zijn verzoek
om verzachting voor Servets lijden zou worden ingewilligd?
Servet had niet verwacht dat hij om zijn boek en stellingen op het Plein
van Champel zou worden verbrand. In de gevangenis heeft Calvijn hem
nog eens bezocht en had daar een "goed" (?) gesprek met hem. Servet
vroeg Calvijn vergeving voor zijn al te harde toon, maar hield zijn
standpunten vast. Zijn laatste woorden waren: "O Jezus, Zoon van de
eeuwige God, ontferm u mijner" 27-10-1553.
Calvijn heeft nooit excuus aangeboden of vergeving gevraagd!
Calvijn spoorde dus juist de Raad aan i.p.v. op het Evangelie te wijzen,
waar de liefde van de Heiland overheerst. Calvijn wilde met wortel en tak
dit ras uitroeien (extiper telle rasse delidate terre), met Ex.22:18 in zijn
hand. Hij rechtvaardigde het heksenproces en de ketterverbranding, en gaf
daarbij de Raad het advies zulks ijverig te doen. Daarbij stond voor
Calvijn vast dat dezelfde wetten van oud-Israël ook nog voor en in
Genève golden!
Calvijn zag het als een Goddelijke eis en plicht om ketters door de
vuurdood te straffen, dat bewijst zijn aandeel in de dood op Servet.
Waarschijnlijk is Bolsec aan zijn razernij en moordlust ontsnapt, zoals
blijkt uit zijn brief aan mevr. M. de Cany, Omnia Opera XIV,450.
Had voor Calvijn een mensenleven nog wel enige waarde? Hoe heeft de
man ooit als 'dienaar des Woords' kunnen preken over het Evangelie, over
de liefde Gods in Christus tot verloren zondaren? Of kan men met het
Evangelie in de ene hand, en met het zwaard in de andere hand maar doen
wat men wil? Nee, Calvijn blijkt in dit opzicht totaal niets te hebben
begrepen van het Evangelie! Of zou Jezus Zich ook hebben ingemengd in
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heksenprocessen? Zou Jezus ook andersdenkenden op de brandstapel
hebben laten brengen, en dan daarbij de huichelachtige taal hebben
uitgesproken dat de dood vooral niet al te wreed mocht worden
voltrokken?
Ondenkbaar!
Servet spaarde in zijn geschriften en woorden niets en niemand, maar
stevende lijnrecht en soms onbehouwen op zijn doel af.
Melanchton heeft wel heel veel in Servets geschriften gelezen, maar zag
dat hij met de andere hervormers in conflict zou komen als hij Servet zou
bijvallen, dus viel hij Servet af.
Servet ging echter voort, al worstelend, zoals alle grote geesten, met
onoverkomelijke bezwaren, maar ontwikkelde zich daardoor juist te
vaster.
Calvijn kreeg vroegtijdig een exemplaar van de Restitutie in handen en
was er hevig door aangedaan, spoorde de drukker op, ging als
geloofsrechter optreden en gaf Servet aan bij de franse Inquisitie, welke
NB op Calvijns geloofsgenoten zulk een gruwelen uitoefende.
Laaghartiger bedrijf van verlakkerij is ondenkbaar.
Toen Servet door de Inquisitie werd gevangen genomen, gaf Calvijn vol
"verbazing" te kennen dat hij het niet zo had bedoeld. De schijn druipt
ervan af!
Servet echter, was de Inquisitie aanvankelijk te slim af door te zeggen dat
hij Servet niet was, maar dr. Villeneuve.
Toen Calvijn dat ter oren kwam heeft hij via zijn handlanger Trie,
koopman uit Lyon, zijn correspondentie met Servet, die hem in
vertrouwen ter hand was gesteld, aan de Inquisitie overhandigd, tot
tweemaal toe. Daaruit bleek onomstotelijk dat Servet de naam Villeneuve
had aangenomen. Servet werd wederom gearresteerd en kon later
ontsnappen uit de bewaarplaats. Daarna veroordeelde de Inquisitie hem
op 17 juli 1553 bij verstek tot de kleine brandstapel.
Calvijn heeft zich altijd verontschuldigd tegenover zijn beschuldigers die
hem voorwierpen dat hij Servet aan de wilde dieren had overgeleverd.
Calvijn schreef toen de volgende leugens:
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"Men zegt, dat het mij geenszins voegde Servetus aan de openbare
vijanden van Christus, als aan wilde dieren, voor te werpen. Want men
verzekert, dat ik het bewerkt heb, dat hij te Vienne gevangen is genomen.
Maar hoe gaarne zou ik zo opeens in vriendelijk verkeer met de trawanten
van de Paus zijn geraakt? Het is inderdaad wel waarschijnlijk, dat er
onophoudelijk brieven tussen ons zijn gewisseld, terwijl wij even ver van
elkander afstaan als Christus en
Belial! Doch het is overbodig zulk
een lichtvaardige lastertaal verder te
wederleggen, daar zij zelf vervalt
met de eenvoudige verzekering, dat
er niets van waar is".
Dat Calvijn hier grove leugens heeft
neer ges chr even bewi j s t het
volgende:
Bekijk maar goed wie Calvijn is
De processtukken tegen Servet zijn
beschikbaar gesteld voor het publiek door de Inquisitie. In het vonnis van
het gerecht te Vienne staat het volgende te lezen: "Gezien de
bewijsstukken van zijn (Servet) ketterij, namelijk de brieven en
schrifturen van de hand des genoemden Villeneuve, gericht aan Johannes
Calvijn, predikant te Genève".
Waarop kardinaal de Tournon in een schaterlach is losgebarsten en zei dat
deze processtukken onbetaalbaar waren, want daaruit bleek dat de ene
ketter de andere ketter aanbracht!
Calvijn is niet meer vrij te pleiten.
Het protestantisme staat of valt gelukkig niet met Calvijn!
Servet vroeg zich af, of iemand, die erop uit is een ander te laten
ombrengen, een waarachtig bedienaar des Evangelies is.
Inderdaad, Servet had gelijk. Het kan niet samengaan dat een waarachtig
bedienaar van het Evangelie tevens een andere geloofsgenoot, ook al zijn
er verschillen, aangeeft en uit de weg laat ruimen op een barbaarse wijze.
En, toen Servet vlak voor zijn verbranding aan Calvijn om vergeving
vroeg, antwoordde Calvijn koel en hard: "Ik heb je niets te vergeven"!
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Servet wordt ook wel de grootste ketter van Spanje genoemd. Als
natuurwetenschappelijk talent behaalde Servet vele successen, en dat zou
hem een beetje naar het hoofd zijn gestegen. Hij had eveneens grote
religieuze belangstelling. Voor Jezus bezat hij een grote passie, en hij
verrichtte zijn werk al biddend. Voor Servet was Jezus het centrum van
het heelal, en het hart van deze wereld. Servet wilde van het dogma over
Christus, terugkeren tot de levende Christus van de Bijbel! En daarbij
werd hij een fel tegenstander van de leer der drie-eenheid.
Nogmaals, Servet achtte het dogma van de drie-eenheid, zoals vastgesteld
op het concilie van Nicea, onverenigbaar met de goddelijke eenheid. De
drie-eenheid zag hij als veelgodendom, een duivelse begoocheling. En,
terecht!
Als straf dat de kerk te Nicea de leer der drie-eenheid had aanvaard, zag
Servet, dat zij Christus daardoor had verlaten en de pausen ervoor had
terug gekregen.
Servet zag het als zijn taak om het vervallen christendom met haar
heidense drie-vuldigheidsleer, weer te herstellen in zijn oorspronkelijke
staat. Daartoe schreef hij zijn boek: "Christianismi Restitutio."
Servet wilde reformatie, en daarbij dan geen half werk! En, terecht!
Zelfs de oude christelijke symbolen (geloofsbelijdenissen) ontzag hij niet.
Men moet geheel terug tot het oorspronkelijke christendom, zei hij. De
kerk moet geheel opnieuw beginnen. Het christendom moet radicaal
hersteld. Daaraan werkte Servet met grote bezieling en geestdrift. Servet
waardeerde het Protestantisme wel, maar zag dat dit halverwege bleef
steken, daar het de dogma's der eerste drie eeuwen voetstoots overnam.
En juist in die dogma's lagen de wortels van alle latere ontsporingen, zag
Servet.
In Rome ontmoette Servet een fel tegenstander, daar hetgeen hij wilde
voor haar onaanvaardbaar was, ja gevaarlijk. Servet was voorzichtig en
gaf zijn boek uit zonder zijn naam, alleen met zijn initialen. Niettemin
herkende Calvijn daarin Michael Servet, en leverde hem uit aan de
Roomse Inquisitie (dan kon hij in ieder geval zijn handen schoon
houden).
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Servet wist uit de gevangenis te ontsnappen, en kwam tijdens zijn vlucht
in Genève. Hij wilde doorreizen, maar kreeg er zin in om Calvijn nog een
keer te horen preken. Na afloop van de dienst werd hij gearresteerd. Men
deed hem een proces aan, daar de Protestanten evenzeer het dogma der
drie-eenheid hoogachten gelijk Rome. Calvijn noemde Servet een
waanzinnige, een verstokte ketter. En, ketterij zag men aan voor de
duivel, en de duivel moest men vermoorden.
Meer dan een half uur duurde de
doodstrijd van Servet, omdat men geen
droog hout had uitgekozen, maar half
groene takken die slecht vlam wilden
vatten. Dan zou het schouwspel langer
duren! En daar stond dan Farel als
zielenherder bij te ‘genieten’!
Terwijl Servet ondraaglijke pijnen leed,
stootte hij nog enige kreten uit als:
"Jezus, zoon van de Eeuwige God, Ik, Calvijn, met mijn amidabel
gevolg
erbarm U mijner!"
Daarmee betuigde Servet dat hij als
heldhaftige martelaar van 42 jaren oud tot aan zijn laatste doodssnik
vasthield aan zijn geloof!
Welnu, voor deze wrede verbrandingsdood (moord) op Servet mag men
Calvijn volledig verantwoordelijk stellen! Hij vertrad, in de blinde en
fanatieke strijd om de zogenaamde "eer van God", een medeschepsel en
collega. Daarbij had hij het voorbeeld uit het O.T. voor ogen van Elia, die
alle Baälpriesters afslachtte.
Zou de Heiland zulks ooit gedaan hebben?
Hoe men ook deze goddeloze misdaad van Calvijn wil goedpraten of
historisch verklaarbaar wil maken, het is niet te rechtvaardigen, sinds wij
niet meer in de bedeling van het Oude Verbond leven. En dat komt er nu
van als men de WET als leefregel voor de gelovige wil nemen!
Verder, Servet had ook nog een boek geschreven tegen Rome, waarin hij
de kerk als een ondier beschrijft, als een synagoge van de satan. Hij wilde
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zowel aan Rome als aan de reformatie de doodsteek geven. Het boek
bestaat uit vijf delen, waarvan twee dialogen over de drie-eenheid, drie
boeken over de wedergeboorte, drie boeken over het ongeloof en de
gerechtigheid van Christus en Zijn Rijk, en het rijk van de antichrist, met
20 open brieven aan Calvijn, etc-.

liquidatie. Deswege staat het gehele Protestantisme schuldig aan Servets
terechtstelling!
Indien men de moord op Servet gerechtvaardigd vindt, dan zijn alle
moorden van de Inquisitie dat eveneens! De moord op Servet verschilt
immers in niets van alle moorden en methoden der Roomse Inquisitie!

De Raad bezegelde het doodvonnis over Servet, waarin vermeld wordt:
....."aangezien bewezen is, dat gij, Michael Servet uit Villanueva in het
Spaanse koninkrijk Arragon u hebt schuldig gemaakt aan schrikkelijke
lasteringen tegen de H. Drie-eenheid, tegen Gods Zoon en andere
grondslagen van het
christelijk geloof;
item, dat gij de H.
Drie-eenheid een duivel
en driekoppig monster
hebt genoemd;
item, dat gij erop uit
waart, om door
gruwelijke woorden, te
vreselijk om te noemen,
de eer en de majesteit
Gods te smaden en
Ik Calvijn, ben mij van geen kwaad bewust
daardoor arme zielen te
verderven;
item, dat gij, onvatbaar voor elk onderricht, de gelovige Christenen voor
godloochenaars en guichelaars (tovenaars) uitscheldt;
item ...... item...... item..... zo besluiten wij, burgemeesters en rechters
dezer stad, die ambtshalve geroepen zijn, om de kerk Gods voor scheuring
en verleiding te bewaren, en de Christenheid van zodanige pest te
bevrijden, dat gij, Michael Servet, gebonden naar de Place Champel
gevoerd, aan een paal geklonken, en met uw boek tot as verbrand zult
worden, tot waarschuwing van alle Godslasteraars." (Uit P.A.de Roover,
De strijdende kerk 4, p.203)

Het Protestantisme faalde in haar begin, en wat zal dan haar einde zijn?
Hoe diep, en in-en-in treurig is het te lezen hoe de Protestanten de eeuwen
door met hun ketters hebben gehandeld!
En vandaar dat het Protestantisme aan Rome geen enkel verwijt kan
maken, want daarmee zou de pot de ketel verwijt doen dat hij zwart ziet.
Welk een verblinding dat men meende ideeën en 'valse leringen' te
kunnen uitroeien door de dragers ervan tot as te verbranden. Men dacht
dat ketterijen en vreemde gedachten regelrecht van de duivel afkwamen.
Men kon zich niet verplaatsen in andermans gedachtewereld, en helemaal
niet in de wereld van het voortgaande werk des Geestes. Zo zijn alle
waarachtige en wezenlijke hervormingen door de kerk in de kiem
gesmoord! Daar waarachtige hervormingen haar (de kerk) bestaansgrond
aantasten! Daar ligt de breuk! De kerk als kerkinstituut deugt niet, is
onbijbels en handelt vanuit een strak wettisch systeem. De (valse)kerk(en)
kan niet uit en door het geloof alleen leven, want dan verliest zij haar
vorm en gedaante. Vandaar die krampachtigheid in haar gedrag, leer en
leven. Zij moet zich met alle middelen zien te verdedigen, en wat zijn er
dan beter middelen dan ....... terug tot de Wet van het Oude Verbond, oog
om oog, tand om tand!
De resultaten liegen er niet om! Zouden Calvijn, Farel en hun andere
geestverwanten ooit de Bergrede hebben gelezen? Of zijn zij daar met een
grote bocht omheen getrokken, gelijk de Priester en Leviet in de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, met een grote bocht om de
lijder trokken?

Het is niet alleen Calvijn, maar in feite al zijn geestverwanten die
meehielpen Servet op te ruimen, en instemden met diens terechtstelling en

En hoe stond de Raad van Genève tegenover Calvijns ingrijpen in de
heksenprocessen?
Calvijn eiste van hen een strenger optreden, daar de Raad sommigen, na
gemarteld te hebben, had losgelaten. De Raad verklaarde evenwel aan
Calvijn dat men met kracht zou optreden tegen de tovenaars. Maar men
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volgde niet blindelings zijn raad op, en men wees zijn radicalisme van de
hand.
Ook blijft het een raadsel hoe Calvijn met een man als J.Bernard, waarvan
hij wist dat deze immoreel was, heeft kunnen samenwerken in de
ketterprocessen. Calvijn wist welk een onmens Bernard was door over
hem te schrijven: "....dat hij Christus menigmaal in de gestalte van een
vrouw tegenover zich had zien staan" (Kampschulte I,207). Bernard had
een soort heksencomplex, en zag hen 'vliegen.'
Wanneer Calvijn zijn wettisch extremisme maar heel even aan de kant
had gezet, en bij Hand.8 in zijn eigen commentaar daarop had gelezen hoe
de Apostelen met tovenaars handelden, had hij nooit tot moord kunnen
aanzetten!
Petrus richtte zich weliswaar zeer fel tot Simon de tovenaar, maar dan met
het doel dat deze zich zou bekeren. Niet om hem te vermoorden!
Lezen wij Calvijns commentaar op Hand.8, hetwelk hij in 1552 maakte,
dus 7 jaar na de heksenprocessen, dan verbaast het ons welk een milde
taal hij daar wijdt aan Simon de tovenaar! Hier rept Calvijn met geen
woord over Ex.22:18!
Is dit wel dezelfde Calvijn als voor zeven jaren terug?
Calvijn schrijft over Simon de tovenaar: "Dat voorts deze heiligschenner
zo vervloekt wordt, ziet niet zozeer op de persoon als op de daad. Want
wij moeten tegen de misdaden der mensen op zulk een wijze ijveren, dat
wij deze mensen zelve medelijden tonen."
Nou, nou, Calvijn! Was Servet jouw medelijden niet waard? Vormde
Servet een uitzondering?
Ja Calvijn, het papier is gewillig en de pen wordt niet moe om mooie
woorden aan het papier toe te vertrouwen, maar wat is jouw praktijk
geweest? Was jij gelijk aan de Farizeeën en schriftgeleerden, die wel
mooie woorden en een schijn hadden van godzaligheid, maar van binnen
een moordkuil waren?
Calvijn was van joodse afkomst, een Cohen. Blijkt uit zijn handel en
wandel het schizofrene karakter?
Er zit in Calvijns karakter een kant waarvoor wij vreselijk huiverig
moeten zijn, ondanks alle verdienstelijkheid die hij aan de hervorming
heeft bewezen.
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Het is dan ook volslagen huichelachtig van Calvijn wanneer hij in een
brief aan N. Zurkinden te Bern schrijft, dat hij nooit om persoonlijke
redenen iemands vijand is geweest. Servet was zijn uitgesproken vijand.
Calvijns intolerantie blijft onbegrijpelijk!
En, er is geen spoor van berouw ooit in Calvijn
gevonden over zijn moorden en
heksenprocessen!
Servet daarentegen was een zachtmoedige man,
en zijn moord vormt een zwarte bladzij uit
Calvijns geschiedenis. Uit andere stukken van
Calvijn kan echter in zijn voordeel worden
aangetoond dat hij beslist geen bezeten
fanaticus of dictator is geweest, dat niet. Uit
vele brieven spreekt een waar en warm
menselijk medeleven. Maar nogmaals, het
papier is gewillig alles vast te houden wat wij
er aan toevertrouwen!
Ook tegen vrienden kon Calvijn wel uitvaren.
Toen Farel zich verloofde op 69 jarige leeftijd
met een meisje van 18 jaar, noemde Calvijn
dit een "pijnlijke dwaasheid en
onbezonnenheid." Calvijn vroeg de andere
broeders in Neuchâtel er maar in te berusten.
Uit de brief die hij dan aan deze broeders
schrijft, proeven wij toch een milde en zachte
Calvijn!
Calvijn vertoonde de twee naturen van het
gespleten Christendom sinds Nicea 325. Zijn
moorden, en heksenprocessen vormen de ene natuur, en zijn boekwerken
en brieven vormen de andere natuur.
Wanneer Calvijn iets van de Bergrede had begrepen, zou hij veeleer
zichzelf hebben laten verbranden, dan dat hij Servet op de brandstapel had
laten brengen! Door Calvijns moord op Servet daalde de zwarte sluier van
de dood op Genève en op heel het Protestantisme. Het is, Jammer genoeg,
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dezelfde zwarte sluier der Inquisitie, die hij nota bene in de inleiding van
zijn Institutie zo fel veroordeelde!
Tegenover alle misdaden van Calvijn staan ook diens gerechtigheden en
verdiensten, zodat wij ons niet op het één moeten blindstaren, en daarbij
het andere niet meer zien. Het beeld dat wij door de misdaden van Calvijn
over hem zouden vormen, alsof hij een 16e eeuwse dictator was, is
onjuist.
Nee, zowel de Zwitserse kerken en heel het Protestantisme waren van
mening, incluis Rome, dat men Gode een dienst deed door ketters te
verbranden. Zij allen hebben toen het Evangelie en de Bergrede niet
begrepen! Zij meenden, wellicht te goeder trouw, dat zij Gode een dienst
deden, gelijk ook Paulus dat voor zijn bekering meende, toen hij de
gemeente vervolgde.
Niet dat wij alle misdaden voorbijzien, want daartoe hebben wij juist deze
geschiedenisfeiten naar voren gehaald, daar maar al te veel Calvinisten en
Protestanten dit verbloemen. Wij hebben open en eerlijk de fouten van de
reformatoren willen aanhalen, maar willen daarbij wel letten op de
motieven van hun ijver voor Gods eer, dat ten diepste geloofsmotieven
waren.
Calvijn was in Genève geen heer en meester. De Fransen waren er niet zo
geliefd. Er was onenigheid, en op 3 sept. 1553 hield Calvijn er zijn
afscheidspreek over Hand.20:32, daar hij er stellig op rekende verbannen
te zullen worden. En pas zeven weken daarna stond Servet op de
brandstapel. Het is na 1555 dat Calvijn in Genève meer invloed verkreeg.
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Een goede raad: Test, na het lezen van deze twee brochures over de
marteldood van Servet en Calvijn’s aandeel daarin, uw C-factor. Ik ben
heel benieuwd naar uw C-factor!
Toen de Zuid Afrikaanse schrijver Koos van der
Merwe aan zijn kleine zoontje een foto toonde
van Calvijn, stond de kleine Bennie lange tijd stil
naar die foto te kijken. Daarna kwam het hoge
woord er langzaam maar zeker uit. Vader, zei hij,
is dat nu een afbeelding van de duivel zelf?
Vertellen kleine kinderen ons in hun onschuld de
waarheid?
Calvijn zou ook veel goeds hebben gedaan, een groot mens zijn, een
reformator van formaat. Het moge alles waar zijn. Wij zullen dat niet
ontkennen, noch bestrijden. Lees dan eens het volgende uit de Bijbel over
mensen die weliswaar veel goeds deden, maar dat verspeelden door het
kwaad wat ook door hen werd bedreven:
Ezechiël 18:24 Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn
gerechtigheid, en onrecht doet, doende naar al de gruwelen, die de
goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan
heeft, zullen niet gedacht worden; in zijn overtreding, waardoor hij
overtreden heeft, en in zijn zonde, die hij gezondigd heeft, in die zal hij
sterven.

