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INLEIDING

Wanneer in onze tijd een predikant zich socialist noemt, zal dit 
weinig opzien meer baren, daar enerzijds het socialisme in Neder
land anno 1987 niet per definitie anti-godsdienstig is en ander
zijds geëngageerd christendom dat partij kiest voor de verdrukten, 
uit onze Nederlandse samenleving niet meer weg te denken valt. 
Daarnaast zijn stromingen opgekomen die zich bezighouden met de zo 
geheten marxistische theologie en hebben we vooral in Zuid-Amerika 
kennisgemaakt met de Bevrijdingstheologie. Dit, overigens nu ook 
nog, tot ongenoegen van de officiële Rooms-Katholieke kerk.
In het begin van deze eeuw en het eind van de vorige eeuw stuitte 
de politieke keuze van een predikant voor het socialisme c.q. de 
S.D.A.P. zeker op meer verzet zowel binnen de kerk als binnen het 
socialisme. Dit blijkt heel duidelijk uit het in 1907 door een 
van deze predikanten geschreven boekje getiteld "Naast het kruis 
de roode vaan! " 1). Hij schrijft hier dat als men op het eind van 
de vorige eeuw aan een socialist gevraagd zou hebben of Christen
dom en Socialisme samen zouden kunnen gaan, het antwoord van ver
reweg de meesten geluid zal hebben: "Neen. Al wat kan, dat nooit. 
Het Christendom is duisternis en het Socialisme (let op de beide 
hoofdletters) is het licht. Het Christendom bevordert de domheid, 
het socialisme de beschaving. Het Christendom wil den menschelij
ken geest slaan in de boeien van denkensslavernij, terwijl het so
cialisme daarentegen steunt op de onbeperkte vrijheid der gedachte 
Het Christendom dat is het behoud, het Socialisme vertegenwoordigt 
den vooruitgang." 2) Even verder weet hij nog te melden dat "naar 
een niet onvermaard woord uit die dagen het niet eerder goed zou 
worden voordat de laatste koning aan de laatste darm van den laat
ste priester in de laatste kerk was opgehangen" 3). En volgens de 
schrijver zouden ook Christenen in die tijd zeer beslist zijn ge
weest over de onmogelijkheid van een samengaan van socialisme en 
Christendom. Het boekje levert overigens een aardige reactie op 
van professor P.A. Diepenhorst van de Vrije Universiteit getiteld 
"Naast het Kruis de Roode Vaan?" 4) De leestekens achter beide 
titels spreken voor zich.
In het licht van bovenstaande is het opmerkelijk, dat in het eer
ste decennium van deze eeuw een groepje, vooral Friese, predikan
ten socialist werd, toch lid bleef van de Nederlandsch Hervormde 
kerk en bovendien hun christen-socialisme, via een door henzelf ge
sticht weekblad genaamd De Blijde Wereld, uit te dragen.
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De keuze voor en de propaganda van het socialisme door deze predi
kanten roept een aantal problemen op die we kunnen verdelen in twee 
groepen:

A. Waardoor werden deze predikanten zodanig beïnvloed dat ze 
kozen voor het socialisme in het algemeen en later, eind 
1905, voor de S.D.A.P. in het bijzonder.
Waarom keerden ze de kerk de rug niet toe, zoals een aan
tal van hun collega's op het eind van de negentiende en 
in het begin van deze eeuw wel gedaan hadden.
Hoe werd op hun keuze gereageerd binnen zowel kerk als so
cialisme.
Stonden ze in hun keuze alleen of waren er meerdere groepe
ringen die eenzelfde combinatie van christendom en socia
lisme voorstonden?

B. Waarom achtten deze predikanten het nodig om een weekblad 
De Blijde Wereld genaamd te gaan uitgeven?
Welke ideeën wilden ze hiermee uitdragen en welke groepen 
van de bevolking hoopten ze hiermee te bereiken?
Wat was het effect van hun keuze en propaganda? Werd hun 
stem gehoord alleen in eigen kring of ook daarbuiten?
De periode waarop we ons zullen richten bij de beantwoor
ding van deze vragen strekt zich uit van 1902, het jaar 
waarin op vrijdag 31 oktober het eerste nummer van De 
Blijde Wereld verschijnt, tot 1915. In dat jaar wordt dui
delijk, dat het oorspronkelijk optimisme, beleden in de 
naam van het blad, niet meer gerechtvaardigd is.

De koersverandering die zich dan aankondigt, krijgt zijn beslag 
in 1932 en komt gecomprimeerd naar voren in de nieuwe naam die 
het blad dan krijgt: Tijd en Taak.
De Literatuur over dit onderwerp is enerzijds zeer uitgebreid nl. 
waar het socialisme in het algemeen betreft, maar anderzijds tame
lijk beperkt, waar het het christen-socialisme van de Blijde We
reld-groep betreft.
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G. Harmsen noemt in zijn bibliografie Idee en Beweging, Nijmegen
1972, in dit verband alleen het werk van A. van Biemen en H.J. Wil
zen, Samen op weg. Amsterdam, 1953.
Deze literatuur kan aangevuld worden met een aantal werkjes van 
De Blijde Wereld-predikanten en de daarbij behorende polemieken. 
De, voor de beantwoording van de gestelde problemen, geraadpleegde 
bronnen worden gevormd door de vele periodieken uit die tijd. Te 
noemen zijn: De Blijde Wereld, Nieuw Leven, De Hervorming, Het 
Volk, De Nieuwe Tijd.
De kloof tussen christendom en socialisme was echter niet onover
brugbaar doordat bij veel voormannen uit de socialistische bewe
ging een grote waardering voor en zelfs identificatie met de mens 
Jezus bestond. Het opkomen voor de verdrukten en vertrapten, het 
lijden voor een betere wereld zagen b.v. Nonela Nieuwenhuis en 
Douwes Nekker zowel bij zichzelf als bij Jezus. Maar de combina
tie van socialist en kerklid zagen ze toch als een onmogelijke.
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Noten bij de inleiding:

5

1) S.K. Bakker, Naast het kruis
de roode vaan!, Amsterdam 1907.

2) Idem p. 4
3) Idem p. 5
4) P.A. Diepenhorst, Naast het kruis 

de roode vaan?, Amsterdam z.j.



HOOFDSTUK I

ONTWIKKELINGEN IN DE NEGENTIENDE EEUW, MET NAME IN FRIESLAND

Om een goed inzicht en doorzicht te krijgen in het ontstaan en de 
achtergronden van het christen- of zo men wil rel igieus-socialis
me is het nodig om een aantal ontwikkelingen die zijn ingezet in 
de negentiende eeuw vooral in Friesland nader te beschouwen.

I.1. HET MODERNISME!

Het is vooral Friesland geweest waar deze moderne richting zoveel 
opgang heeft gemaakt. Het beginpunt ligt bij de inaugurele rede 
die door Scholten werd gehouden op 17 september 1940 bij het aan
vaarden van zijn ambt als hoogleraar aan de Friese hogeschool te 
Franeker. De moderne richting die uit deze aanzet groeit kan het 
best gekenmerkt worden als een theologie die uitging van het anti- 
supra-naturalisme en dus ondermeer gezien kan worden als een po
ging om op theologisch gebied de verworvenheden en wetmatigheden 
van de moderne wetenschap toe te passen. In dit kader passen dus 
geen wonderen, geen opstanding en geen Christus als zoon van God. 
Over de mens wordt positief geoordeeld want Christus is nu het 
haalbare voorbeeld geworden. De kerk heeft in deze constellatie 
als instituut afgedaan.
Zo tegen 1860 heeft de moderne theologie zijn weg gevonden van de 
collegebanken naar de kerkbanken. Vooral in Friesland kregen veel 
gemeentes al spoedig een moderne voorganger als gevolg van het zgn. 
floreenstelse1 dat inhield dat het recht op predikanten te beroepen 
toekwam aan de grondeigenaren die grondbelasting betaalden. Dit wa
ren in die tijd vaak de liberale notabelen van het dorp of de nog 
aanwezige adel. Zo domineerde in de kerken van Terwispel en Beets 
de adel van Beetsterzwaag. In Beets waren dat Rijnhard baron van 
Lijnden, mr. Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten en 
Jan Anne Lycklama a Nijeholt. In de Hervormde kerk van Twerwispel 
had baron Van Lijnden maar liefst 29 van de 36 stemmen. In Lange
zwaag waar geen adel woonde waren het de notabelen van Heerenveen 
die op kerkelijk gebied de touwtjes in handen hadden, zoals de pre
sident van de rechtbank, mr. Bom, notaris De Jongh en zijn zoon de 
veearts T.G. de Jongh.
Deze veelal liberale groep was zeer geïnteresseerd in de ontwikke
lingen in de wetenschap en dan ook zeer ingenomen met deze moderne 
predikanten. Voor de predikanten waren dit misschien ook wel aan
trekkelijke standplaatsen daar het pastorale werk veelal tot een 
minimum beperkt bleef en het vaak royale tractement van rond de 
f 2.500,—  per jaar hen volop de gelegenheid bood om zich vrij on
gestoord aan de wetenschappelijke arbeid te wijden.
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Predikanten die na verloop van tijd de kopstukken uit de beweging 
werden zijn: A.A. Deenik predikant te Ternaard (1861-1881), later 
te Stavoren en Molkwerum (1881-1899); A.S. Carpentier Alting te 
Dokkum (1865-1882); P.H. Hugenholz te Leeuwarden (1862-1866);
M. Niemijer te Sneek (1866-1907); J.W. Lieftinck te Rauwerd 
(1876-1890); N.C. Balsem te Langezwaag (1862-1864);
B.W. Colenbrander te Engelum (1661-1866), te Wijnaldum 
(1866-1868) en te Drachten (1868-1876); W. Reilingh te Metslawier 
(1861-1875): H.U. Meyboom te Scherpenzeel (1868-1872); J. van 
Loon te Kimswerd (1887-1907); J.A. Bruins te Idaard (1883-1915) 
en Ph. van den Bergh van Eysinga te Stiens (1892—1896) .
Zij waren zo overtuigd een goede zaak te dienen dat ze al hun nieu
we inzichten zo van de kansel af de gemeente in slingerden op een 
manier die veel eenvoudige gemeenteleden over het hoofd en langs 
het hart gegaan zal zijn. Hugenholz schrijft hier later over:
". . . , ik deed het in alle naïviteit, omdat ik het niet laten kon, 
en ik ontdekte verbazing en schrik ter eene maar ook bijval en sym
pathie ter andere zijde" 1). En Alting memoreerde in zijn afscheids
rede te Dokkum: "Ik wist, dat ik ergernis zou moeten geven; ik wist
dat ik in uw midden vuur moest nederwerpen;....  ik heb dagelijks
alles uitgesproken wat ik dacht 2).
Ook buiten de kerk werden deze predikanten gevraagd als spreker bij
voorbeeld op de Nutsavonden. Deze opbloei van het godsdienstig leven 
bleef echter wel beperkt tot de sociale bovenlaag van de gemeenten. 
Busé geeft als voorbeeld van de nieuwe activiteit op kerkelijk ge
bied het dorpje Ternaard waar ds. Deenik stond. Hier ontstond in 
de gemeente een theologisch dispuut waarvan de leden gevormd wer
den door de burgemeester, de notaris, de dokter, het hoofd der 
school en twee hereboeren. Busé spreekt in dit verband van: "een 
mooi en typerend beeld van krachtig, opgewekt godsdienstig leven"
3) .
Dit elitaire karakter van deze beweging komen we ook tegen in het 
Theologisch Tijdschrift. Daarin schrijft in 1872 de Amsterdamse 
predikant J.P. Stricker dat deze nieuwe beweging "gaande weg meer 
die van het beschaafde deel der Nederlandschen Protestanten werd"
4) . Dit propageren van het modernisme ging natuurlijk niet zonder 
tegenstand van zowel collega's als gemeenteleden. Zo wordt van
ds. Platinus van Holwerd, die als een fel tegenstander bekend 
stond, verhaald dat hij tijdens zijn preken met enige regelmaat 
op de kanselbijbel sloeg onder het uitroepen van: "Het staat er. 
het staat er!" 5). Tevens kwam verzet van orthodoxe kant dat zich 
richtte tegen het lek waardoor zovel modernisme de gemeenten kon 
overstromen namelijk het floreenstelse1. Het eerste verzet uit de
ze hoek kwam al in 1856 van ds. Bolleman van der Veen, later meer 
georganiseerd en gestructureerd door de oprichting van het Anti- 
Floreen verbond. Ds. De Koe maakte duidelijk dat hun voornaamste 
grieven zich richtten tegen de overheersing van de kerk door perso
nen wiens kerkbezoek meestal alleen had bestaan uit de doopbedie
ning, en in de tweede plaats dat kerkelijke inkomsten soms zelfs 
werden aangewend voor wegenaanleg 6). Het succes liet niet op zich 
wachten want de algemene synode besloot het floreenstelsel met 
ingang van 1 januari 1875 op te heffen. Als gevolg meldt Busé 
"menig modern predikant zijn vorige standplaats zag innemen door 
orthodoxe ambtgenoot" 7).
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Ook de gemeenteleden lieten zich niet onbetuigd; zo werd ds. Wijt 
de moderne predikant van Beetsterzwaag wel beroepen naar Berlikum, 
maar toen hij er een kijkje kwam nemen, door orthodox volk bekogeld 
met stenen en zag hij er maar van af 8). Ook werden de predikan
ten wel gedreigd met brandstichting en dergelijke rampen.
Deze tegenstand bracht de modernen meer tot elkaar en zo ontstond 
er in 1866 een vaste groep in Dokkum bestaande uit Carpentier 
Alting, Reilingh, Deenik, Eilerts de Haan en Bruinewold Riedel na 
enige tijd uitgebreid met Scheltema en Van der Veen.
Carpentier Alting beschreef het later als: "We stonden aan de in
gang van de kampplaats. Ons arbeidsveld lag midden tussen de dorre 
akkers der meest consequente, geestdodende protestantsche ortho
doxie" 9). Zij noemden zich graag "Onze Krans". Om hun denkbeel
den verder uit te dragen gaan de genoemde predikanten over tot de 
uitgave van een orgaan getiteld. DE NIEUWE RICHTING IN HET LEVEN, 
bladen ter godsdienstige volksontwikkeling. Voor het eerst uitge
geven op 1 januari 1868.
Hier lag de aanzet tot de oprichting op 15 juli 1870 van de Neder- 
landsche Protestantenbond een bond waarin ook duidelijk ruimte was 
voor het leken element.
Na het aanvankelijk optimisme, komt al snel het inzicht dat de gro
te massa van het kerkvolk niet bereikt werd; Alting schreef: "de 
liefde der groote massa wordt ons onthouden" 10). Maar tevens zag 
hij dat velen de kerk de rug toekeerden: "Velen ontvlieden de ge
meenschap der kerk; velen achten haar roeping vervuld" 11) en el
ders "der kerk heeft uitgediend" 12). Waarbij Alting zich vermoede
lijk ook nog beperkte bij zijn constatering tot de gegoede burge
rij. Wat er op kerkelijk gebied van de arbeiders en kleine zelf
standigen was geworden is misschien het best te typeren met de 
verzuchting die we bij Wijt-Posthuma vinden: Ze hebben mijn Heer 
weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben" 13).

CC ONTWIKKELING VAN HET AANDEEL D ER BUITENKERKELIJKEN IN OE
totale bevo lk in g  van  f r ie s l a n d  e n  NEDERLANO in DE PERIODE 1879 -1947

14)

Fig. I



Het modernisme was volgens Rauwenhof geworden tot een "Idealisme 
zonder Ideaal" 15). De kerk had voor velen uitgediend, hoewel ze 
zich misschien nog niet meteen daadwerkelijk met de kerk braken 
zoals Domela-Nieuwenhuis deed in 1876, zochten ze toch hun "heil" 
in andere richtingen. Anderen werden in het orthodoxe kamp binnen
geleid. Zo is het modernisme één van de bepalende factoren geweest 
van de relatief hoge onkerkelijkheid in Friesland.
Hierop zijn wel uitzonderingen zoals Langezwaag waar ds. Blasem de 
harten van de eenvoudige arbeiders wist te winnen mede hierdoor was 
het percentage onkerkel ijken hier later lager dan omringende dor
pen.

1.2. DE VRIJDENKERSBEWEGING

In het voorgaande is er al op gewezen, dat er verbanden bestonden 
tussen de moderne predikanten en de Nutsdepartementen waarvan er 
in de vorige eeuw in Friesland 38 waren. In aanzet waren de Nuts
mensen niet ongelovig maar vaag religieus en spraken ze nog over 
de Opperbouwheer van het Heelal. Gaande weg werd men kritischer 
t.o. de kerk, hoewel geluiden als van de arts uit St. Jacobaparochie 
nog schaars waren. Hij noemde predikanten "windmakers en koolver
kopers" 16) en vroeg zich af "wie heeft zulke hansen geroepen om 
ons te blinddoeken, en, als waren ze van den deftigsten adel. ons, 
als mindre wezens, naar hunnen pijpen te leren dansen" 17). Nauw 
bij de ideeën uit deze Friese kringen sloten de gedachten aan van 
de in 1856 opgerichte vereniging De Dageraad. De belangrijkste 
pleitbezorger en propegandist van deze vereniging werd in Friesland 
de Leeuwarder gymnasiumdocent dr. Vitus Bruinsma. Een andere sti
mulans voor de vrij denkersbeweging ging uit van E. Douwes Dekker 
die meende: "Ik voel dat er veel goeds te doen valt, en geloof in 
Friesland het punt gevonden te hebben, waarnaar Archimedes zo ver
langde om namelijk alles in beweging te brengen" 18). Hij verbleef 
in de jaren 1868-1869 dan ook regelmatig in Friesland en sprak o.a. 
in Joure, Bolsward, Heerenveen en Gorredijk. Dit maakte zoveel in
druk dat één van zijn vrienden verklaarde: “Multatuli heeft ons over 
het modernisme heen geholpen" 19). Tussen 1878 en 1881 bezoekt hij 
ieder jaar Friesland en zijn invloed is dan ook zeer groot geweest 
vooral bij een groote groep onderwijzers. De vrijzinnige onderwij
zers in Friesland zouden "onvoorwaardel ijke Aanbidders van Multa- 
tuli" 20) zijn. Uit deze groep zijn invloedrijke mensen te noemen 
als Oebele Stellingwerf, J.F. Jansen en H.G. van der Veen. Tevens 
moeten in dit verband genoemd worden de bekende volksschrijvers 
Waling Dijkstra en T.G. van der Meulen. Vooral de laatsten zijn 
het geweest die, gebruikmakend van de Friese taal, de vrijdenker
sideeën bekendgemaakt hebben onder brede lagen van de bevolking.
Zij trokken op pad met hun zogenaamde "Winterjounenocht" (Winter- 
avondpret) van 1860-1864. Daarna ging Dijkstra op pad met Gerben 
Colmjon tot 1870 en vanaf dat jaar tot 1876 met Auke Boonemmer om 
daarna nog tien jaar alleen op pad te gaan.
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De inhoud van het gebodene kan gekenmerkt worden als vormingswerk 
met een lach en een traan, waarbij kerk, overheid, geloof en bijge
loof niet kwaadaardig, maar wel vrijmoedig op de hak werden geno
men. Men zou het ook modernistische lekenbijeenkomsten kunnen noe
men bestemd voor de door de moderne predikanten vergeten groep ge
meenteleden. Het optreden van Dijkstra en de zijnen bleef beperkt 
tot de gebieden waar de moderne richting de overhand had.
Rond 1870 zien we een verandering in het denken doordat de sociale 
kwestie meer en meer de gemoederen gaat bezighouden, samen met de 
opkomst en uitbouw van de Friese beweging. We komen hier later op 
terug.
Vastgesteld kan al worden dat het modernisme naast en in combina
tie met de vrij denkersbeweging van grote invloed is geweest op ont
wikkelingen in Friesland na 1870.

I.3. SOCIALE OMSTANDIGHEDEN

De sociale omstandigheden in Friesland in de negentiende eeuw wer
den vooral bepaald door het gebruik van de bodem. Behoudens enkele 
stadjes bestond het overgrote deel van de provincie uit landbouw
gronden. In het noorden vinden we de akkerbouwgebieden met vele los
arbeiders en zwaar en ongezond werk bijvoorbeeld in het vlas. In 
het zuid-westen vinden we de zgn. Greidhoek, relatief gezien met 
de gunstigste arbeidsomstandigheden vanwege het meer vaste karakter 
van het werk. Wel was de boer vrijwel absoluut heerser over zijn 
werkvolk.
In het oosten, midden en zuid-oosten vinden we de veengebieden.
In het begin van de negentiende eeuw, als de vraag naar turf nog 
vrij groot is worden hier "goede" lonen betaald. Wel kenden deze 
streken vanwege de organisatie van de arbeid met enige regelmaat 
arbeidsonrust en stakingen, het zgn. "Bo1lejeije". Een veenbaas 
had namelijk een groep vaste arbeiders in dienst, die nadat de 
turfspecie op het land was gebracht, de verdere afhandeling ver
zorgden. De overigen die de turven spitten of de specie opbagger
den waren meestal maar 6 of 7 weken in dienst; hun loon werd pas 
na drie of vier weken vastgesteld. Deze werkwijze was nog een res
tant uit de tijd dat dit werk door veel Duitsers werd gedaan en 
men pas na enkele weken wist over hoeveel arbeidskrachten men het 
nieuwe seizoen weer kon beschikken. Als nu het loon niet naar de 
zin van de baggelaars was begon de staking, en dat gebeurde nogal 
eens; bekende onrustige jaren zijn 1838, 1844, 1853 en 1856. Deze 
groep arbeiders kon zich dit ook gemakkelijker veroorloven; ze wa
ren niet aan deze baas gebonden, straks trokken ze verder om te 
gaan maaien, hooien of eekkloppen. Tevens zou een te lange staking 
betekenen, dat de turf te laat op het land kwam en hierdoor niet 
droog kwam voor de herfst, met alle consequenties van dien voor 
de veenbaas.
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Ondanks het feit dat de lonen in eerste instantie vrij redelijk 
waren betekende het wel dat het hele gezin moest meewerken om een 
redelijk bestaan te hebben en dat hield dan weer in dat gedurende 
de hele periode van maart tot en met oktober het gezin verbleef 
in turfmakerstenten in het veld die nauwelijks geschikt waren voor 
bewoning en aan schoolgaan kon natuurlijk niet gedacht worden. Tij
dens de winter werd dan de "tent" verruild voor een bewoning die 
niet veel beter was, maar ontstonden nieuwe problemen door werkloos
heid. Velen echter moesten ook in de wintermaanden genoegen nemen 
met de turfmakerstent als woning.
De armoede van de bevolking in de veengebieden, samen met het 
feit dat velen niet aan één plaats gebonden waren, maar meetrok
ken met de vordering van het verveningsproces waardoor ze los
raakten van kerk en deels ook het gezag, geeft één verklaring 
voor het latere succes van het socialisme in deze streken. Een 
andere factor in dit gebeuren was het voorbereidende werk van het 
modernisme bij het losweken en vervreemden van grote bevolkings
groepen van de kerk.
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Noten bij hoofdstuk I :
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HOOFDSTUK II

ONTWIKKELINGEN NA 1870, MET NAME IN FRIESLAND

Hoewel het trekken van een scheidslijn altijd discutabel is, is 
het verantwoord om de ontwikkelingen voor en na 1870 in Friesland 
in de negentiende eeuw van elkaar te scheiden. Hoewel hier nader 
op ingegaan zal worden is onder andere in de ontwikkeling in het 
modernisme, het socialisme en de omstandigheden op het platteland 
rond 1870 een duidelijke nieuwe lijn te ontdekken.

II.1. HET SOCIALISME EN DE FRIESE BEWEGING

In 1870 wordt door 0. Rommerts De Friesche Werkmansvereniging op
gericht in dat zelfde jaar nog omgedoopt in de Provinciale Friesche 
werkliedenvereniging. In 1872 sloot deze vereniging zich aan bij 
het inmiddels opgerichte A.N.W.V. Ook in Friesland hield men bin
nen het A.N.W.V. godsdienstzaken zoveel mogelijk buiten de discus
sie, om de eenheid niet in gevaar te brengen. Wel werd, veel ster
ker dan dit landelijk het geval was, gestreefd naar algemeen kies- 
en stemrecht. De leider van deze kiesrechtbeweging was de al eer
der genoemde dr. V. Bruinsma en als spreekbuis het in 1876 opge
richte, door Oebele Stellingwerf en Waling Dijkstra geleide, Friesch 
Volksblad. Dit werd een dermate groot succes dat in 1889 de Lande
lijke Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht van de in totaal 63 
afdelingen er 44 uit Friesland telde. Al deze Friesche organisa
ties werden door Bruinsma verenigd in de Friesche Volkspartij in 
welks geledingen plaats was voor anarchisten tot liberalen die el
kaar vonden onder de noemer van algemeen kiesrecht.
Deze geweldige activiteit op maatschappelijk gebied trok ook de 
aandacht van de ex-predikant Domela-Nieuwenhuis die in 1882 se
cretaris was geworden van de Sociaal Democratisch Bond. Hij trekt 
van 1882-1091 herhaaldelijk naar Friesland om daar op meeslepende 
wijze propaganda voor het socialisme te maken. Beroemd is zijn 
toespraak op zondag 24 november 1889 in de kerk van St. Anna Pa
rochie op verzoek van de plaatselijke afdeling voor A.K.S. Meer 
dan 1200 mensen hadden zich verzameld in en rond het al jaren niet 
meer gebruikte kerkgebouw. Hij besloot zijn toespraak met "de dag 
van onze overwinning is niet ver meer en dan zal het zijn: Vrijheid 
brood en geluk en recht voor allen" 1). Zijn propaganda en dat 
van plaatselijke volgelingen als Rindert van Zinderen Bakker en 
Geert van der Zwaag had enorm succes. Het aantal afdelingen van de 
S.D.B. in Friesland nam toe van 5 in 1887 tot 53 in 1894 en in de
cember 1891 was de helft van het totale ledental van de bond afkom
stig uit Friesland.
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Dit had echter consequenties. In de eerste plaats nam het aantal 
afdelingen van het A.N.W.V. navenant af, maar wat ernstiger was: 
de officiële lijn van de S.D.B. werd steeds radicaler en verdroeg 
zich daardoor steeds slechter met de teneur in de Friesche Volks
partij die veranderingen ook langs democratische weg voorstond.
Door verwevenheid van S.D.B. en Volkspartij en het toch wel sterke 
overwicht van de Friese afdelingen leidde dit tot spanningen die 
uiteindelijk geleid hebben tot het beruchte kerstcongres van de 
S.D.B. in 1891 waarop werd bepaald dat een afdeling van de S.D.B. 
niet tegelijk aangesloten mocht zijn bij een partij die maar ten 
dele socialistisch was (de Volkspartij dus). Dit betekende het 
begin van het einde van zowel de Volkspartij als de bloei van de 
S.D.B. in Friesland.
Uit deze Friese socialistische beweging kwam een nieuwe leider 
naar voren: Pieter Jelles Troelstra. Hij was in 1885 lid geworden 
van de Friesche Volkspartij en sloot zich in 1892 aan bij de S.D.B. 
en was in dat zelfde jaar redacteur van de Sneeker Courant geworden, 
na enkele maanden omgedoopt in De nieuwe Tijd en met Troelstra mee
verhuisd naar Amsterdam. Onder leiding van Domela Nieuwenhuis dreef 
de S.D.B., na 1891, steeds verder in anarchistische richting. Het 
einddoel van de S.D.B.: de klassenloze maatschappij kwam steeds dui
delijker naar voren, maar de weg die afgelegd zou moeten worden om 
die maatschappij te bereiken kwam steeds meer op de achtergrond.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer van juni 1891 brachten niet 
het verwachte succes en Domela Nieuwenhuis verloor zijn Schoter
landse kamerzetel, een zetel die hij overigens te danken had aan 
onder andere het werk van de kommitees voor algemeen kies- en stem
recht. Het kamerwerk was trouwens ook teleurstellend verlopen: zijn 
wetsvoorstel om de gedwongen winkelnering af te schaffen had nau
welijks steun gekregen. Als zulk een schrijnend onrecht niet via 
democratische weg kon worden afgeschaft wat had men dan nog van 
dit instituut te verwachten? De interesse in het tot stand brengen 
van hervormingen via de parlementaire weg verdween evenals de ru
briek “kamernieuws" uit Recht voor Allen. Domela Nieuwenhuis stelt 
zich nu op het standpunt dat wie niet voor hem is, tegen het so
cialisme is en dat brengt zijn vroegere discipel - "den man die ik 
aanbeden heb als de gelovige van Christus" - 2) Rindert van Zindren 
Bakker tot de verzuchting dat hij nog lang mee had willen werken 
aan het bevrijdingswerk "wanneer men niet zo dom genoeg was mij 
volstrekt een breekijzer in handen te duwen" 3). Ook Troelstra 
schreef: "Wie op haat werkt heeft geen vat op het Friesche volk"
4). Als compromis stelde hij voor om de Friesche Volkspartij als 
supplement van de S.D.B. te laten fungeren. De partij als parlemen
tair, de S.D.B. als revolutionair orgaan. Dit voorstel vond geen 
genade in de ogen van de dogmatici van de S.D.B.
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I I . 2 . SOCIALE ONTWIKKELINGEN

Na 1870 komt in de vervening snel een ingrijpende crisis. De vraag 
naar turf neemt af deel door concurrentie van de steenkool, vooral 
in de industrie. Hierdoor raakt de markt verzadigd, dalen de prij
zen, wordt de productie beperkt en worden de lonen verlaagd. Vrij
wel gelijktijdig treedt een zware crisis op in de landbouw, de prij
zen van het graan zakken snel door goedkope importen uit Amerika 
terwijl de prijs van de boter zakt door concurrentie uit Denemarken 
en velies van exportmarkten door geknoei met de boter.
Vooral de situatie in de veengebieden en op de arme zandgronden ver
slechtert snel. De bevolking, niet meer zo aan kerk en gezag gebon
den, wordt opstandig, in het najaar van 1888 breken de eerste sta
kingen uit, de overheid wordt zenuwachtig mede nu deze stakingen, 
door het opkomend socialisme, een politiek tintje krijgen; er wor
den daarom snel troepen gestuurd. In het voorjaar van 1890 breekt 
een grote staking uit in de venen rond Tijnje en Beetsterzwaag. 
Domela Nieuwenhuis komt zelf de stakers toespreken, "Us forlosser 
komt" werd er geroepen. 5) Er zijn rond de 2500 toehoorders in 
Nijbeets, benevens veel soldaten en marechaussee. Dit keer zet de 
staking door ondanks de honger in de gezinnen: een vrouw pleegde 
zelfs zelfmoord door samen met haar kind in het water te springen, 
toen na 14 dagen de staking nog voortduurde. 6) Het was dan ook 
nauwelijks te verkroppen dat de eenheid onder de stakers werd ge
broken door de christelijke bond Patrimonium met het uitdelen van 
brood alleen onder hun eigen leden en werkwilligen. Hierdoor ver
liep de staking snel en kon het A.R. blad De Standaard op 12 mei 
1890 verzuchten: "Door Gods hulp is het Patrimonium afd. Drachten
gelukt, de werkstaking te Beets tot een goed einde te brengen.....
’t socialisme heeft het onderspit gedolven" 7) Voor de stakende 
arbeiders zal dit een reden te meer geweest zijn om socialisme en 
godsdienst onverenigbaar te achten.
In februari 1892 stond dit gebied weer in de belangstelling, nu 
niet vanwege arbeidsonrust maar doordat de media plotseling be
langstelling krijgen voor de erbarmelijke omstandigheden waarin 
velen in dit gebied verkeerden. De directe aanleiding was een 
overstroming van grote delen van het veengebied rondom Beets als 
gevolg van regen en harde wind. Vanuit het hele land kwamen giften 
binnen. In totaal bijna f 24.000,— . De verdeling van de gelden 
gaf echter problemen doordat de commissie die hiermee belast was 
voor de helft bestond uit veenbazen onderwie de slecht bekend 
staande Toering, terwijl de zeer geliefde onderwijzer T. Nawijn, 
die tevens voorzitter was van de grote plaatselijke afdeling van 
de Volkspartij, geheel was gepasseerd. Het was dezelfde Nawijn 
die alle ellende misschien wel het meest treffend onder woorden 
heeft gebracht in zijn beschrijving van de kinderen van de veenar
beider Koop Dam. Hij schrijft over de jongen en het meisje; "Die 
stakkers. Het gelaat grauw van vuil met ingevallen wangen. De 
haren vrijwel altijd ongekamd. En dan de kleren! Het jurkje van 
het meisje, wat was het dun. De broek van de jongen overal gaten, 
hier en daar wat provisorisch hersteld, de pijpen uitgerafeld.
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De kousen zaten altijd zo vreemd dat je wel kon zien dat ze voor 
grotere benen bestemd waren, hoewel de tenen er altijd door staken. 
Een hoed droeg het meisje nooit en door de pet van de jongen 
staken de haren". 8) (vertaald uit het Fries door J.K.).
Maar de zekerheid van de doorbraak van het socialisme en hiermee 
de realisering van een rechtvaardiger wereld bleef in deze streken 
levend. Zo verscheen er in De Klok van 2 mei 1890 het artikel "Een 
ernstig woord aan de jongelingen van Terwispel" en hierin het frag
ment: "Op jongelingen: wanneer gij wilt is de verlossing nabij ! 
Zweert dan, dat gij met alle kracht die in u is, mede zult strijden 
ter verlossing de menschheid! Op u zal de toekomst gebouwd zijn.
Op u ziet iedere socialist met belangstelling neder!"
In ieder geval keek socialistisch Nederland met belangstelling en 
hoop naar de gebeurtenissen in Friesland die de voorboden leken 
te zijn wat er landelijk stond te gebeuren. Zo bezochten 15 000 
mensen de kies- en stemrechtmeeting gehouden op 17 augustus 1890 
bij Heerenveen en waar onder anderen door Wilhamina Drucker het 
woord werd gevoerd. Uit Amsterdam waren duizend bezoekers gekomen 
met een extra trein naar "Het land van de Vrijheid" 10) zoals ze 
Friesland noemden. De verontruste autoriteiten hadden 100 soldaten 
gestuurd. Door deze ontwikkelingen werden velen, ook binnen het 
modernisme de ogen geopend voor de sociale werkelijkheid van het 
leven van alle dag.

II. 3. DE NIEUWE GENERATIE MODERNEN

Binnen het modernisme bleek het enthousiasme over de nieuwe we
tenschappelijk verantwoorde richting snel geluwd. Er was behoefte 
aan een nieuw ideaal. De prediking diende opnieuw bezield te wer
den. Volgens Lindeboom werd het nieuwe ideaal "het bezielend wer

 
van socialistische zijde van de hand als zou het vrijzinnig-gods- 
dienstig deel van Nederland geen belangstelling hebben gehad voor 
het sociale vraagstuk. Deze kritiek kwam o.a. van H. Roland Holst 
die meende dat de bougeoisie de verheffing van de arbeider niet 
ter hand kon nemen 12), Ook Melchers deed dit werk van de vrij
zinnigen af als "verbeterde filantropie" en verdacht hen ervan 
met dit werk arbeiders te willen trekken 13).
Hoewel het een feit is dat de jaargangen van De Hervorming vanaf 
1870 bol staan van discussies over maatschappelijke problemen en 
veel activiteiten werden ontplooid zoals scholing van analfabeten, 
bestrijding van prostitutie en drankmisbruik is de kritiek van so
cialistische zijde wel te verklaren. Lindeboom schrijft zelf al:
"Socialisme wilde men niet.... sociale gezindheid wilde men" 14).
In 1893 noemde Van Loenen Martinet in De Hervorming de sociaalde- 
mocratie een "aan beschaving en vrijheid vrijandige richting" 15). 
Zo bleef het grootste deel van de oudere generatie modernen binnen 
het liberale kamp. Ze vestigde bij de sociale arbeid de hoop op 
de liberale beginselen van particulier initiatief en staatsont
houding. Er waren uitzonderingen zoals F.W.N. Hugenholtz jr.,
J.T. Tenthoff, W. Bax sr. en de bovengenoemde G.W. Melchers. Zij 
bereidden de weg voor de jonge generatie.
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De jonge generatie nam geen genoegen met, zoals zij dat zagen, de 
halfslachtige houding van de ouderen. Ze waren, de jeugd eigen, 
veel radicaler in hun stellingname. Wie over socialisme sprak, 
moest ook kiezen voor het socialisme. Ook de theologische strijd 
van de oudere generatie kon hen niet meer boeien.
Trouwens de strijd was eigenlijk al gestreden, waar de jongeren 
mee geconfronteerd werden, waren de verworvenheden en de resultaten 
in de gemeenten. Juist nu begon op theologisch gebied het ratio
nalisme terrein te verliezen en kreeg de innerlijke vroomheid een 
nieuwe kans. Tevens kwam de persoon van Jezus weer volop in de be
langstelling, Dit was mede onder invloed van het boek van 
C.M. Sheldon "In His Steps" (1896). Hij stelde dat christenen na
volgers van Jezus moesten zijn: Hongerigen voedend, naakten kledend. 
Deze christologie vond in Leiden een vurig pleitbezorgster in de 
persoon van mej. E.C. Knappert. Vooral aanvankelijk werd Jezus de 
kampioen van geheelonthouders en vegetariërs. A.S. de Koe sprak 
in dit verband over "Christus den bleeken lijder" 16).
Ook in De Blijde Wereld vinden we in de eerste jaargangen regelmatig 
de vraag terug wat Jezus zou doen, zou hij voor- of tegenstander 
van algemeen kiesrecht zijn geweest 17)?
De oudere generatie had sterk de nadruk op het individu gelegd en 
zo de waardering voor de kerk als sociaal instituut doen vermin
deren. Bij de jongeren keerde de waardering voor de kerk terug, 
als instituut dat voorzag in de religieuze behoefte van ieder 
mens en als cultuur bewarend en overdragend instituut 18).
Voor deze nieuwe maatschappelijke belangstelling en religieuze 
beleving van de jongere generatie was plaats en waardering binnen 
de kerk. Hierdoor bleven de jonge predikanten de kerk trouw en 
voelden niet de noodzaak, zoals enkelen van de oudere generatie, 
om de kerk te verlaten. Dit zou van groot belang blijken te zijn.
Op deze manier konden ze enerzijds functioneren als het sociale 
geweten van de kerk en anderzijds hen die kozen voor socialisme 
duidelijk maken dat voor deze keuze binnen de kerk ruimte was.
Vele jaargangen van De Blijde Wereld hebben duidelijk gemaakt dat 
christendom en socialisme niet op gespannen voet hoefden te leven, 
mede dankzij de ontwikkelingen die te zelfder tijd binnen het so
cialisme plaats vonden. Hierover in het volgende hoofdstuk meer.

II.4. DE ORTHODOXIE

Niet alleen binnen het modernisme kreeg men belangstelling voor 
het socialisme, ook in orthodoxe kring was de belangstelling 
groeiend en werd ook een standpuntbepaling verwacht. In sommige 
kringen binnen de orthodoxie, vooral bij de "kleine Luyden" stond 
men zeker niet onwelwillend tegenover het socialisme. Zo zijn er 
aanwijzingen dat het breken van de veenstaking van 1890 door de 
afdeling Drachten van Patrimonium van bovenaf werd georganiseerd 
om de al te grote samenwerking, die er in deze streken met de 
socialisten was, te verbreken.
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Een jaar later wordt samen met Patrimonium een sociaal congres 
georganiseerd dat geopend wordt door, het kon bijna niet anders. 
Abraham Kuyper wiens openingsrede getiteld "Het Sociale vraagstuk 
en de christelijke religie" uitgangspunt en richtlijn zal worden 
voor de verhouding tussen het socialisme en de orthodoxe arbeider.
Hij memoreert dat de christenen in Nederland, vergeleken met het 
buitenland (te) laat zijn bij hun standpuntbepaling ten opzichte 
van het socialisme want: "het socialisme zit in de lucht. De spe
ciale wind, die elk oogenblik in een storm kan overslaan, doet de 
zeilen van het politieke scheepje bollen" 19).
Volgens Kuyper ligt de bron van alle kwaad bij de Franse revolutie: 
toen is de losmaking van de mens uit de gemeenschap met God begonnen 
en het gevolg is nu dat "wat tot dusver alleen onder de Joden ge
zien werd; aan het ene uiteinde der sociale linie bezitters van 
milliarden en aan het andere uiteinde mier-arme tobbers" 20). De 
oplossing van dit probleem kan dus nooit liggen in revolutie maar 
in een terugkeer naar de gemeenschap met God, hopend op een beter 
leven na dit leven. Kuyper is hoopvol want dit congres is een voor
beeld van "het gelukkige feit dat mannen van Patrimonium hier met 
Christenen uit hoogeren stand saamverkeren en beraadslagen zullen" 
21). Of de aanwezigen uit Friesland de veenbazen ook tot die Hoo
geren stand gerekend hebben blijft de vraag. Wel is het pad door 
Kuyper duidelijk aangegeven: geen samenwerking met hen die geven 
om God noch gebod, maar sluit de rijen "mannenbroeders".
Toch ontstond er, ondanks de blokkade van Kuyper, ook binnen de 
orthodoxie een doorbraak naar het socialisme. Dit manifesteerde 
zich o.a. in het ontstaan van de Bond van christen-socialisten.
We zullen daar later uitgebreider op terugkomen.
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HOOFDSTUK III

DE ONTWIKKELING BINNEN HET SOCIALISME IN NEDERLAND IN DE NEGENTIENDE 
EEUW VOORAL WAT BETREFT DE HOUDING TEGENOVER GODSDIENST EN KERK

III.1. DE SOCIAAL DEMOCRATISCHE BOND TUSSEN VRIJDENKERIJ EN KERK

Binnen het socialisme, na het midden van de negentiende eeuw, speel
de de vrijdenkerij, georganiseerd in de vereniging De Dageraad, een 
grote rol. Vliegen meldt dat in 1883 de sociaal-democraten verenigd 
in de Sociaal Democratische Bond zeker voor de meerderheid lid waren 
van De Dageraad 1).
Hij schrijft dat de persoonlijke contacten vaak gelegd werden in 
de bijeenkomsten van de vrijdenkers. Zo ontmoetten voormannen als 
Gerhard, Ansingh en Penning elkaar 2).
De Vrankrijker drukt het anders uit, door de vrijdenkerij de peet
oom van het socialisme in Nederland te noemen 3}. De weg voor de 
vrijdenkerij is voor een belangrijk deel gebaand door de moderne 
theologie die een wetenschappelijk onderzoek voorstond, vrij van 
ieder dogma. Noordenbosch noemt de vrijdenkerij "de atheïstische 
nuance van de godsdienst" 4).
Van grote invloed op vrijdenkerij en socialisme is het boek van 
L. Büchner (1824-1899) Kraft und Stoff (1855) geweest 4) . In dit 
boek werd gesteld dat er maar één wereld was en wel de stoffelijk.
Al onze ideeën over het niet-materiële, ook over God, zijn van het 
stoffelijke afgeleid. In de begintijd van De Blijde Wereld was in 
wetenschappelijke kring de invloed van het boek tanende, maar onder 
de ontwikkelde arbeiders had het nog veel gezag. Dit getuige de vol
gende passage uit het boek van I. Klaver: "Een van die bruggen
bouwers (Blijde Wereld-dominees), ds . Bruins kwam in De Knipe als 
dominee en probeerde ook al gauw om voet aan de grond te krijgen
in onze socialistische beweging.....  Dominiee kon de brug niet
voor elkaar krijgen en hij heeft geloof ik, niemand nader tot de 
kerk getrokken. Wij hadden al te veel over het geloof gelezen in 
boeken en brochures van De Dageraad, van Büchner en Multatulie" 5) .
Ook op Schaper heeft het boek grote invloed gehad. Hij verklaart 
tenminste dat het boek niet, zoals zijn vriend Nanninga beweerde, 
bewees dat er geen God bestond, maar dat het niet veel scheelde.
Hij schrijft letterlijk: "Het socialisme, zijn idealen, zijn 
lectuur, het maakte mij volslagen atheïst 6).
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III.2. DE SOCIAAL DEMOCRATISCHE BOND EN DE KERK

De band die bestond tussen de S.D.B. en het historisch-materia
lisme, maakte de bond anti-godsdienstig.
Dit is ook terug te vinden in het beginselprogramma van de S.D.B. 
(1881), dat een bijna letterlijke copie was van het program van 
Gotha (1875), met dit verschil dat de S.D.B. de punten betreffende 
de godsdienst - zoals het verbod op zondagsarbeid en de verklaring 
dat godsdienst een privaatzaak was - had weggelaten. De weglating 
kwam voort uit de heersende mening binnen de S.D.B. dat godsdienst 
een achterhaalde zaak was. Vliegen noemt dit later on-marxistisch, 
daar instellingen als de kerk niet zomaar afgeschaft kunnen worden, 
maar deel uitmaken van de historisch-materialistische ontwikkeling. 
Het enige waar, volgens Vliegen, een socialist naar streven moet, 
is het aantasten van de politieke en economische macht van de 
kerk 7).
In de praktijk betekende deze houding van de S.D.B. tegenover gods
dienst en kerk dat er voor christenen in het algemeen en practi
serend in het bijzonder, geen plaats was binnen de S.D.B. Voor een 
christen die zich bij de S.D.B. wilde aansluiten lag er maar één 
weg open nl. de weg die ook de grote voorman Domela Nieuwenhuis was 
gegaan: breken met de kerk. Sprekend over de kerk in zijn afscheids
preek zei Domela Nieuwenhuis: "Vergeef haar, want ze weet niet wat 
ze doet" 8).
Zo ontstond wat Schaper later noemde: "Het euvel in die dagen, dat 
de politieke actie geheel samengekoppeld werd aan dat ongeloof" 9).
Het socialisme werd gezien als een heilsleer zonder God, daardoor 
verloren de socialisten de scheiding tussen kerk en geloof uit 
het oog. Zo werden christenen afgehouden van het socialisme omdat 
ze misschien wel de kerk maar niet hun geloof wilden prijsgeven.
De moderne predikanten die in deze jaren een lans braken voor 
socialisme, zoals Tenthoff en in mindere mate Van Loenen Martinet, 
deden dat vanuit hun progressief liberale standpunt en bleven 
verre van practische deelname aan de S.D.B. Vliegen meent deze 
mannen af te kunnen doen met katheder-socialisten 10). Hiermee 
doet hij echter geen recht aan de oprechte sociale bewogenheid 
van hen.
Door de in een voorgaand hoofdstuk geschetste ontwikkelingen was 
binnen de S.D.B. geen plaats meer voor de parlementaire weg. Het 
was Troelstra die de eerste stap zette op de weg naar de afschei
ding van de groep die in het parlementaire werk nog wel mogelijk
heden. zag. Hij richtte op 1 maart 1894 te Franeker een sociaal
democratische kiesvereniging op. Ter gelegenheid hiervan verklaarde 
hij het kiesrecht als wapen in de klassenstrijd te willen gebruiken 
13). Al vrij snel volgde de oprichting van de S.D.A.P. te Zwolle 
op 26 augustus 1894 door Troelstra en 11 medestanders. De nieuwe 
partij stelde zich op het standpunt dat de klassenloze maatschappij 
mede door invloed in het parlement dichterbij gebracht kon worden.
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Dat Vliegen en met hem meer S.D.A.P.-ers nog onwennig stonden 
tegenover dit nieuwe verschijnsel van de socialistische predikant 
blijkt uit de formulering die hij gebruikte. Hij schreef: "Bax is, 
niettegenstaande (onderstreping K.) hij sociaal-democraat werd, 
steeds christen gebleven 21).
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HOOFDSTUK IV

DE EERSTE SOCIALISTISCHE PREDIKANTEN

IV.1. DE JEUGDJAREN

In deze bewogen tijd, op het eind van de vorige eeuw groeiden de 
latere christen-socialistische predikanten op, veelal in het land 
der vrijheid en van armoede: Friesland. De sociale situatie in de 
dorpen en steden waar de predikanten opgegroeid zijn, heeft geen 
te achterhalen rol gespeeld bij hun latere keuze voor het socia
lisme. Ze hebben, voorzover we kunnen nagaan, een onbezorgde jeugd 
gehad. Misschien kunnen deze jeugdjaren wel het beste gekarak
teriseerd worden met de woorden van G. Horreüs de Haas, hoewel 
hij nooit tot de redactie van De Blijde Wereld heeft behoord.
Jeugdherinneringen ophalend ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambts
jubileum in 1928 schrijft hij: "Ik denk aan mijn jeugd in het Friese 
land, aan de oude bomenomruiste, vogelomzongen pastorie, het para
dijs onzer kinderjaren waaruit ik een glans meenam heel mijn verder 
leven door" 1).
Op godsdienstig gebied is de invloed van hun opvoeding bij een aan
tal predikanten onmiskenbaar. De vader van Bruins, ds. J.A. Bruins, 
was een autoriteit binnen het modernisme. Kalma noemt hem een kleine 
paus 2). Ook van der Vegte en Horreüs de Haas waren predikantszonen. 
Hoewel de theologische uitgangspunten van de oude en jonge generatie 
modernen niet geheel overeenkwamen, was het verschil tussen beide 
generaties het duidelijkst bij de consequenties die ze uit hun gods
dienstige overtuiging trokken. Dit verschil was zo groot dat we in 
dit verband van een generatiekloof kunnen spreken. Een kloof die 
soms door de gezinnen heenliep zoals dat bij Bruins het geval was.
Zo hield Bruins sr. een preek op de algemene vergadering van de 
Protestantenbond die op 27 en 28 oktober 1902 te Leeuwarden werd 
gehouden. De preek droeg als thema: Protestantisme in verval. Bruins 
noemde de preek van zijn vader diep religieus maar heel ouderwets 
want "van de vele stemmen van het nieuwe leven, dat tegenwoordig 
overal zich ontwikkelt, werd geen enkele vernomen" 3). Bruins jr. 
zal zeker gehoopt hebben dat zijn vader De Blijde Wereld zou noe
men als teken van hoop. De oude generatie koos echter veelal voor 
het liberalisme en zag daarom in het socialisme geen teken van hoop. 
Dit bleek ook uit het vrijzinnig-protestantse tijdschrift Nieuw 
Leven, de liberale halfbroer van De Blijde Wereld, zoals Bruins het 
noemde 4). Nieuw Leven zag in het verschijnen van De Blijde Wereld 
zo weinig opzienbarends dat de redactie er pas na één jaar melding 
van maakte 5).
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Zo zette de jonge generatie modernen met hun keuze voor het so
cialisme zich duidelijk af tegen de oude, liberaal gezinde, gene
ratie modernen.

IV.2. DE MIBBELBARE SCHOOLTIJD

Degenen die in Leeuwarden het gymnasium bezochten: Van der Heide. 
Bakker en Van der Vegte, kwamen onder het gehoor van o.a. dr. Vitus 
Bruinsma die daar van 1879-1891 natuurlijke historie en natuurkunde 
doceerde. Bruinsma was een vooraanstaand lid binnen de vrij denkers
beweging, in 1881 mede-oprichter van de "Bond voor Algemeen kies- 
en stemrecht" en de stuwende kracht achter het ontstaan van de 
"Friesche Volkspartij".
Verder was hij mede-oprichter van de Bond van Landnationalisatie 
en vurig geheelonthouder. Na korte tijd lid te zijn geweest van 
de Sociaal Democratische Bond trok hij zich in 1894 om gezondheids
redenen uit de politiek terug. Vooral op Bruins heeft hij grote 
invloed gehad. Tijdens zijn studietijd in Leiden kreeg Bruins 
zelfs de bijnaam "Vitus" 6).
Ook bij Van der Heide werd tijdens zijn gymnasiumtijd de belang
stelling voor de sociale kwestie al zodanig gewekt dat hij meeting 
bezocht waar gesproken werd door Van Zinderen Bakker, Vitus Bruinsma 
en Domela Nieuwenhuis 7).
Van grote invloed in deze periode van hun leven is het blad Recht 
voor Allen van de S.D.B. geweest. Bruins schrijft: "Velen zullen 
zeker, evenals wij, voornamelijk of althans voor een groot deel so
cialisten zijn geworden door Recht voor Allen" 8). Het blad was 
eigenlijk verboden lectuur voor Bruins. Hieruit kunnen we opmaken 
dat dit vóór de studietijd moet zijn geweest. Tevens blijkt uit 
deze mededeling dat het liberale gezin waaruit Bruins kwam, nu 
ook weer niet zo liberaal was. Maar volgens Bruins jr. aten ze 
heimelijk van de verboden vrucht 9).

IV.3. DE THEOLOGISCHE STUDIE

Deze belangrijke periode in het leven van de predikanten viel in 
een tijd van grote beweging op velerlei terrein. Ook in Nederland 
brak het inzicht door dat het liberalisme en rationalisme niet de 
enige sleutels waren voor de oplossing van politieke en levensbe
schouwelijke problemen. Het socialisme en een nieuwe, gevoelsmatige 
benadering van de werkelijkheid kregen steeds grotere belangstel
ling, ook bij de jonge theologen. Voor de theologische studie genoot 
Leiden, het modernistische bolwerk bij uitstek, de voorkeur. Alleen 
Meijer en Horreüs de Haas studeerden elders, respectievelijk in 
Utrecht en Groningen.
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Over het algemeen is de studietijd tegengevallen: de jonge theolo
giestudenten hadden gehoopt dat de moderne theologie op de maat
schappij gericht zou zijn. Dat hun leermeesters niet alleen op theo
logisch maar ook op maatschappelijk gebied modern waren en oog had
den voor de practische toepassing van het evangelie. Hiervan was 
weinig te merken. Bruins schrijft later in De Blijde Wereld dat 
de wetenschap in Leiden buiten de practijk stond en serieuze ont
wikkelingen binnen de studentenbeweging zoals geheelonthouding be
lachelijk maakte 10).
Wel waren er enkele kritische noten zoals prof. Aquoy die sprak 
van "kippetjes en spinaziedominees" 11), waarmee hij doelde op de 
doorsnee moderne predikant die voorzitter was van de liberale 
kiesvereniging op zijn dorp, maar verder meer oog had voor de 
voortbrengselen van zijn tuin dan voor de vruchten van zijn pre
deking.

IV.3.1. HET STUDENTENLEVEN

De jonge, vol van “ernstig levensbesef" vervulde, studenten, zagen 
met afkeer het leven van de andere studenten aan 12). Ze waren tot 
de overtuiging gekomen dat hun streven naar een rechtvaardiger maat
schappij de inzet van hun hele persoonlijke leven vroeg. Ze wilden 
in woord en daad een voorbeeld zijn.
In Groningen had Horreüs de Haas het moeilijker; samen met één 
geestverwant zonderde hij zich af van de rest van de studenten 
13). De studenten in Leiden hadden het voorrecht dat ze zich konden 
verenigen in een groep van gelijkgezinden. Van deze groep maakten 
o.a. deel uit: Bruins, De Koe, Kijlstra, Van der Heide, Winkel, 
Bakkert, Sevenster, Van der Hoeven en Bax jr.
Op het denken van deze groep hebben een aantal auteurs grote in
vloed gehad. Door hen die later De Blijde Wereld zullen oprichten 
werd in de eerste plaats het gemeenteblaadje Onze Kring, dat 
F.W.N. Hugenholtz jr. in Schiedam uitgaf, aandachtig gelezen 14).
Ook de ideeën van Multatuli waren gewaardeerde lectuur. Vooral 
zijn scherpe kritiek op de uitbuiting van de arbeider zowel in 
Nederland als in Indonesië vond veel bijval 15). Zijn invloed op 
De Blijde Wereld-groep was echter van voorbijgaande aard. Bruins 
zal later schrijven dat ze Multatuli achter zich gelaten hebben 
omdat er te weinig lijn in zijn denken zat en zijn kritiek te 
veel afbrak maar niet opbouwde 16).
Ibsen en dan vooral zijn Brand maakte tevens diepe indruk. Wilden 
de jonge theologen niet allen worden zoals Brand? De wereld in
trekken en een godsdienst van de daad prediken, verheven boven 
dogma's? Als profeten weer Gods stem laten horen in een afvallige 
kerk? Van der Heide herinnert het zich later zo: "Als de figuur 
van Brand door ons werd medegeleefd, als wij weliswaar dat harde 
maar tegelijk dat rotsvaste van dien Goddienaar medevoelden, en 
de ontzettende ernst van dat leven vlijmde door ons geweten.."
17) .
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De schrijver die de meeste indruk maakte en invloed behield was 
Tolstoi. Van der Heide noemt hem "de moderne Dooper" 18). We heb
ben gezien dat deze waardering voor Tolstoi zich niet beperkte tot 
de christen-socialisten, maar op het eind van de negentiende eeuw 
algemener was. Tolstoi‘s ascetisme, weerloosheid en een boven de 
kerk en dogma verheven christendom spraken het meeste aan. Van de 
Leidse groep hebben De Koe en Kijlstra de lijn van Tolstoi door
gezet .
Bij de Blijde Wereldgroep zijn van blijvende invloed geweest het 
ascetisme en in mindere mate de weerloosheid. Het ascetisme vond 
zijn uiting in geheelonthouding en vegetarisme. Bruins en Horreüs 
de Haas waren vegetariërs; geheelonthouders waren ze allen. Aan
vankelijk vond ook de weerloosheid en de dienstweigering grote 
waardering, maar bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog wa
ren het vooral Bruins en in mindere mate Bakker die dit standpunt 
verlaten hadden. Hoewel in veel van hun denkbeelden de invloed van 
Tolstoi onmiskenbaar is, nam Bruins al vrij snel afstand van hem 
en sprak van hyperindividualisme 19).

IV.3.2. HET WIJKGEBOUW "GELOOF, HOOP EN LIEFDE"

Onder invloed van Engelse christen-socialisten als Maurice en 
Kingsley kreeg de sociale en pedagogische taak van de kerk nieuwe 
aandacht en waardering ook binnen het modernisme. De jonge studenten 
maakten kennis met deze facetten van het practische kerkwerk in 
het door de Protestantenbond opgezette wijkgebouw "Geloof, Hoop 
en Liefde" te Leiden. Het gebouw was gesticht door prof. H. Oort 
die, samen met de leidster van het werk mej. E.C. Knappert, in 
Engeland had kennisgemaakt met het zgn. Toynbee-werk in de arbei
dersbuurten.
In Leiden vond dit werk nu navolging. Er werden verhalen verteld 
of voorgelezen met een moralistische strekking bijvoorbeeld tegen 
het gebruik van sterke drank. Tevens probeerde de leiding de so
ciale bewustwording van het arbeiderskind op gang te brengen. Voor 
politieke bijeenkomsten mocht het gebouw echter niet gebruikt wor
den. Een aantal studenten hielp in het wijkgebouw, maar uit een me
dedeling van Bruins blijkt dat de animo hiervoor niet bij iedereen 
even groot was 20). In dit zelfde gebouw kwam in 1914 de latere 
mevrouw Romein-Verschoor als jonge studente terecht. Zij schrijft 
hierover: "..de lieve juffrouw De Jager die blijkbaar wel iets in 
me zag voor het religieus socialisme, had me door gegeven; ik kreeg 
een uitnodiging van een vriendin van haar om te komen helpen bij 
het kerkelijk clubhuiswerk, waar grote behoefte was aan jonge meis
jes die de allerkleinsten uit de Uiterstegrachtbuurt wat van de 
straat wilden helpen houden. Ik dacht: "Och waarom niet, ik kan 
God er wel buiten laten!" Een jaar lang heb ik het opgebracht om 
een paar uur in de week een groepje ernstig verwaarloosde, vervuilde 
en scrofuleuze kleuters uit wat toen vermoedelijk het oudste en 
door eeuwenlange uitbuiting zwaarst gedegenereerde proletariaat 
van Nederland was, met spelletjes en voorlezen bezig te houden.
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Na mijn eerste grote vakantie ben ik laf weggebleven. De vlooien
waren nog tot daaraantoe...... maar ik kon niet zonder merkbare
huiver zo‘n schaapje bij me op schoot nemen, waaruit de weerzinwek
kende stank je tegemoet sloeg." 21).

IV.4. DE GROEP VALT UITEEN

De studietijd in Leiden of elders werd niet beleefd als doel in 
zichzelf, maar als voorbereiding op het werk in de practijk. De 
theologische studie werd dan ook niet afgerond met een doctoraal 
examen en tot een promotie kwam het helemaal niet. De enige uit
zondering hierop vormde Horreüs de Haas. Wat een verschil met de 
oudere generatie modernen die juist zijn voldoening gevonden had 
in wetenschappelijk werk.
Na de studietijd viel de studentenkring uiteen in verschillende 
kleine groepjes of enkelingen die ieder hun eigen weg gingen, 
maar vrienden bleven. In de eerste plaats was daar de groep die 
in het gemeentewerk zijn belangrijkste taak zag. De Friezen werden, 
zoals gebruikelijk was, beroepen in Friese plaatsen. Veelal dorpen 
waar het socialisme al vaste voet had gekregen en waar de oude 
generatie moderne predikanten de band met het grootste deel van 
de gemeente verloren had.
De predikanten die de vaste kern van De Blijde Wereld vormden zijn 
wel de duidelijkste vertegenwoordigers van de groep die de gemeente 
trouw bleef. Al nam de uitgave van hun orgaan nog zoveel tijd, het 
gemeentewerk bleef voorgaan. Hoewel ze voor het socialisme kozen 
meenden ze dat het niet verantwoord was om lid te worden van de 
S.D.A.P. Die stap zouden ze in 1905 maken. In tweede plaats moeten 
worden genoemd zij die kozen voor het gemeentewerk, maar daarnaast 
voor het propagandawerk voor de S.D.A.P. We vinden dit bij Van der 
Heide en Melchers. Beiden werden vrij snel, al 1897, lid van de 
S.D.A.P., ze verdeelden hun tijd tussen de gemeente en de partij. 
Toen het werk voor de partij hun tijd bijna geheel in beslag nam, 
legden beiden hun ambt neer. Van der Heide in 1925 toen hij Tweede 
Kamerlid werd, Melchers van 1899 tot 1908 om eerst propagandist 
in Leeuwarden te worden en van 1901-1905 lid van de Tweede Kamer.
In de derde plaats kwamen zij die hun socialisme meer vanuit Tol
stoiaans standpunt beleefden en steeds meer de christen-anarchis
tische kant uitgingen. We vinden dit bij De Koe en Kijlstra die 
de gemeente verlieten om hun intrek te nemen in de Kolonie van de 
Internationale Broederschap te Blaricum. Toen dit experiment mis
lukte keerde Kijlstra terug naar de gemeente, maar De Koe werd 
leider van het wijkgebouw "Ons Huis" te Rotterdam. De sterke in
vloed van Tolstoi vinden we ook bij Sevenster die bij het uitbreken 
van de eerste wereldoorlog weerloosheid bleef prediken, wat in De 
Blijde Wereld een felle discussie gaf met Bruins zonder dat hun 
vriendschap daaronder leed. Vooral bij deze groep is het de gesecu
lariseerde Jezus die dient tot inspiratiebron en richtingbepalend 
voorbeeld.
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Noten behorende bij hoofdstuk IV:

1. M. Albarda p. 191
2. J.J. Kalma, Dit wienen ek Friezen p. 120
3. B.W., I jrg., 7 november 1902
4. B.W., II jrg., 8 april 1904
5. B.W., II jrg., 8 april 1904
6. J.J. Kalma, Dit wienen ek Friezen p.  121
7. W.H. Vliegen, Die onze kracht  II p.  188
8. B.W., II jrg., 8 april 1904
9. B.W., II jrg., 8 april 1904
10. B.W., IV jrg., 16 maart 1906
11. De Hervorming, 20 april 1901
12. B.W., I jrg., 14 november 1902
13. M. Albarda p . 19
14. B.W., II jrg., 30 juli 1904
15. B.W., II jrg., 30 juli 1904
16. B.W., II jrg., 30 juli 1904
17. De Hervorming, 20 april 1901
18. De Hervorming» 20 april 1901
19. B.W., I jrg., 16 oktober 1903
20. B.W., I jrg., 21 november 1902
21. A. Romein-Verschoor p. 114
22. De Hervorming, 13 april 1901
23. De Hervorming, 20 april 1901
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HOOFDSTUK V

CHRISTENDOM EN SOCIALISME

V.l. INVLOEDEN VANUIT HET BUITENLAND

V.l.1. ENGELAND

Nu het socialisme een niet meer te stuiten beweging bleek kon men 
van kerkelijke zijde dit verschijnsel niet meer negeren en werd 
een standpuntbepaling verlangd. Dit besef dat een nieuwe periode 
in de geschiedenis was aangebroken die niet meer volgens de oude 
opvattingen brak het eerst in Engeland door. Hier kwam een aantal 
vooruitstrevende liberalen tot de conclusie dat de burgerlijk li
berale samenleving niet zo ideaal bleek te zijn als eerst werd 
verwacht.
Op cultureel gebied speelde de sociaal bewogen kunstenaar William 
Morris (1834-1896) in dit bewustwordingsproces een belangrijke rol. 
Hij begon als individualistisch kunstenaar die de kunst ten doel 
stelde van de expressie van de eigen emoties. Langzamerhand kwam 
hij tot het besef dat de kunst ten dienste van de gemeenschap 
gesteld moest worden. De lezing, in 1882, van de werken van John 
Stuart Mill, waren in dezen van beslissende betekenis 1). Hij 
wordt dan socialist en besluit de rest van zijn leven en zijn 
kunstzinnige arbeid ten dienste van het socialisme te stellen.
De kernthema‘s van de ideeën die hij ontwikkelde zijn: de schoon
heid van de natuur, de afkeer van de industriële samenleving en, 
als reactie op het liberaal-individuele 1'art principe, een kunst 
ten dienste van de gemeenschap 2).
Deze ideeën zijn in ons land van grote invloed geweest op o.a. 
Gorter, R. en H. Roland Holst en Henri Polak. De laatste vertaalde 
het boek van Morris News from Nowhere in het Nederlands onder de 
titel Nieuws uit Nergenshuizen. Troelstra bewerkte enige liederen 
van Morris 3). De grootste invloed van Morris in Nederland valt 
in de jaren '90. Dan breekt ook hier de twijfel door, vooral bij 
de jongeren, aan de liberaal-burgelijke samenleving en haar kunst. 
Binnen de beweging van '80 krijgt deze twijfel zijn kritische 
gestalte. Te denken valt aan 't sociaal-kritische geluid van 
F. v. Eeden, F. v.d. Goes en H. Gorter.
Niet alleen op cultureel, maar ook op economisch en sociaal gebied 
worden vraagtekens gezet bij de vooruitgang die rationalisme en 
liberalisme gebracht zouden hebben.
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In de praktijk blijkt dat de zegeningen van de vooruitgang ongelijk 
verdeeld worden; het proletariaat wordt onderbedeeld. Pogingen, 
in Engeland ondernomen, om hierin verandering te brengen en de 
arbeider te verheffen, vinden in Nederland navolging.
In de eerste plaats moet worden genoemd de zogenaamde Broad Church 
beweging met als leidende personen de predikanten F.D. Maurice 
(1805-1072) en C. Kingsley (1819-1875). Zij predikten een sociaal 
christendom dat zich solidair verklaarde met de zwakkeren. Dit in 
tegenstelling met de aristocratische Anglicaanse kerk. Naast prac
tisch sociaal werk, wilden ze de opvoedkundige en sociaal verzor
gende taak die de kerk vroeger had vervuld, opnieuw tot leven bren
gen. Vooral dit laatste punt sprak De Blijde Wereld-predikanten aan.
In de tweede plaats kreeg het eerder genoemde werk van Arnold 
Tohnbee (1852-1883) grote belangstelling.
Ten derde was de Labour Church van John Trevor (1856-1906) van be
lang, Hij had zijn predikantsambt neergelegd omdat hij de arbeider 
met zijn prediking niet kon bereiken. Hij was van mening dat de 
arbeidersbeweging in diepste wezen een religieuze beweging was, 
daar zij, als iedere religie, streefde naar de verheffing van de 
mens en naar een leven vrij van gebrek. Om hieraan vorm te geven 
organiseerde hij bijeenkomsten van arbeiders en sympathisanten.
Er werd gezongen, gebeden en er werden gedichten en proza voor
gelezen met een algemeen religieuze strekking.
Het bestaan van een God werd ontkend noch erkend en dat was het 
belangrijkste bezwaar dat o.a. J.A. Bruins jr. tegen deze beweging 
had 4). In Nederland werd de arbeiderskerk bewonderd door o.a. 
mej. E.C. Knappert en ds. F.W.N. Hugenholtz jr., de enige redac
teur van Onze Kring.
Om de arbeiderskerk in praktijk te brengen legde Hagenholtz evenals 
Trevor het ambt neer. Het enthousiasme onder de arbeiders was ech
ter niet groot en Hugenholtz ging zich meer op politiek terrein 
bewegen; in 1901 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de S.D.A.P.
5) .

V.l.2. INVLOEDEN VANUIT RUSLAND

In West-Europa had Rusland lange tijd gegolden als een cultureel 
achterlijk en barbaars land. Hierin komt rond 1885 verandering. Er 
ontstaat waardering voor de Russische cultuur, nog niet bedorven 
door de moderne techniek, die zelfs uitloopt op wat Jans noemt een 
Russiomanie 6). De schrijver die in Nederland het snelst in achting 
stijgt is Tolstoi. In de jaren '90 is hij de populairste Russische 
kunstenaar 7), vooral in de religieus-socialistische kringen, waar 
zijn ascetisch, weerloosheid predikend christendom gretig gehoor 
vindt.
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Evenals Morris wil hij de kunst tendienste van de gemeenschap stel
len, Hij wil een christendom dat zich waarmaakt door zijn werken 
en niet door de dogma’s. Juist de jonge generatie moderne theologen 
kan zich hierin vinden. Zij ziet dat de oudere generatie moderne 
theologen zich wel bedient van nieuwe begrippen: De jaargangen van 
De Hervorming - het blad voor ieder die de vrije ontwikkeling van 
de godsdienst wil bevorderen - staat immers vol met artikelen over 
het socialisme. Het ontbreekt echter aan een duidelijke keuze. De 
oudere generatie wil wel sociale maatregelen, maar dan op basis van 
particulier initiatief, van socialisme moet ze niet veel hebben.
Zo botsen de generaties, soms zelfs binnen één gezin, bijvoorbeeld 
bij Bruins en Hugenhotz.

V.2. DE START VAN DE BLIJDE WERELD

Het wegvallen van Onze Kring in 1897 betekende dat er nu geen or
gaan of organisatie meer bestond, waar de verenigbaarheid van chris
tendom en socialisme centraal stond. Dit gemis werd het sterkst ge
voeld, door de ondertussen predikant geworden studenten, die tijdens 
hun studietijd in Leiden het blaadje gelezen hadden.
Veelal geboren in Friesland werden ze, zoals gebruikelijk was, daar 
ook beroepen: A. van der Heide in Scherpenzeel, S.K. Bakker in 
Peperga-Blesdijke, J.A, Bruins in Beneden-Knijpe, S. Winkel in 
Dronrijp, S.J. Kijlstra in Rottevalle.
Aanvankelijk wilden ze hun overtuiging van de verenigbaarheid van 
christendom en socialisme uitdragen middels een nieuw op te richten 
partij. Toen dit idee niet levensvatbaar bleek, besloten Bakker, 
Bruins en Winkel in het voorjaar van 1902 een blad uit te geven. 
Bruins schrijft dat dit besluit mede genomen werd onder invloed 
van het verdwijnen van Onze Kring 10) .
Bij de groep werden betrokken de doopsgezinde predikant M. van 
der Vegte te Wolvega, A. van der Heide die nu te Engelum stond en 
A .W. van Wijk te Zwolle, Van der Heide die al lid van de S.D.A.P. 
was, zag weinig heil in het plan en probeerde hen te overtuigen 
dat het in de gegeven situatie het beste was om ook lid van de 
S.D.A.P. te worden. Toen dit niet lukte, haakte hij af, evenals 
Van Wijk, wiens socialisme, volgens de initiatiefnemers, nog te 
intuïtief en gevoelsmatig was, om zich in de groep thuis te voelen 
11) .
Toch zetten de anderen door en zo verscheen op vrijdag 31 oktober 
1902 het eerste nummer van De Blijde Wereld, met als ondertitel: 
Christen-socialistisch weekblad en als motto het eerste vers van 
Psalm 24: "De aarde is des Heeren, mitsgaders haar volhield". De 
titel van het blad was met toestemming ontleend aan een nog niet 
verschenen boek van Van Eeden. Achteraf ontstonden hier moeilijkhe
den over toen Van Eeden hen beschuldigde van plagiaat 12).
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De dag van uitgifte is in de Nederlandse Hervormde Kerk hervor
mingsdag, dit zal echter een toevallige samenloop zijn, want er 
wordt in dit blad niet over gerept, hoewel het wel zou passen 
binnen de gedachtengang van de initiatiefnemers die hun christen- 
socialisme zagen als een definitieve koerswijziging van de kerk.
De redacteuren van het blad waren: S.K. Bakker, S. Winkel en 
J.A. Bruins jr., welke laatste min of meer als hoofdredacteur 
gezien kan worden. Verder verleenden medewerking: H. de Haan,
A.H. van der Hoeve en M. van der Vegte jr.
Het blad werd als weekblad uitgegeven door de Coöperatieve Han
delsdrukkerij te Leeuwarden. De Protestantenbond, waarin de moderne 
protestanten zich verenigd hadden, verleende een subsidie van 
f 100,— . Het is echter onjuist om in dit verband te spreken van 
een Protestantenbondblad zoals ds. Ruitenberg doet, daar de bond 
duidelijk liberaal gericht was 13). De abonnementsprijs bedroeg 
f 1,20 per jaar.
De groep die ze probeerden te bereiken werd omschreven als "de 
ontwikkelde arbeider" 14). De verwachtingen omtrent het aantal 
abonnees waren hooggespannen. Er werden 2 000 proefexemplaren 
verzonden aan potentiële abonnees, waaronder alle oud-abonnees 
van Onze Kring 15). Bij de werving van abonnees beperkte men zich 
dus niet alleen tot Friesland. De verwachtingen bleken te hoog 
gespannen, want no. 12 van de eerste jaargang lezen we: "Het gaat 
met het werven van abonnees voor de B.W. niet naar wensch... 16).
Tegen het einde van de eerste jaargang schrijft Bruins: "Men kan 
en moet ons helpen". Laten gegoede lezers steunpenningen voor ons 
blad niet vergeten. Toe spant U eens in vrienden 17). Deze oproep 
blijkt wel nodig, want de eerste jaargang wordt afgesloten met 
± 950 abonnees en f 250,—  schuld 18).

V .3. DE VORMGEVING VAN HET BLAD

Alle artikelen hebben dezelfde strekking: De verenigbaarheid van 
christendom en socialisme. Ieder nummer begint met een artikel 
van religieuze strekking, verzorgd door de redactie in toerbeurt 
of door een gastschrijver. Dan volgt een populair-wetenschappelijk 
artikel over een onderwerp betreffende christendom en socialisme.
In de eerste jaargangen verschijnen deze artikelen vaak in feuille
tonvorm, bijvoorbeeld over bezit. Later stapt de redactie van deze 
formule af, omdat die in een weekblad niet blijkt te functioneren; 
de lezer raakt de draad van het betoog kwijt en de kopers van los
se nummers ontgaat de strekking geheel. Hierna volgt de rubriek 
"Van Verre en Nabij" een soort weekoverzicht aan de hand van an
dere kranten en tijdschriften. Bruins stelt deze rubriek samen, 
hij reageert vooral op artikelen die de verenigbaarheid van chris
tendom en socialisme ter discussie stellen. Hierdoor wordt zijn 
rubriek nogal eens een discussieforum over dit onderwerp.
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V .4. KORTE GESCHIEDENIS VAN HET BLAD TOT 1932.

Het blijkt nadelig dat steeds hetzelfde groepje, in Friesland wo
nende predikanten, het grootste deel van de copie verzorgt. Hier
door richten zij zich nogal eens op Friesland in het bijzonder en 
ademen sommige artikelen een duidelijke plattelandsgeest. Tevens 
is het voor het kleine groepje moeilijk om steeds een fris geluid 
te laten horen. Na het aanvankelijk enthousiasme keert alleen in 
tijden van spanning - verkiezingen, oorlogsdreiging - de ware 
geestdrift terug.
Mede door bovengenoemde beperkingen blijft het aantal abonnees 
beneden de verwachtingen en voor ongeveer de helft beperkt tot 
Friesland 19). Het preciese aantal abonnees is door het verloren 
gaan van de ledenadministratie niet bekend, maar zal nooit boven 
de 2 000 hebben gelegen.
Hierdoor laten ook adverteerders het afweten en ziet de redactie 
zich in 1921 genoodzaakt het blad om de veertien dagen te laten 
verschijnen, daar anders, ondanks de steunpenningen van meer gefor
tuneerde abonnees, de schulden te hoog zullen oplopen.

V .5. TIJD EN TAAK

Naast de genoemde financiële moeilijkheden brak bij de redactie 
het besef door dat er sprake was van een zekere geestelijke een
zijdigheid. Er moest ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.
Het socialisme, dat volgens Bruins de moker was waarmee God de 
oude wereld zou vermorzelen 20), bleek minder sterk dan werd ver
wacht. Zo liet de Blijde Wereld, die aanvankelijk spoedig werd 
verwacht, op zich wachten. Daarnaast was er op christen—socia1is- 
tisch gebied een verdieping en verbreding ontstaan, waaraan de 
redactie ruimte wilde geven.
Zo werd De Blijde Wereld in 1926 van een christen-socialistisch 
een religieus-socialistisch blad. De redactie werd uitgebreid met 
A. van der Heide en W. Banning en er werd een uitgeverij in 
Rotterdam gezocht.
Toen in 1932 J.A. Bruins zich als hoofdredacteur wilde terugtrekken 
en deze Banning verzocht die taak van hem over te nemen, stemde 
laatstgenoemde toe, onder voorwaarde dat de naam van het blad ge
wijzigd zou worden in Tijd en Taak. De oude naam, te zeer gekleurd 
door de romantisch getinte beginfase van het chrsiten—socialisme, 
vond Banning niet meer passend voor het blad.
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Aldus werd besloten. De Blijde Wereld was niet meer, zijn taak 
was volbracht, een minder naïef—optimistische, een meer nuchter- 
realistische koers werd ingeslagen. Banning zou hier zelf later 
in het voorwoord van het boek Samen op weg over zeggen dat hij de 
min of meer utopisch, visionnaire conceptie van de christen- 
socialisten van het eerste uur wil voortzetten, om de werkelijke 
ontmoeting binnen Christendom en socialisme tot stand te brengen 
20). Een werk wat naast Tijd en Taak gestalte kreeg in het nog 
steeds bestaande Woodbrookershuis in Barchem waar tot op de dag 
van vandaag christenen en socialisten uit alle lagen van de be
volking samenkomen om het "samen op weg" steeds opnieuw gestalte te geven.
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Noten behorende bij hoofdstuk V
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HOOFDSTUK VI

THEORIE EN PRAKTIJK

VI.I. De standplaatsen van De Blijde Wereld-predikanten en hun 
sympathisanten.

De predikanten die De Blijde Wereld oprichtten hadden de volgende 
standplaatsen:
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J.A. Bruins jr: Ter Wispel, Knijpe en Stiens
S.K. Bakker: Peperga-Blesdijke, Bolsward en

Zwolle
S. Winkel: Heerenveen-Terbant
H. van der Vegte: Wolvega
H . de Haan: Scherpenzeel, Warga,  Paramaribo,

Visvliet en Etten.
A.H. van der Hoeve: Warga, Franeker; 6 jan. 1918 

ambt neergelegd en algemeen 
secretaris van de Protestan
tenbond en inspecteur van het 
gemeentelijk onderwijs te 
Utrecht.

Uit bovenstaand lijstje blijkt dat De Haan, Friesland en ook de 
groep, vrij snel verlaten heeft. Hij vertrok in 1906 naar Paramaribo 
en keerde in 1920 naar Nederland terug. Zijn medewerking aan De 
Blijde Wereld is dan ook beperkt gebleven tot een aantal artikelen 
in de eerste jaargangen. De anderen zijn veelal in Friesland 
gebleven, vooral Bakker was een Fries in hart en nieren. Hij was 
de eerste predikant die in het Fries preekte 1) .
Zetten we bovenstaande standplaatsen - voor zover die binnen 
Friesland vallen - op een kaartje en voegen we daarbij de stand
plaatsen van bekende sympathisanten en latere medewerkers zoals:
J. Sevenster, A.S. de Koe, S.C. Kijlstra, M . Huizinga jr.,
J.J. Meijer, A. van der Heide, G. Horreüs de Haas en L. Bähler, 
dan blijkt - zie bijlage - dat de meeste te vinden zijn op de 
grens van de zgn. Wouden en het veengebied in Z.O. Friesland. Het 
is niet toevallig dat moderne predikanten, die als socialist bekend 
stonden, in deze streken beroepen werden. Zoals Spahr van der 
Hoek aantoont, ontbrak in deze streken een bovenlaag van rijkere, 
conservatieve boeren 2), die elders, bijvoorbeeld in de noorde
lijker gelegen wouden, sociaalbewogen, moderne predikanten wisten 
te weren. Zo konden de jonge predikanten in de verveningsdorpen 
in de Z.O.-hoek van Friesland aan de slag, hoewel de onkerke
lijkheid juist in deze streken zeer groot was.



Spahr van der Hoek noemt als oorzaak hiervan de propaganda van 
mannen als Domela Nieuwenhuis 3). Een andere oorzaak moet echter 
gezocht worden in de invloed die de oudere generatie modernen in 
deze gebieden heeft gehad. Zo was de vader van Horreüs de Haas 
een tijdlang predikant in Knijpe. De oudere generatie modernen 
had de eenvoudige, vaak analfabeet zijnde arbeider, het geloof in 
het concrete bijbelverhaal afgenomen en er weinig voor terugge
geven en hen zo van de kerk vervreemd.
In deze dorpen in de Z.O.-hoek van Friesland kwamen predikanten 
in aanraking met de slechtste sociale omstandigheden van heel 
Friesland, waar ze in het algemeen, door de landbouwcrisis op het 
eind van de negentiende eeuw en de teruglopende vervening, toch 
al niet zo best waren.
Wanneer we de in 1891 gehouden enquetes naar de arbeidsomstan
digheden in Friesland bezien 4), dan blijkt dat deze het gun
stigst zijn in de klei-weidegebieden in het westen.
Draaien we van hieruit met de wijzers van de klok mee door Friesland 
dan verslechtert de situatie steeds meer totdat we in het Z.0. op 
een dieptepunt zijn aangeland. In de veengebieden in het midden 
van Friesland ligt het loon relatief gezien vrij hoog, maar de 
arbeidsomstandigheden zijn veelal slecht en ook hier is het de 
groep van de los-arbeiders die we ook in het Noord-Westen veel 
vinden, die het het moei lijkst hebben, vooral in de winter. In 
het Noord-Westen vinden we ook veel sympathisanten van de Blijde 
Wereld-predikanten.
Hoewel in het begin van de 20-ste eeuw de situatie iets verbeterd 
is. leert het boek van Klaver, dat vooral in de zuidelijke Wouden 
de levensomstandigheden ook toen nog mensonterend waren 5). In De 
Blijde Wereld komen we bijna geen mededelingen tegen omtrent de 
sociale situatie in de verschillende gemeentes. Alleen Bruins 
geeft een enkele keer verslag van een huisbezoek. Of de gesprek
ken altijd zo voorspoedig gaan, als hij soms doet voorkomen is te 
betwijfelen, want om in één gesprek een man die van de kerk en 
dominee niets moet hebben zover te krijgen dat hij Bruins uit
nodigt nog eens langs te komen, lijkt een hele krachttoer 6).
Toch wekte Bruins, ook bij niet-kerkmensen meer vertrouwen dan 
Klaver ons wil doen geloven 7), want hij werkte mee aan een be
paald anti-kerkelijk blad De Klok en werd bij begrafenissen uit
genodigd om een niet-religieuze grafrede te houden 8).
De Blijde Wereld-predikanten wilden in hun gemeenten christenen 
van de daad zijn. Bij Bruins stond in de gang van de pastorie een 
melkbus met levensmiddelen; zij die dachten hieruit wat nodig te 
hebben konden het gratis krijgen. Bij Horreüs de Haas stond in 
Sneek de stoep van de pastorie vaak vol klompjes van kinderen die 
bij hem meeaten. In de eerste plaats stelden deze predikanten zich 
ten dienste van hun gemeente en het verwijt dat zij de preekstoel 
zouden misbruiken voor propaganda voor de S.D.A.P. wezen ze ver
ontwaardigd van de hand 9). Wanneer Bruins in de kersttijd moet 
kiezen voor het gemeentewerk of redactiewerk, dan gaat de gemeen
te voor 10) .
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Het practisch-christen-wi1len-zijn komen we in De Blijde Wereld 
in de derde jaargang tegen in de vorm van "bedelberichten" die 
oproepen om geld bijeen te brengen voor de meest uiteenlopende 
zaken. De eerste oproep is een groot succes: De benodigde 
f 200,— , de kosten van een jaar lang sanatoriumverpleging van 
een jonge vrouw, is snel bijeen 11). Dan is het hek van de dam: 
Geldelijke bijstand voor de scheper van Wijster wiens kudde door 
leverbot is gedecimeerd, f. 90,—  voor een dagloner die door 
brand alles kwijt is enz. Daar de groep waartoe men zich richt 
met aanvragen steeds dezelfde blijft, verlopen de acties steeds 
stroever en blijken uiteindelijk niet meer aan te slaan.

VI.2. HET CHRISTEN-SOCIALISME VAN DE BLIJDE WERELD

In het eerste nummer van De Blijde Wereld wordt meteen al aange
geven welk doel de predikanten voor ogen staat: "Er toe bij te 
dragen dat de twee grote machten van onze tijd, christendom en 
socialisme niet meer vijandig tegenover elkaar staan, doch samen 
als broeders opmarcheren naar de nieuwen tijd, hiermee is de 
wensche1ijkheid van deze uitgave aangetoond" 12).
Volgens Bruins moet een prediker van het christendom tegelij
kertijd wel een ijveraar voor maatschappelijke veranderingen 
zijn, daar het privé-bezit van de productiemiddelen één van de 
oorzaken van het kwade in de wereld is 13). Maar aan de andere 
kant is het socialisme zonder de religie eenzijdig en kan het 
nooit "een kracht zijn in leven en sterven" 14). Het materialisme 
dat velen in de arbeidersbeweging anti-godsdienstig heeft ge
maakt, heeft hen tevens blind gemaakt voor het feit dat ook in 
de socialistische samenleving er nog haat, nijd en jalouzie zal 
zijn. "Wie alleen arbeidt voor het dagelijks brood en daarbij de 
arbeid aan en met de ziel verwaarloost, zal de socialistische 
zegen weer tot een vloek maken" 15) . Daarom is de beste combi
natie christen-socialist en willen de predikanten via hun orgaan, 
enerzijds de christenen overtuigen van hun socialistische roeping 
en anderzijds de socialisten van het eenzijdige van hun mate
rialisme. Eén van de redenen dat de Blijde Wereld-predikanten 
toetreden tot de S.D.A.P. is dan ook dat ze van mening zijn dat 
binnen de partij het materialisme beter te bestrijden is dan 
erbuiten 16).
De groep die de predikanten met hun blad hoopten te bereiken, om
schreven ze zelfs als "de ontwikkelde arbeider" 17). Deze opzet 
is door verschillende redenen mislukt. In de eerste plaats werd 
de lezende, zich ontwikkelde, socialistische arbeider sterk beïn
vloed door het anti-godsdienstig materialisme van o.a. Büchner 
18). In de tweede plaats stond de socialistische arbeider wan
trouwend tegenover de kerk, want hij zag in de praktijk maar al 
te vaak hoe de positiebepaling van de kerk bij werkstakingen en 
andere acties meestal uitviel ten gunste van de bezitters van 
macht en kapitaal.
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In de derde plaats bestond er een wereld van verschil tussen de 
arbeider en de predikant, ondanks de pogingen van de laatste om 
naast de arbeider te staan. De arbeider in Scherpenzeel zal wel 
geweten hebben dat het tractement van de Haan f 4.000,—  per jaar 
bedroeg 19).
In de artikelen in De Blijde Wereld komen we dit verschil tussen 
predikant en arbeider ook tegen. Zo lezen we in de rubriek Ons
Leeszaaltje het volgende: "We zaten thuis met griep....De slaap
kamer werd gezellig gemaakt en hoog en droog zaten wij boven uit 
de ramen te kijken over de witte velden... Daar bracht de post 
een pakje boekjes, het waren 6 deeltjes uit de volkskinderbiblio
theek van Nellie van Kol" 20). De lezers van het blad worden op
geroepen deze boekjes, a 30 cent per stuk, ook te kopen. In een 
arbeidersgezin, waar in de winter griep heerst, zullen toen zeker 
geen boekjes gekocht zijn. Het taalgebruik van De Blijde Wereld 
is vooral in de eerste jaargangen nogal een doorspekt met, voor 
arbeiders moeilijke woorden, die het blad er voor deze groep niet 
toegankelijker op maken.
Hoewel het moeilijk is, door het verlorengaan van de ledenadmi
nistratie, om na te gaan welke groepen van de bevolking dan wel 
bereikt worden, blijkt dat de Blijde Wereld-dagen vooral door 
predikanten, onderwijzend personeel en verpleegsters bezocht 
werden 21).
Hoewel de predikanten het zelf een vanzelfsprekende zaak vinden, 
dat christendom en socialisme verenigbaar zijn, begrijpen ze wel, 
dat ze de opdracht hebben om in De Blijde Wereld kernpunten van 
socialisme en christendom één lijn te brengen. Het is vooral 
Bakker die zich hiermee, tot zijn dood in 1918, belast. Toch ligt 
hier hun zwakke punt: ze willen christenen van de daad zijn en 
zijn theologisch, filosofisch en marxistisch onvoldoende theore
tisch onderlegd" om hun argumenten voldoende diepgang te geven.
L.H. Ruitenberg geeft hiervan een scherpe karakterisering, wan
neer hij het blad theoretisch wat kortademig noemt 22).
Over het historisch materialisme is De Blijde Wereld kort: Het is 
verouderd en eenzijdig 23). De klassenstrijd geeft wat meer pro
blemen, want die lijkt in strijd met het gebod van naastenliefde. 
Bakker lost dit op door te stellen dat de arbeider via de klas
senstrijd niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de kapitalist 
werkt aan een betere wereld. De strijd wordt niet gevoerd tegen 
mensen maar tegen het systeem 24).
De arbeider die zich hiervan bewust wordt zal zich zelf willen 
ontwikkelen: Hij zal gaan lezen en zijn geest niet langer door 
alcohol laten benevelen. Daarom dient de klassenstrijd te worden 
toegejuicht, daar hierdoor de maatschappij op een hoger plan 
gebracht zal worden 25). De middelen die in de strijd gebruikt 
worden zijn geweldloos: De vakvereniging, de politieke partij, 
algemeen kiesrecht en de productie-coöperatie 26).
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Geheel consequent hierin is De Blijde Wereld niet, want elders 
verklaart Bruins weinig heil te zien in de coöperatieve experi
menten die te Blaricum en in de kolonie Walden worden ondernomen. 
Hij meente dat het kapitalisme nog veel te sterk is om dit tot een 
succes te maken 27). De verhouding tussen christendom en socialisme 
drukt Bruins als volgt uit: "Het socialisme is de praktijk van 
het christendom voor het maatschappelijke leven" 28). Hierbij 
zijn vooral voor 1910 de woorden en daden van Jezus de grote 
inspiratiebron.
In zijn rubriek Van Verre en Nabij heeft Bruins geprobeerd een 
lijstje te maken van de kernbegrippen uit christendom en socialisme 
om hiermee de verenigbaarbheid van beide aan te tonen 29). Het 
lijstje ziet er als volgt uit:

Socialisme
Afwijzing van concurrentie

Gemeenschappelijk bezit van 
productiemiddelen, streven naar 
welvaart voor ieder

Streven naar wereldvrede

Christendom
De hele wereld is één gezin; 
"Gij allen zijt broeders"
Math. 23: 8.
Alles is van God. "De aarde is 
des Heren, mistgaders haar 
volheid", Ps. 24: 1.
"Vergadert U geen schatten op 
de aarde"
Math. 6:19-24.

"Dan zullen zij hun zwaarden 
tot ploegen omsmeden", Jes.
2: 4. "Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde bij mensen 
des welbehagens", Luc. 2: 14.
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VI.3. REACTIES

Wanneer blijkt dat De Blijde Wereld geen eendagsvlieg is komen 
serieuze reacties los. We zullen in de eeste plaats die van de 
tegenstanders uit de marxistische hoek bezien. Zo schrijft Van 
der Goes in De Nieuwe Tijd dat, ondanks De Blijde Wereld, gods
dienst en socialisme onverenigbaar zullen blijven want: "De 
geestelijkheid van iedere kerk heeft een dubbel belang bij het
voortduren van de uitbuiting.....  Daarom is het socialistisch
proletariaat godsdienstloos en wordt de arbeider, naarmate hij 
minder geloovig wordt een beter mensch" 30). Bakker schrijft in 
een reactie dat Van der Goes lijdt aan een begripsverwarring 
tussen kerk en geloof die zo kenmerkend is voor de Marxisten 
31). In dezelfde Nieuwe Tijd schrijft Melchers, van wie we in
stemming zouden verwachten, dat De Blijde Wereld te laat gekomen 
is om van de arbeiderbeweging een ideeële te maken en op rotsen 
zal ploegen bij de christenen 32).



Ter rechterzijde blijft het opmerkelijk stil, naast de scheldpar
tijen die in deze hoek aan het adres van de socialisten gericht 
worden, is er weinig belangstelling voor de sociale dominees. Ook 
de kerk doet er het zwijgen toe, gesteund worden De Blijde Wereld- 
predikanten niet, maar aangevallen evenmin.
Wanneer de classis Brielle vraagt of deze predikanten nog wel 
kunnen functioneren binnen de kerk, wenst de synode daarover geen 
uitspraak te doen 33). Alleen Bruins krijgt een berisping van de 
classis Heerenveen vanwege uitlatingen gedaan tijdens de spoor
wegstaking 34). Hij kan dan ook in 1914 schrijven dat hun groep 
stilzwijgende erkenning heeft gevonden binnen de kerk 35).
Toch blijft de vraag waarom de sysnode niet officieel heeft wil
len reageren, misschien waren de synodeleden al lang blij dat 
streken die voor de kerk verloren leken nu weer nieuwe leven wer
den ingeblazen, maar durfden ze geen openlijke goedkeuring te 
laten horen om de gereformeerde bond en de confessionelen niet te 
zeer tegen de haren in te strijken. Van de instemmende reacties is 
naast die van Troelstra in Het Volk 36), vooral die van 
M. Huizinga jr. van belang. Hij stelt voor om nu ook te komen tot 
een organisatie van christen-socialisten 37). Dit wordt met in
stemming begroet en af gesproken wordt om op het congres van vrij- 
zinnig-godsdienstige denkers op 31 augustus 1903 te Amsterdam 
verdere besluiten te nemen. Twintig medestanders melden zich en 
daarna loopt meteen de zaak vast, want van hun socialist-zijn kun
nen ze wel, maar van hun christen-zijn kunnen ze geen eensluiden
de omschrijving formuleren 38). Er wordt een commissie benoemd die 
de zaak verder zal bekijken, de leden zijn: Bakker. Reitsma, Bähler, 
Faber, Huizinga en Winkel. Ook de commissie komt er niet uit en 
zo is de organisatie van de baan. Huizinga stelt dan voor om een 
twee-jaarlijks congres te organiseren maar daar voelen de anderen 
niets voor.
Eén van de commissieleden ds. F . Reitsma uit Noordwolde heeft 
echter een voorstel dat wel een groot succes wordt: Het orga
niseren van een jaarlijkse Blijde Werelddag; de eerste wordt 
gehouden op 8 augustus 1906 te Heerenveen 39).
Toch blijft het de vraag waarom deze mensen, die op vriendschap
pelijke basis met elkaar omgingen hun verschillen meer gewicht 
gaven dan hun overeenkomsten, hierdoor ging veel energie en ta
lent verloren o.a. door het uitgeven van eigen blaadjes.

VI.4. DE BLIJDE WERELD-PREDIKANTEN EN HUN TOETREDING TOT DE S.D.A.P.

Aanvankelijk voelden de Blijde Wereld-predikanten er weinig voor 
om het voorbeeld van hun studievriend A. van der Heide te volgen, 
die reeds in 1897 lid geworden was van de S.D.A.P. Hoewel Troelstra 
een waarderend artikel in Het Volk had geschreven bij het verschij
nen van De Blijde Wereld 40), bleek dat de redactie van Het Volk 
deze, zich christen socialist noemende, predikanten met argwaan 
bekijkt.
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Zo worden ze wel S.D. maar geen A.P. genoemd 41). Waarop Bruins 
antwoord dat het Amsterdams Peil hen te laag is, want het is 
immers Marxisme. Hij wenst op christelijk peil te blijven 42).
Deze Marxistische stroming binnen de S.D.A.P., die volgens Bruins 
de mens miskende als geestelijk wezen, weerhield hen ervan om toe 
te treden 43). Toch verkeerden de Blijde Wereld-predikanten in 
een moeilijke positie, want ze hadden anderzijds grote waardering 
voor het werk van de S.D.A.P., voor de meeste leiders en Troelstra 
in het bijzonder en ze stemden in met het partijprogram hoewel ze 
de formulering dat de godsdienst privaatzaak was, enigszins ongeluk
kig vonden 44).
Bruins verklaarde dan ook op een partijvergadering in 1904 te 
Heerenveen dat uiteindelijk de waardering het wel zou winnen van 
de kritiek 45). Ongeveer één jaar later is het zover. Bruins 
schrijft dan op 15 december 1905 dat de redactie reeds enige tijd 
geleden besloten heeft lid te worden van de S.D.A.P. 45).
Hij voert hiervoor de volgende argumenten aan:

ten eerste is de toon van Het Volk op aandringen van Schaper 
en Troelstra milder geworden wat betreft de gods
dienst

ten tweede de afwijzing van de marxistische filosofie van o.a.
Van der Goes en Gorter door het gros van de leden 
en de leiding van de partij

ten derde de mogelijkheid om binnen de partij marxistische 
vooroordelen ten opzichte van godsdienst beter te 
kunnen bestrijden dan daarbuiten, ten vierde de 
aandracht van sociaal-democraten uit hun omgeving.

Vliegen geeft voor de toetreding tot de S.D.A.P. van Bruins en 
Bakker andere jaartallen respectievelijk 1903 47) en 1906 48).
Deze moeten echter in het licht van bovenstaande mededeling van 
Bruins als onjuist worden beschouwd.
Binnen de S.D.A.P. waren vooral de leiders blij met deze toe
treding. Vliegen vindt het een teken van beroering en ontwik
keling 49). Schaper schrijft dat ze blij waren met de dominees 
50). De marxistisch-socialisten waren echter niet zo verheugd. Zo 
schreef R. Kuiper in Het Volk dat ze welkom waren als ze maar 
geen propaganda voor de godsdienst gingen maken, want daar hadden 
de arbeiders maling aan 51).
Van der Goes schreef in De Kroniek dat deze predikanten eigenlijk 
veel te netjes waren voor een strijdende partij 52). In een hoofd
artikel in De Vrije Gedachte werd het bedroevend genoemd dat de 
S.D.A.P. toe liet dat er zo met de beginselen werd gesold, ter- 
wille van een brede aanhang. Ondanks deze oppositie werden De 
Blijde Wereld-predikanten voor vol aan gezien binnen de partij, 
want in 1907 werd Bruins opgenomen in de commissie die het par
tijprogram moest herzien.
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In deze commissie kwam hij in conflict met Van der Goes die de 
volgende formulering wilde opnemen: "... de ganse maatschappij te 
verlossen van een stelsel, dat ekonomisch verouderd, dus zedelijk 
veroordeeld is". Bruins kon zich niet verenigen met het woordje 
"dus" daar hiermee het Marxistische uitgangspunt van onderbouw 
en bovenbouw erkend zou worden. Na vele discussie werd "dus" 
vervangen door "en". Zo had De Blijde Wereld-groep zich binnen de
S.D.A.P. een eigen plaats met een eigen inbreng verworven.

VI.5. OPTIMISME

De naam De Blijde Wereld geeft al aan dat de predikanten een 
optimistische kijk op de werkelijkheid en vooral op de toekomst 
hadden. Bruins vergelijkt de samenleving met een huis in aanbouw; 
alles staat nog in de steigers, maar de bouw vordert snel en als 
de schutting wordt weggehaald staat plotseling het prachtige 
nieuwe bouwwerk te stralen en te glanzen voor ieders verbaasde 
ogen 53).
Even leek het zelfs, in het begin van 1903, dat door de succes
volle staking i n  Amsterdam de nieuwe tijd niet lang meer op zich 
zou laten wachten. Bruins schreef: "Er is een trilling gegaan van 
woede, vrees, bewondering en vreugde door het hele land over dit 
succes" 54). Het mislukken van de spoorwegstaking kort daarop 
deed echter Winkel spreken van: "Donkere dagen waarin wij Paschen 
vieren" 55). Bruins waarschuwt dat ook een socialistische maat
schappij niet het paradijs op aarde zal brengen.
Over de kansen van een permanente wereldvrede is hij echter, voor
al door het internationale karakter van het socialisme, zeer op
timistisch. Hij verklaart dat de volksmassa zich door het kapi
talisme niet meer zal laten opzwepen tot een oorlog 56).
Maar dan komt, ook voor de predikanten van De Blijde Wereld nog 
onverwachts, de Eerste Wereldoorlog. Bruins moet de verklaring 
van hierboven herroepen. Hij laat trouwens nogal nationalistische 
geluiden horen en verwijt hen die in deze nieuwe situatie nog 
geweldloosheid prediken wereldvreemdheid 57). Hij is bereid om 
met vuurwapens en zonodig met een oude bezemsteel de aanvallers 
te lijf te gaan. Ook Bakker neemt, wat genuanceerder, afstand van 
eerder ingenomen standpunten. Hij meent dat het nu tijd is om een 
aantal dierbare principes opzij te zetten. Hij wordt veldprediker 
en schrijft: "Waar mijn jongens zijn, ben ik ook" 58) . De uitlatin
gen van Bruins en het besluit van Bakker lokken felle reacties uit 
van christen-anarchisten rodom het blad Vrede zoals Bähler en 
Sevenster die hen verwijten dat pacifisme van vroeger tijden 
verloochend te hebben 59). Dit is niet geheel ten onrechte want 
in 1903 huldigde ook Bruins het principe: Geen man en geen cent 
voor het leger 60).
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Deze koersverandering van Bruins en Bakker is echter niet dé toon 
in De Blijde Wereld. Het is Van der Hoeve die pacifist blijft en 
ook nu blijft pleiten voor geweldloosheid. Dit zal gezien de uit
latingen van Bruins binnen de redactie wel tot enige spanningen 
hebben geleid. Van der Hoeve meent dat evenals bij andere oorlo
gen, ook hier de oorzaak ligt in het kapitalisme 61). Voor de 
buitenwacht blijft De Blijde Wereld een pacifistisch getint blad.
Zo is het verboden lectuur voor de soldaten van de vesting Amsterdam 
62).
Naarmate de oorlog duurt worden de geluiden somberder. Bruins 
meent dat ook na de oorlog het nationalisme als smeulend vuur 
aanwezig zal blijven 63). Door de oorlog is duidelijker dan ooit 
geworden, dat de zonde de mens aangekleefd blijft, want ook zij 
die zich socialist noemen staan elkaar nu naar het leven 64). Door 
de oorlog keerde het naïef, romantisch optimisme uit de begin
jaren in De Blijde Wereld niet meer terug.
De "blijde wereld" die zo dichtbij had geleken, scheen nu verder 
weg dan ooit. De redactie stond nu voor de taak om vorm te geven 
aan dit nieuwe, meer relaistische, gevoel. Dit bleek voor de mannen 
van het eerste uur een zware opgave en toen de vrede kwam, een 
ten dele overbodige. Toen Bruins in 1932 zijn redacteurschap neer
legde, volgde Banning hem op.
Het blad zou onder Bannings leiding meer theoretische diepgang 
moeten hebben en niet alleen aan christen-socialisten ruimte 
moeten bieden. Mede hierdoor lijkt het verantwoord deze studie af 
te sluiten in 1915, daar er dan geen nieuwe gezichtspunten meer 
naar voren komen. De Blijde Wereld bleef voortborduren op hetzelfde 
stramien: De verenigbaarheid van christendom en socialisme. Haar 
taak was in zoverre vervuld dat de kloof, die op het moment van 
ontstaan, gaapte tussen socialisme en christendom niet groter was 
geworden.
Vooral binnen het socialisme was meer begrip ontstaan voor de 
sociale kracht van het christendom. Ook in christelijke kring 
heeft ze meegewerkt aan hernieuwde bezinnig op de sociale taak.
De Blijde Wereld kan dan ook, zoals Drees sr. doet 65), gezien 
worden als een voorloper van De Doorbraak. Ze heeft meegeholpen, 
die argumenten aan te dragen, die het socialisme aanvaardbaar 
maakten voor brede lagen van de bevolking.
Het ontstaan van De Blijde Wereld-groep is echter te laat gekomen 
om geen kloof tussen christendom en socialisme te doen ontstaan, 
zoals dat in Engeland het geval was. Daar ontwikkelenden socia
lisme en christen-socialisme zich samen. Hier had het socialisme 
al een hele ontwikkelingsgang achter de rug.
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HOOFDSTUK VII

GEESTVERWANTEN

VII.1. DE BOND VAN CHRISTEN SOCIALISTEN

Deze groep zou men aanvankelijk rechts van de Blijde Wereldgroep 
kunnen plaatsen. Het begint als een vrij kleine groep orthodoxe 
christenen met als spil de onderwijzeres A . van der Vlies (beter 
bekend als Enka). Zij schreef in 1905 de brochure "Het komt" hier
mee duidend op haars inziens niet te stuiten komst van het socialis
me. Ze riep ook orthodoxe protestanten op om zich hierbij aan te 
sluiten. Haar brochure uit 1907 getiteld "Kan een rechtzinnig Chris
ten socialist zijn"? gaf de stoot om te komen tot een socialisti
sche organisatie en zo werd door 17 geestverwanten op 13 juli 1907 
in Amsterdam "de Bond van Christen Socialisten" opgericht onder 
voorzitterschap van Enka. Van de nieuwe leden werd geëist dat ze 
de apostolische geloofsbelijdenis onderschreven en dat ze als ware 
Christenen verplicht waren om te strijden tegen het kapitalisme 
en voor het socialisme 1).
Hier ligt dan ook het grote verschil met De Blijde Wereldgroep 
die verklaarde dat ze christen én socialist waren terwijl de bonds
leden verklaarden christen dùs socialist te zijn. Vanaf het begin 
lag men in de bond voortdurend met elkaar overhoop over hoe nu pre
cies de rechtzinnigheid in de theologie en hoe het ware socialis
me er uitzag. De meningen raakten verdeeld over de vraag hoe men 
zich politiek moest manifesteren: als een zelfstandige partij of 
aansluiten bij een bestaande partij zoals bij voorbeeld de Blijde 
Wereldgroep had gedaan.
De bond besluit in 1909 om als zelfstandige organisatie aan de 
verkiezingen deel te nemen. Dit tot ongenoegen van Enka en haar 
medestanders die het, evenals de Blijde Wereld-groep, raadzamer 
vonden om zich aan te sluiten bij een reeds bestaande politieke 
partij. Enka en haar groep verlaten nu de Bond en vrijwel gelijk
tijdig wordt zij lid van de S.D.A.P. 2).
De leiding in de bond wordt nu overgenomen door een groep jongeren, 
waarvan de anti-militarist Bart de Ligt al spoedig de toon gaat aan
geven. Hij was een van de redactieleden van het in 1909 opgeheven 
blad Vrede en vond nu met een aantal van zijn geestverwanten onder
dak in de bond. Hierdoor werd het orhtodoxe karakter van de bond 
verzwakt. Dit vond zijn beslag op het congres van de bond te 
Apeldoorn in 1912. Er wordt een nieuw beginselprogramma aangenomen 
waarin het vereiste onderschrijven van de XII artikelen des geloofs 
niet meer voorkomt. Volgens Van der Zee wordt nu het kenmerk; "niet 
in het aanvaarden van een of andere dogmatische formule, doch in 
instemming met een woord, dat vertolkte eenheid van innerlijke le
vensrichting" 3).
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Ook niet-orthodoxen treden nu toe en mede hierdoor blijft het in 
de bond rommelen, bij voorbeeld over de steun aan de kandidatuur 
van D. Wijnkoop in 1915 en 1917. Eén keer wordt een kandidaat van 
de bond, ds. J.W. Kruyt, in 1918 als vertegenwoordiger in de kamer 
gekozen. Door het vasthouden aan een eigen politieke partij is er 
een diepgaand meningsverschil blijven bestaan tussen de bond en 
de B lijde-Wereldgroep.
Tot grote bloei is de bond nooit gekomen, ook niet na 1912 toen 
toetreding voor een bredere groep van christenen mogelijk werd. 
Uiteindelijk is de bond ter ziele gegaan aan zijn eigen richtin
genstrijd en zijn vasthouden aan een eigen politieke organisatie. 
In april 1912 werd de bond dan ook opgeheven. Een deel van de 
leden werd lid van de communistische partij een ander deel vormde 
met nog wat restanten van de eerder genoemde Vrede-beweging de 
Bond van Religieuze Anarcho-Communisten volgens een nagelaten 
mededeling van Lodewijk van Mierop 4}. Deze Bond valt echter 
buiten het tijdskader van deze studie.

VII.2. HET RELIGIEUS SOCIALISTISCH VERBOND

Theologisch gezien bevond zich links van de B 1ijde-Wereldgroep 
een kring van de religieus socialisten - in dit verband is het 
beter om niet te spreken van Christen-socialisten daar de groep 
ook bestond uit leden met nog maar vaag religieuse denkbeelden. 
Binnen deze groep groeide de wens om te komen tot één organisatie 
van allen die zich religieus én socialist wilden noemen. Een aan
tal leidende figuren uit de reeds bestaande Vereniging van Theosofi
sche Sociaal Democraten was van mening dat er te veel energie en 
tijd verloren ging door onderling geharrewar en polemiek, terwijl 
de zaak die allen voorstonden namelijk "socialisering van productie 
en distributie als materiële roeping en daarnaast de ideële ver
heffing van de mens 5).
Om tot bundeling van krachten te komen werd in januari 1912 het 
Socialistisch Verbond opgericht door dr. Van den Bergh van Eijsinga, 
mevr. De Vos, ds. Meyer en Daan van der Zee. Er werd een maandblad 
uitgegeven genaamd De Samenwerking.
Maar met die samenwerking wilde het niet erg vlotten: de persoon
lijke inzichten verschilden te sterk. Maar toen mevr. De Vos in 
Amsterdam op zondagmorgen religieus socialistische bijeenkomsten 
ging organiseren bleken deze geweldig aan te slaan. Zodanig dat 
er ook dergelijke bijeenkomsten georganiseerd werden in Amersfoort, 
Utrecht, Den Haag en Leeuwaren en Rotterdam. De Blijde Wereldgroep 
is enthousiast over deze bijeenkomsten en o.a. Bruins neemt er zelf 
aan deel. Ook juichen zij het toe dat als uitvloeisel van deze bij
eenkomsten het Socialistisch Verbond wordt opgeheven en in plaats 
daarvan op 2 januari 1915 te Amsterdam wordt opgericht Het Religieus 
Socialistisch Verbond.
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Het verbond stelde zich ten doel:

a. een band te vormen tussen de religieus socialisten in 
Nederland en leiding te geven aan het werk ter bevordering 
van het religieus socialisme;

b. propaganda voor het socialisme te voeren daar waar deze 
propaganda religieuse bezwaren ontmoet;

c. de materialistische geest bestrijden, voornamelijk in 
socialistische kringen 6).

Groot is het verbond nooit geworden. Het telde in 1932 ongeveer 
700 leden, wel vond binnen het verbond een binding van geesten 
plaats die dieper en breder ging dan binnen de Blijde Wereld 
Groep of de eerder genoemde Bond van Christen-socialisten. Er is 
wel een grotere samenwerking en overeenstemming tussen de Blijde 
Wereldgroep en het verbond geweest dan tussen de eerder genoemde 
Bond van Christen-Socialisten. Vanuit het verbond groeide in 
Nederland de Barchem-beweging van de arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers, waarbinnen de latere hoogleraar Banning een grote 
rol heeft gespeeld. Dezelfde Banning die de stuwende kracht was 
achter het tijdschrift Tijd en Taak.
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CONCLUSIE EN SAMENVATTING

De predikanten die De Blijde Wereld oprichtten, omdat ze van me
ning waren, dat een brug geslagen moest worden tussen de twee be
langrijkste maatschappelijke krachten: Socialisme en christendom, 
maakten hun jeugd- en adolenscentieperiode door in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw. De ontwikkelingen binnen het 
socialisme en het vrijzinnig protestantisme in die periode zijn 
van grote betekenis geweest voor de stellingname van deze predikan
ten.
Binnen het socialisme was de materialistisch-atheïstische richting, 
voortgekomen uit de Vrijdenkersbeweging, politiek te situeren bin
nen de S.D.B., steeds meer op een zijspoor geraakt. De autobiogra
fie van Domela Nieuwenhuis Van Christen tot Anarchist kan exem
plarisch genoemd worden voor deze ontwikkelingsgang van de S.D.B. 
in het geheel. Lid worden van deze beweging door een practiserend 
predikant was uitgesloten.
De gematigder richting binnen de S.D.B. richtte de S.D.A.P. op en 
deze stelde zich in de eerste plaats neutraal op tegenover de gods
dienst, hoewel aanvankelijk de materialistische geest aanwezig 
bleef. Toch waren de partijbeginselen en de opvattingen van de 
partijleiding nu geen beletsel mee voor een practiserend predikant 
om lid te worden. Deze stap werd dan ook na verloop van tijd door 
enige predikanten gezet. In de S.D.A.P. bleef wel steeds een anti
godsdienstige onderstroming aanwezig, die deze predikant-leden 
argwanend bekeek.
Binnen het modern-protestantisme had het rationalisme niet geleid 
tot een godsdienst doelend op de principes van het humanisme. Dit 
ideaal bleek niet haalbaar maar had door de wetenschappelijke dis
cussie over de hoofden van het gewone volk heen veel mensen van 
de kerk vervreemd. Het nieuwe ideaal werd: Werken aan het sociale 
vraagstuk, waarbij men echter niet veel verder kwam dan een 
"liberale oplossing". Enkele predikanten zetten een stap verder 
en werden socialist. De desillusie over het rationalisme leidde 
tot een nieuwe, soms wat naïeve vroomheid, waarin de persoon van 
Jezus centraal stond. Een christen moest navolger van Jezus worden.
In Leiden kwam tijdens de studieperiode een aantal Blijde Wereld- 
predikanten in contact met dit toegepast christendom in het wijk— 
gebouw van mej. E.C. Knappert. Tevens kwamen ze onder invloed 
van ideeën uit Engeland o.a. van christen-socialisten als Maurice 
en Kingsley en de zgn. Labourchurch-beweging. Ook Tolstoi werd 
bewonderd maar minder door de latere Blijde Wereld-predikanten 
die in dit verband spraken van hyper-individualisme 1).
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Wel bleef het ascetisme van Tolstoi een rol spelen die nog werd 
versterkt door het werk in de arbeidersbuurten van Leiden. Zo 
werden de predikanten socialist, maar bleven ze de kerk trouw in 
hun vrome, soms wat romantische geloofsbeleving.
Eenmaal in hun gemeente in Friesland, waar ze veelal ook uit af
komstig waren, gevoelden ze de behoefte hun overtuiging van de 
verenigbaarheid van christendom en socialisme uit te dragen. Na
dat ze eerst de oprichting van een partij hadden overwogen, beslo
ten ze uiteindelijk het weekblad De Blijde Wereld uit te geven.
De toon van het weekblad is in de eerste jaargangen optimistisch, 
wat ook de titel al doet vermoeden: Er ligt een blijde toekomst 
open. Naast dit optimisme wordt keer op keer weer uiteengezet dat 
christendom en socialisme niet zonder elkaar kunnen. Het socialisme 
is de practijk van het christendom 2). Het christendom is de 
aanvulling van het eenzijdig socialisme, want "bij brood alleen 
zal de mens niet leven" 3).
Het blad richt zich op een ieder die dit onderschrijft en op de 
ontwikkelde arbeider in het bijzonder. Deze laatste doelstelling 
moet als mislukt worden beschouwd. De ontwikkelde arbeider in het 
begin van de 20-ste eeuw was vaak socialist en anti-godsdienstig 
en liet zich niet zo gemakkelijk "bekeren", zoals Klaver ook al 
aangaf 4).
Het blad mikte sociaal en intellectueel ook nogal eens te hoog, 
om het voor arbeiders aantrekkelijk te maken. De aanhang werd 
vooral gevonden onder theologen, leerkrachten en verpleegsters. 
Binnen de S.D.A.P., waar de Blijde Wereld-predikanten in 1905 lid 
van werden, wisten ze zich al snel een gewaarde positie te verwer
ven. Er werd naar hen geluisterd, ze hadden invloed zelfs op de 
formulering van het partijprogram. Mede hierdoor hebben ze het 
mogelijk gemaakt dat het socialisme kon uitgroeien tot een brede 
volksbeweging.
De dogmatici binnen S.D.A.P., zoals Gorter en Van der Goes. moesten 
dit met lede ogen aanzien. Door een vastlopend optimisme, vooral 
als gevolg van de Eerste Wereld-oorlog en een verval van spankracht 
door het steeds moeten herhalen van dezelfde argumenten door de
zelfde mensen, werd het nodig dat er een andere koers gevaren moest 
worden. Een koers die in 1932 in Tijd en Taak gestalte kreeg.
Ondanks een vrij korte periode van werkzaamheid is het belang van 
De Blijde Wereld groot geweest. De breuk die was ontstaan in de 
negentiende eeuw tussen socialisme en christendom is onder invloed 
van De Blijde Wereld-predikanten niet groter geworden, maar eerder 
verkleind. Zij hebben op het moment dat de kloof onoverbrugbaar 
leek via hun christologie een brug kunnen slaan zonder de kerk te 
hoeven verlaten. Ze hebben om met Banning te spreken een uiterst 
vruchtbare visie in ons volk, de socialistische beweging, in de
kerk gesteld, die tot op de huidige dag actueel blijkt.... Deze
visie duiden wij thans met onze terminologie, aan als de Ontmoeting 
van Christendom en socialisme 5).
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Zo hebben ze de basis gelegd voor de Doorbraak van na de Tweede 
Wereld-oorlog - waar Banning hier ook op doelt - en voor een 
geëngageerd christendom dat de zijde kiest van de socialistische 
groeperingen in de samenleving. De argumenten die zij hierbij 
aanvoerden hebben ook nu nog niets van hun actualiteit verloren.
De Blijde Wereld-predikanten hebben van officieel kerkelijke zij
de niet die steun ontvangen die ze hadden verdiend. Men heeft ze 
laten zwoegen, ook hun geestverwanten binnen het modernisme sprongen 
nauwelijks voor hen in de bres. De kerk die klaagde over een chris
tendom in verval, heeft verzuimd deze door Jezus' prediking en le
venspractijk geïnspireerde predikanten, die in hun gemeenten de 
sociale functie van de kerk weer tot leven brachten, op hun juiste 
waarde te schatten.
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Noten bij conclusie en samenvatting:
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1. B.W., 1 jrg., 16 oktober 1903
2. B.W., II jrg., 22 oktober 1904
3. B.W., I jrg., 20 maart 1903
4. I. Klaver, p. 169
5. Samen op weg p. 9



Bijlage I Standplaatsen van De Blijde Wereld-predikanten en hun sympathisanten in Friesland



MEDEWERKERS

A1. Knijpe, standplaats J.A. Bruins
A2. Stiens, standplaats J.A. Bruins
B1. Peperga-Blesdijke, standplaats S.K. Bakker
B2. Bolsward, standplaats S.K. Bakker
C1. Heerenveen-Terbant, standplaats S. Winkel
D1. Wolvega, standplaats H. van der Vegte
E1. Scherpenzeel, standplaats H. de Haan
E2. Warga, standplaats H. de Haan
F1. Warga, standplaats A.H. van der Hoeve
F2. Franeker, standplaats A.H. van der Hoeve
G1. Scherpenzeel, standplaats A.H. van der Heide
G2. Engelum, standplaats A.H. van der Heide
G3. Britswerd, standplaats A.H. van der Heide
H1. Wijnaldum, standplaats J.J. Meijer
I1. Bergum, standplaats G.H. Horreüs de Haas
I2. Sneek, standplaats G.H. Horreüs de Haas

SYMPATHISANTEN

1. Stiens, standplaats H.W.Ph.E. van den Bergh van Eijsinga
2. Oosterwolde, standplaats L.A. Bähler
3. Noordwolde, standplaats F. Reitsma 
4a. Schalsum, standplaats J.L. Faber 
4b. Marsum, standplaats J.L. Faber
4c. Boxem, standplaats J.L. Faber
5a. Drachtstercompagnie, standplaats J. Sevenster 
5b. Beetgum, standplaats J. Sevenster 
5c. Kollum, standplaats J. Sevenster
6. Rottevalle, standplaats S.C. Kijlstra
7. Roodahuizum, standplaats B. Boers
8. Warga, standplaats G.W. Melchers 
9a. Beetgum, standplaats L. de Baan 
9b. Boxum, standplaats L. de Baan 
9c. Oenkerk, standplaats L. de Baan
9d. Drachtstercompagnie, standplaats L. de Baan
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