
❞
‘Ik had Miskotte 
graag ontmoet’

november 201606



interview ✽Herman de Liagre Böhl, biograaf 

Tekst: Willem van der Meiden
Beeld: Corbino

‘Miskotte was een
 verscheurd mens’
Historicus Herman de Laigre Böhl 
maakte naam met biografieën van 
onder anderen Gorter en Wibaut. 
Nu heeft hij zich op de theoloog 
Miskotte gestort. “Een echte 
verkondiger en dominee”, aldus de 
biograaf. Maar ook een prikkelbaar, 
gevoelig en romantisch mens.

 H
erman de Liagre Böhl is een 
gelouterd biograaf. Zijn bio-
grafie van dichter en commu-
nist Herman Gorter waaraan 
zijn proefschrift uit 1973 

ten grondslag lag, verscheen in 1996 en 
oogstte lof en bewondering. Wat heeft 
Böhl bezield om zich te wagen aan de bio-
grafie van een theoloog, en niet de eerste 
de beste: Kornelis Heiko Miskotte? Dezer 
dagen verschijnt zijn Miskotte, Theoloog in 
de branding, 1894-1976. 

Miskotte is een groot theoloog geweest, 
maar wordt door velen als ontoegankelijk 
ervaren en door sommigen zelfs als achter-
haald. Gorter, Wibaut, Lammers, Miskotte: 
geen vanzelfsprekend rijtje. Hoe kwam u 
ertoe om u in Miskotte te gaan verdiepen?
“Ik kom uit een conservatief hervormd 
nest, mijn ouders waren CHU’ers en ik 
was zelf een Leidse corpsbal. Ik kreeg 
daar genoeg van. Via mijn vader kwam 
ik midden jaren zestig in contact met de 
Berlijnse dominee Bé Ruys. Ze wist tot 
mijn verbazing dat ik een nazaat was van 
Hermann Friedrich Kohlbrugge, een be-

faamde negentiende-eeuwse theoloog. 
Daar in het Hendrik Kraemerhuis ben ik 
linkser geworden en nam ik afstand van 
mijn milieu. Bé Ruys gaf me een soort 
privécatechisatie, geen bijbelles: ze las 
met mij delen uit Joseph und seine Brüder 
van Thomas Mann. Met haar medewer-
ker Bas Wielenga ging ik naar Praag. Ik 
kwam Bé later nog eens in Utrecht tegen. 
Ze zei tegen me: ‘Herman, dat geloof 
is niets voor jou.’ Zo heb ik door haar 
afscheid genomen van de conservatieve 
wereld en zo ben ik door haar nooit aan 
het geloof gegaan. In Berlijn kreeg ik 
belangstelling voor geschiedenis. Dat 
ben ik toen gaan studeren. Dat ik nu toch 
een biografie heb geschreven over een 
theoloog is begonnen vanuit een vriend-
schap met een echtpaar van twee theolo-
gen. Ik vertelde hun over mijn voorvader 
Kohlbrugge en we raakten verder aan 
de praat over theologie en cultuur. Al-
lebei zeiden ze dat ik me moest wagen 
aan een biografie van Miskotte. Ik vond 
mezelf als niet-godsdienstige daarvoor 
ongeschikt. Maar ze kwamen er steeds 
weer op terug. 
Mijn vrouw Sabine zat ooit in een leer-
huis met de theoloog Bert ter Schegget. 
Zij zei me: ‘Die biografie moet je echt 
doen. Die Miskotte is interessant, vooral 
ook vanwege zijn belangstelling voor 
de cultuur.’ Zo is het begonnen. Maar ik 
begon niet zonder bagage. Op de lagere 
School met den Bijbel had ik al kennis-
gemaakt met veel bijbelse stof. En ik heb 
de laatste twee jaar van mijn middelbare 
school in huis gewoond bij een zeer bele-
zen dominee.”

Maar toch, je verdiepen in een ‘moeilijke’ 
theoloog als Miskotte: was die afstand niet 
te groot?
“Nee, het hoort bij het vak van biograaf 
om je daarin te kunnen verdiepen. Ik ben 
ook niet geschoold in de poëzie, maar 
heb me toch aan Gorter gewaagd. Ik zat 
in de redactie van het Biografisch Woor-
denboek en schreef daarvoor een bij-
drage over de theoloog Gerardus van der 
Leeuw. Zijn theologie kon ik goed be-
grijpen en beschrijven. Ik heb de indruk 
dat me dat ook bij Miskotte gelukt is. 
Naarmate ik meer van hem las, begreep 
ik steeds beter waarom hij zo belangrijk 
is geweest. Hij is Nederlands meest au-
thentieke protestantse theoloog.”

Waarom was hij belangrijk? 
“Ik kwam erachter dat mijn voorvader 
Kohlbrugge hem zeer beïnvloed heeft en 
voor hem misschien nog wel belangrijker 
was dan Karl Barth, aan wie hij ook veel 
te danken had. Kohlbrugge zei dat je aan 
de Thora, de vijf boeken van Mozes, ge-
noeg had om de hele Bijbel te begrijpen. 
Daar komt Miskottes grote belangstel-
ling voor joodse denkers vandaan en zijn 
voorliefde voor het Oude Testament. Dat 
is één. En verder is Miskotte een echte 
verzetsheld geweest. Al vanaf het eind 
van de jaren twintig verweerde hij zich 
tegen fascisme en nationaalsocialisme. 
Vóór de oorlog en tijdens de bezetting 
vocht hij voor een ‘betere weerstand’. 
Hij moest daarbij opboksen tegen zijn 
eigen hervormde kerk, die hij veel te 
slap vond. Ik vind ook zijn godsopvatting 
boeiend. Hij spreekt, o.a. in Bijbels ABC 
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uit 1941, onder invloed van het joden-
dom niet over God, maar over de Naam, 
over deze bijzondere God die hoort bij 
dat ene, bijzondere volk. ‘Godvrezend’ 
moest je zijn, heette het vroeger, maar bij 
Miskotte gaat het niet om angst voor het 
bovennatuurlijke, maar om het respec-
teren van deze Naam, deze bijzondere 
God met zijn bijzondere programma, te 
midden van de andere goden.”

Hoe zou u Miskotte willen typeren nu u hem 
zo grondig hebt leren kennen?
“Ik vind Miskotte een echte verkondiger, 
dominee, volksvormer, vormingswerker, 
geen groot wetenschapper. Hij is geen 
degelijke bronnenonderzoeker, wel een 
omgevallen boekenkast. Maar hij schrijft 
prachtig: leesbaar, strijdbaar en span-
nend. Ik wilde pertinent geen theologi-
sche biografie schrijven, geen preken-
biografie. Ik heb me er in het hele boek 
aan gehouden: een derde theologie, 
twee derde levensbeschrijving. Er zijn 
wel twee preken van hem die me veel 
hebben opgeleverd, de wat oudere preek 
Geloof bij de gratie Gods, vanwege de op-
vallende invloed van Kohlbrugge, en de 
prachtige bevrijdingspreek Gods vijanden 
vergaan, vanwege zijn verzetstheologie. 
Miskotte bouwt daarin een opklimmen-
de reeks van vragen waarom de nazi’s 
Gods vijanden kunnen heten. Om het 
leegplunderen van de economie? Om het 
monddood maken van mensen? Om de 
censuur? Om het vervolgen van politieke 
tegenstanders? Om de gevangenissen, 
martelingen, executiepelotons? Nee, dat 
alles niet. Maar omdat zij in alle ernst 
een poging hebben gedaan om Israël uit 
te roeien, Gods volk en daarmee God 
zelf. ‘Kun je dat bewijzen, dat Gods vij-
anden vergaan?’ had een natuurkundige 
Miskotte na afloop gevraagd. Hij stond 
even met zijn mond vol tanden.”

Heeft het u geholpen dat Miskotte zoveel 
dagboeknotities heeft nagelaten?
“Dat is natuurlijk geweldig voor een bio-
graaf! Ze zijn heel boeiend, ongelooflijk 
dat hij daar zoveel tijd in gestoken heeft. 
Je moet ze natuurlijk wel kritisch gebrui-
ken. In het archief in Leiden merkte ik 
dat in de gepubliceerde dagboeken veel 
persoonlijke en intieme zaken zijn weg-

gelaten. Die had ik voor de biografie wel 
nodig. Zo ontdekte ik dat Miskotte een 
erotisch sensibel mens was, hij bezag 
vrouwen met grote belangstelling, ove-
rigens niet om hen te ‘bezitten’. Miskotte 
was prikkelbaar, leefde vaak op de top-
pen van zijn zenuwen. Een moeilijk mens 
ook, egocentrisch. Zijn eerste vrouw Cor 
gaf hem vaak lik op stuk, waar hij moei-
lijk mee kon omgaan. Ik besteed in mijn 
boek veel aandacht aan de gebeurtenis-
sen in 1946. Het huwelijk raakte in een 
crisis, maar die werd abrupt afgebroken 
door het trieste overlijden van echtgenote 
Cor en dochter Alma aan een voedselver-
giftiging. Miskotte raakte daardoor in een 
diepe depressie, hij voelde zich gestraft 
door God. Hij heeft daar enorm onder 
geleden, hij was radeloos. Zijn tweede 
vrouw Janny was dienstbaarder dan Cor, 
ze was in zijn laatste jaren vooral Mis-
kottes huishoudster en verpleegster. De 
dagboeken zijn werkelijk een Fundgrube. 
Miskotte toont een enorm waarnemings-
vermogen, een grote kunstzinnigheid en 
veel belangstelling voor literatuur. Hij 
dweepte met grote romanschrijvers en 
dichters. Het zijn vaak gevoelige, roman-
tische teksten.”

Voegt uw biografie iets toe aan het begrij-
pen van Miskottes theologie?
“Ik vind van wel. Wat opvalt, is hoe-
veel belang Miskotte – die toch graag 
een dogmaticus wil zijn – hecht aan de 
subjectiviteit van geloven. Je merkt het 
aan de manier waarop hij met de Psal-
men omgaat. Ze emotioneren hem, hij 
leest ze behoorlijk romantisch. Vanaf zijn 
jeugd had hij belangstelling voor mys-
tiek en hij dweepte met de natuur. Onder 
invloed van Karl Barth, die van mystiek 
niets moest hebben, is dat later op de 
achtergrond geraakt. Maar in het ramp-
jaar 1946 kwam het hevig terug. Tijdens 
zijn huwelijkscrisis verweet hij zichzelf 
dat hij nog steeds te veel mysticus was. 
Maar bevindelijk en sensibel theoloog 
is hij altijd gebleven. Miskotte was een 
verscheurd mens. Hij vond zichzelf vaak 
mislukt. Daar spreekt wel een beetje 
ijdelheid mee… Hij zat gevangen in de 
tegenstelling tussen zijn liefde voor de 
natuur en de openbaring van de Naam, 
waarvan hij – in navolging van Barth 

De biograaf

Herman de Liagre Böhl (Leiden, 1943) 
is historicus. Hij was van 1976 tot 2006 
(hoofd)docent aan de Universiteit van 
Amsterdam, vakgroep politicologie.
Deze maand verschijnt van zijn hand een 
biografie van de theoloog Kornelis Heiko 
Miskotte: Miskotte, theoloog in de branding, 
1894-1976 (Prometheus/Bert Bakker, 360 
blz., € 35,-). Eerder publiceerde hij bio-
grafieën van dichter-communist Herman 
Gorter, de Amsterdamse SDAP-wethouder 
Floor Wibaut en de PvdA-politici Han 
Lammers en Roel de Wit. Ook schreef hij 
boeken over Amsterdamse stadsgeschie-
denis, industrialisering en verstedelijking.
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De theoloog

Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) was 
hervormd predikant en hoogleraar in Lei-
den. Met zijn passie voor kunst en cultuur 
doorbrak hij de kerkelijke hokjesgeest van 
zijn tijd. Hij was een ‘rode dominee’, ver-
zette zich tegen het nationaalsocialisme 
en maakte de weg vrij voor de joods-chris-
telijke dialoog.  Zijn omvangrijke oeuvre 
verschijnt sinds 1982 in het Verzameld 
Werk bij uitgeverij Kok. De Dr. K.H. Miskotte 
Stichting beheert zijn nalatenschap en 
archief. (www.miskottestichting.nl)

 



– vond dat zij haaks stond op de natuur-
lijke theologie. Hij was een workaholic, 
die enorm veel heeft gepresteerd, maar 
werd ook heen en weer geslingerd tus-
sen gedrevenheid en lethargie. Zware 
hoofdpijnen hielden hem regelmatig aan 
bed gekluisterd. Hij schreef in 1932 zijn 
dissertatie in een drie maanden durende 
roes, op de rand van de waanzin.”

Miskotte staat bekend als de grootste 
ambassadeur van Karl Barth in Nederland. 
Hoe was hun verhouding?
“Alles wat we over God weten is louter 
genade, zei Barth. Die stelling sloeg 
bij Miskotte in als een bom. Barth was 
gekant tegen alle confessionalisme: 
tegen christelijk voetbal, tegen christelijk 
onderwijs, tegen christelijke politiek; 
ook dat sprak hem aan. En zij deelden 
natuurlijk hun verzet tegen Hitlers 
Derde Rijk. Zijn verhouding met Barth 
was asymmetrisch. Miskotte vereerde 
Barth, andersom was er grote waarde-
ring, maar diepgaand heeft Barth zich 
niet met Miskottes werk beziggehouden. 
Miskottes surplus aan kennis van cultuur 
en literatuur bracht hij zelden bij Barth 
in. Miskottes proefschrift heeft Barth 
nooit gelezen. Dat stak Miskotte. Ze 
kregen onenigheid over de doop. Barth 
was tegen de kinderdoop en daar kon 
Miskotte niet bij. Het was even heftig, 
maar na de oorlog kwamen ze er niet op 
terug. Miskotte was wel pleitbezorger 
in Nederland van Barth, maar hij paste 
niet in een bepaalde richting. Hij kon los 
zijn, ruimdenkend, vrijzinnig zelfs. Maar 
hij kon ook steil orthodox zijn. Hij kon 
heftig ruzie maken met gereformeer-
den, maar toen hij 75 werd, kwamen er 
tal van gereformeerden op zijn feest en 
boden hem een vriendenboek aan.”

Waar stond Miskotte politiek?
“Net als Barth begon Miskotte als rode 
dominee. Hij was behoorlijk radicaal, 
maar geen partijman, stemde voor de 
oorlog meest SDAP en een enkele keer 
CDU, een kleine principieel progressieve 
christelijke partij. Samen met zes andere 
verzetsdominees verklaarde hij in 1945 
dat zij als christenen het SDAP-partij-
program van 1937 onderschreven, in de 
brochure Wat bezielt ze? Daarmee begon 

de Doorbraak. Maar zijn 
echte politieke scherpte 
ligt voor mij in de con-
frontatie met het natio-
naalsocialisme. Al vóór 
Hitlers machtsovername 
in 1933 schrijft hij al te-
gen ‘deze proleten’. Edda 
en Thora uit 1939 is een 
krachtig antifascistisch 
geschrift. In de laatste 
twintig jaar van zijn leven 
is Miskottes politieke 
scherpte afgezwakt.”

Als u nu terugkijkt op uw 
project, bent u dan tevre-
den?
“Ja, het is geen theologi-
sche biografi e geworden 
en daar ben ik blij om. Na 
de biografi e van Gor-
ter schreven sommige 
neerlandici: ‘Hij heeft 
ons Gorter afgepakt.’ 
Misschien dat Miskottes 
bewonderaars dat van 
dit boek nu ook zeggen 
en het te weinig theolo-
gisch vinden. Maar het 
is een goede biografi e 
geworden, al zeg ik 
het zelf. De mens 
Miskotte komt vol-
op aan bod. Het 
is gewoon beter 
dat een historicus 
en niet een theo-
loog de biografi e 
van een theoloog 
schrijft. Vakkennis 
werkt bijziendheid in 
de hand.”

Miskotte: een mens om 
van te houden?
“Zeker, ik ben hem 
zeer gaan waarderen. Ik 
had hem graag ontmoet. 
Hij lijkt me een leuke en 
levendige man, een 
diepe denker met een 
enorme belangstelling 
voor de wereld waarin hij 
leefde.” .

Colet van der Ven

Schaamte
Vorige week kwam ik op straat S. tegen, een vriendin 
van de middelbare school. We hadden jaren naast el-
kaar in de schoolbanken doorgebracht, samen muziek
gemaakt, geheimen uitgewisseld, bij elkaar gelogeerd, 
maar de eerste herinnering die onverbiddelijk alle andere 
herinneringen verdrong was aan een moment tijdens de 
Engelse les, gewoontegetrouw een chaos. De pater was 
hardhorend en de klas maakte daar even meedogenloos 
als consequent misbruik van.

Achter mij zaten jongens te toepen, naast mij wissel-
den meisjes hun top tien van verliefdheden uit, terwijl ik 
trots en blij zat te zijn in mijn eerste eigenhandig gebrei-
de trui. Toegegeven, het was geen volmaakt exemplaar, 
ik had een verre van losse hand van breien, maar het was 
wel steek voor steek míjn exemplaar. 
Op een gegeven moment passeerde mij een briefje van 
S., bedoeld voor A. Ik deed wat je nooit moet doen en 
God strafte onmiddellijk. Ik opende het briefje en las: 
”Moet je die plank daar zien zitten in die belachelijke trui. 
Ze staat compleet voor schut.” Het bloed steeg me naar 
het hoofd. Ik wilde weg uit die klas, weg uit die trui, weg 

van S. Ik schaamde me diep. Maar ook voelde ik 
agressie in me opkomen. Mijn fantasieën reikten 

niet veel verder dan S. pootje haken tijdens de 
gymles of een punaise op haar stoel leggen 
maar dat hevig oplaaiende wraakgevoel is me 

altijd bijgebleven. Schaamte kan dus om-
slaan in agressie. 

Wat ik toen op minimeisjesschaal 
ervoer zie ik dagelijks in existentiële 
varianten om me heen. Vernedering 
leidt tot de beleving waardeloos te zijn 
en dat is onverdraaglijk. Beschaamde 
mensen zijn verwonde zielen voor 
wie de enige vorm van eerherstel ligt 
in het elders aanrichten van een nog 

diepere verwonding. Op individueel 
en op collectief niveau. En dan schiet 
iemand zijn geweer leeg in een school of 
rijdt in op onschuldige mensen of pleegt 
een aanslag. 
Aan veel agressie ligt het verlangen ten 
grondslag om schaamte te lozen. Dat 

schoot allemaal door mijn hoofd tijdens 
die ontmoeting met S. Maar zij refereerde 
aan het samen muziek maken, het uitwis-
selen van geheimen, het bij elkaar logeren. 
Schaamte is een stille emotie, ook dat nog. 

                                Colet van der Ven is journalist, 
                                schrijver en programmaker.
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