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Ruim anderhalvegeneratie al schrijdt de
ontzuiling van de Nederlandse samenleving
voort. Toch zijn de sporen van deze levensbe-
schouwelijke segregatie nog volop aanwezig,
in hetpartijpolitieke landschap, bij de om-
roe en en in het onderwijs. Ook wie de ver-
scheidenheid aan dagbladen en tijdschriften
in de dichtstbijzijnde krantenkiosk als maat-
stafvoor het al dan niet verdwijnen van de
zuilen neemt, ontdekt al gauw dat deze
ontwikkeling slechts ten dele voltooid is. De
socialistische en katholieken zijn verdwe-
nen. Aileen ouderen kennen de Roomse
oorsprong van de Volkskrant nog, ofweten dat
het tot een halve titel ineengeschrompelde
weekblad De Tijd ooit een dagblad voor beter

esitueerde katholieken was. Dat is allemaalg 
eschiedenis geworden. Protestantse bladeng 

zijn er daarentegen nog to over. Het zijn
christelijke eilandjes in een overwegend
liberale oceaan: Trouw, Heruormd Nederland,
het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch
Dagblad en het Friesch Dagblad.

Het lag voor de hand de hoofdredacteuren
van deze vijfbladen in apri11999 uit te nodi-
gen bij de aanbieding van het aan de protes-
tantseperiodieke pers gewijde zevende
Jaarboek uoor degeschiedenis uan het Nederlands
Protestantisme na i800. Mochten zij in een
forumdiscussie het licht laten schijnen over
de `christelijke pers vandaag', het hierte
bespreken jaarboek zelfgaat over de protes-
tantsepers in de periode van 1840 tot 1990.
De begindatum is gekozen omdat vanaf het
midden van de negentiende eeuw, en nog
veel sterkervanafi869, het jaarwaarin het
dagbladzegel werd afgeschaft, het aantal
periodieken sterk toenam. Met het gelijktij-
die begin van de emancipatie van de ver-
schillende levensbeschouwelijke groepen
nam ook depolitieke en maatschappelijke

betekenis van deze bladen sterk toe. Ach-
terafbeschouwd, stelt redacteu r D.Th. Kui-
per in zijn Woord Vooraf, le de Abraham
Kuyper met de stichting van het dagblad De

Standaard in 1872 de basis voor het ontstaan
van degereformeerde en anti-revolutionaire
instituties.

In een achttal bijdragen van uiteenlopend
niveau en wisselende leesbaarheid wordt een
kleine selectiegepresenteerd van de onge-
veerzt000 aangetroffen titels (geteld vanaf
1815). De Standaard is daaroverigens niet bij,
alprijkt Kuypers beeltenis wel op het om-
slag. F. Broeyertoont in zijn informatieve
artikel over de jaren vijftig van de negen-
tiende eeuw hoezeer de verscheidenheid aan
tijdschriften samenhing met het intense
theologische debat in de Hervormde Kerk,
een debat datging over zaken als het gezag
van de synode, de mate waarin de bijbel
letterlijk diende to worden genomen, de
belijdenis, en de doop. Natuurlijk, bij ont-
stentenis van leertucht werd zulke diversiteit
sterk bevorderd. Maarvoor iedere buiten-
staander is dezepluraliteit overdonderend,
to meerdaarelke theoloog en iedere school
zich op diezelfde bijbel en `vaderlandse
traditie' beriep. Zucht tot polemiek en
geneuzel over bijzaken liken een belangrijke



oorzaak van deze versplintering to zijn ge-
weest, al ging erzeker aan gereformeerde
kant, in het bijzondertijdens het Interbel-
lurn, achter de facade van zulke principiêle
meningsverschillen niet zelden een ordinaire
machtsstrijd schuil. De twistcultuur van de

rotestantse mannenbroeders doet wat datp 
betreft niet ondervoor hetgeredekavel en de
richtingenstrijd van de socialistische kame-
raden. Waarging het eigenlijk over, of beter,
ging het nog wel ergens over?

In zes artikelen worden twintigste-eeuwse
onderwerpen behandeld. Drie bijdragen
springen eruit. Ten eerste het stuk van
Jacques Dane overde eerste vijftien jaar
(1906-1921) van De Spiegel, een 'Week-
illustratie voor het Christelijke Gezin'. Het
bladprobeerde de snel veranderende wereld
voor de lezeroverzichtelijk te houden. Dat
lukte vooral door een consequent bijbels
uitgangspunt te kiezen, en nog meer door
een brave, paternalistische gezinsideologie
uit te dragen. Alles kreegzo een vaste plaats:
sort en toned waren verdorven, 'neutrale'p 
bladengevaarlijk, een overstroming was
Gods strafvoor de toenemende
ongelovigheid van het Nederlandse yolk, en
de Titanic, een moderne toren van Babel,
werd door 'Gods adem vernield'. De voor een
deel van de middenklasse licht stijgende
welvaart vereiste eveneens begeleiding:
`verantwoordgenieten' luidde het devies.
Natuurlijk mochten ook christenen naar het
Scheveningse strand, mits zij zich ver hiel-
den van 'het wereldschegewoel'. Over zulke
verdorvenheid ontfermde het 'Comite voor
Strandzending' zich.

Behartigenswaardig ook is de bijdrage
van Willem Bouwman over de 'rode domi-
nee' Willem Banning (1888-1971). Bouwman
geeft een heldere uiteenzetting van
Bannings pogingen het socialistische ideaal
van de SDAP nieuw elan in to blazen door het
uit het dialectisch materialisme to verheffen
tot een religieus-socialisme – `mijne vrien-
den, het am btsgewaad is ook voor de revolu-
tie'. In zijn visioen vloeiden christendom en
socialisme samen. Banning werd een apostel
van de Doorbraak. Zijn boodschap ventte hi'
uit in Tijd en Taak, vanafi932 de naam waar-

onder De Blijde Wereld, het in 1902 opgerichte
eerste christelijk-socialistische weekblad van
Nederland, werd voortgezet. Het zorgelijke
proza dat hi' jaren achtereen produceerde,
over de toenemende verwildering, de ont-
wortelde massamens machtswellust en het, 
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel,
werd een enkele lezerwel eens teveel. Ban-
ning gafzijn Doorbraak-ideaal nooit op, ook
niet toen na de Tweede Wereldoorlog het
verzuilde bestel overeind bleef.

Socialisme en christendom komen ook
aan de orde in het fraaie essay van Wim
Berkelaar over het tijdschrift Wending (1946-
1991) , een blad met een 'Woord voor de
Wereld'. Wending was het or aan van pro-
gressieve hervormde intellectuelen. Het was
verbonden aan het Driebergse vormings-
instituut Kerk en Wereld. Net als Tijd en Taak
omarmde Wending de Doorbraakgeachte -
Banning zat ook hier in de redactie. Tot
midden jaren zestig was Wending een kriti-
sche begeleidervan de PvdA. Vanafi965
raakte het tijdschrift in de ban van Nieuw
Links. De thema's bleven vrijwel hetzelfde –
al werd dekolonisatie nu Derde Wereld, werd
vrees vooreen derde wereldoorlog en atoom-
bom nuprotest tegen neutronenbom en
kruisraket, en verkeerde sociaal-democratie
in neomarxisme – maar het intellectuele
niveau zakte dramatisch. Van debat op n i-
veau, kenmerkend voor het bladgedurende
de eerste twintig jaar, was nu een sprake
meer. De 'bevrijde' studentengeneratie kon
zondertegenspraak haar radicale boodschap
verkondigen. Mao's Culturele Revolutie werd
bejubeld, het c DA verketterd: gehoopt werd
op een uittocht van christenen uit de
christendemocratie. Vanaf1970 verloor het
blad snel zijn abonnees, ze kwamen ook niet
meerterug. Het was uiteindelijk geen toeval
dat Wending gelijk met de Sovjet-Unie in 1991
verdween.

Het Jaarboek sluit of met een korte uitleg
over de wijze waarop het Historisch Docu-
mentatiecentrum voor het Nederlands Pro-
testantisme van de Vrije Universiteit bezig is
deprotestantse periodieken vooronderzoek
toegankelijk te maken.




