
Slotbijeenkomst 400 jaar Remonstranten

Op 14 september jl. vond in de Rode Hoed te Amsterdam de slotbijeenkomst 
plaats van de viering ‘400 jaar Remonstranten’. De meeste geëigende plaats, 
omdat zich daar sinds de 17de eeuw de eerste schuilkerk van de Remonstranten 
bevond en vrijheid van denken en samenkomst bood. De kerk is verborgen 
achter een hoedenmakerij, vandaar de naam de ‘Rode Hoed’. Een mooie ruimte 
met een prachtig orgel, daaronder de preekstoel en aan drie zijden een hoger 
gelegen balkon. Nog steeds blijft de Rode Hoed, vrij van politiek of religieuze 
kleur, beschutting bieden aan denkwerk in uitvoering. Aanjagers en hoeders van 
uiteenlopende ideeën denken hardop na over hoe de maatschappij vorm te geven in 
een turbulente wereld. Ze delen hun inzichten met een breed en divers publiek, 
nodigen uit tot gesprek en prikkelen nieuwsgierigheid. In de Rode Hoed vinden ze een 
onafhankelijk podium, altijd in een veilige en constructieve sfeer. 
In deze inspirerende omgeving was ik namens de RGA aanwezig bij deze 
slotbijeenkomst van 400 Jaar remonstranten, hoewel, hoewel… Het is nog niet 
afgelopen, er verschijnen nog (gedenk)boeken en op 28 september is er een 
speciale bijeenkomst in het Rijksmuseum over Johannes Wtenboogaert (1557-
1644) rond zijn indrukwekkende portret dat Rembrandt van hem schilderde. Nog 
een aantal andere portretten laat hem zien als iemand die door velen bewonderd 
werd. Toen hij in 1619, na door de synode van Dordrecht met anderen uit de 
Gereformeerde Kerk verstoten te zijn, naar Antwerpen uitweek, richtte hij daar de 
Remonstrantse Broederschap op.
Dit laatste was een van de dingen, die dagvoorzitter Peter Nissen, remonstrants 
predikant in Oosterbeek en hoogleraar Oecomenica aan de Radboud universiteit 
in Nijmegen naar voren bracht in zijn openingstoespraak. Het thema van de dag 
was ‘in alles de liefde’. Als eerste spreker leidde hij Rik Torfs in, hoogleraar 
kerkelijk recht aan de KU Leuven, wiens lezing de titel ‘Liefde, waarheid en 
waarheidsliefde’ droeg. Hij is een voorvechter van godsdienstvrijheid en levert al 
een kwart eeuw verrassende, oorspronkelijke en vooral humoristische bijdragen 
aan het publieke debat in de Lage Landen over thema’s als religie en kerk. 
Hoewel hij zich bijzonder thuis voelt in de Remonstrantse wereld, is en blijft hij 
katholiek. De conclusie van zijn verhaal was dat echte liefde en waarheid niet 
gesloten en verstikkend moeten zijn, maar open en ruimte nodig hebben. 
Vervolgens was er een muzikaal intermezzo door het Arminiuscombo van 
Elisabeth (zang) en Mathilde (piano) Paarlberg met een lang knap lied, waarvan 
het refrein was: ‘Ken je mij, wie ben ik dan, weet je beter dan ik‘.
De tweede lezing was van Christa Anbeek, hoogleraar systematische theologie 
aan het remonstrants Seminarie. De door haar ontwikkelde ‘theologie van de 
kwetsbaarheid’, kwam goed tot uitdrukking in haar lezing ‘Wat is liefde?’ Voor 
haar waren de ‘voetwassing’ (dienen van anderen), het ‘kruis’ (offer, opgeven) en 
de ‘opstanding’ (eindeloos, betekenisvol) essentieel. Ze haalde het boek Blauwe 
nachten van Joan Didion aan over de ontroerende getuigenis van het 
onafwendbare afscheid door de dood van haar dochter. Een ander boek dat 
Anbeek noemde was Why religion door Elaine Pagels, die haar 6 jarig zoontje 
verloor door een longziekte en een jaar later haar man toen deze in de bergen 
verongelukte. In dit boek beschrijft zij haar zoektocht naar antwoorden in geloof 
en spititualiteit. Samenzijn en de verantwoordelijkheid van gedenken waren 
belangrijke elementen in Anbeeks verhaal.
In dit kader komt mij het mooie nieuwe woord ‘troosttoereiker’ van vandaag in de 
preek van ds. E. Verhagen-Krikke (22 sept.) in gedachten, evenals een andere 
nieuwe duiding ‘Gods grondpersoneel’.
Na een korte discussie, waarin een van de aanwezigen geen vraag stelde maar 
zei heel blij te zijn dat hij de openheid van de Remonstranten zo waardeerde, 



werd het lied ‘Zwijg stil” door iedereen gezongen o.l.v. Maarten van der Bijl, 
cantor organist in de Geertekerk in Utrecht. Dit lied won de eerste prijs in het 
kader van de liedschrijfwedstrijd Het Vrije Lied op tekst van Frank Van Den Houte 
en muziek van Toon Hagen. Na de borrel en het buffet was er een optreden van 
stand up philosopher Laura van Dolron met haar voorstelling ‘Liefhebben’, waarin 
ze heel subtiel en rustig allerlei vormen van liefhebben over het voetlicht bracht.
De volgende dag zou de bekende natuurkundige Robbert Dijkgraaf in de Rode 
Hoed optreden.
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