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van Rome niet aanwezig zijn bij de oprichting van
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bij de oecumenische beweging.
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z e v e nt ig jaar na wil l e m van de pol :
e e n fe n o m e n o lo g i sc he be nade r ing van de oe cum e ne

Zeventig jaar geleden, om precies te zijn op 18 oktober 1948, sprak Willem Hendrik van
de Pol in de aula van de Katholieke Universiteit in Nijmegen zijn inaugurale rede uit als
buitengewoon hoogleraar in de Phaenomenologie van het protestantisme.1 De titel van
die rede luidde ‘Geloof en werkelijkheid in het reformatorisch protestantisme’. Dat was
een ongebruikelijk onderwerp voor een katholieke universiteit in die dagen. Een kleine
twee maanden eerder, op 23 augustus 1948, had in het Concertgebouw in Amsterdam
de oprichtingsbijeenkomst plaatsgevonden van de Wereldraad van Kerken, daags tevoren ingeluid door een liturgische viering in de Nieuwe Kerk, die al fraai versierd was met
het oog op de aanstaande troonsbestijging van koningin Juliana.
Beide gebeurtenissen, de oratie van Van de Pol en de oprichtingsbijeenkomst van de
Wereldraad, hebben op een wonderlijke wijze met elkaar te maken. Ik prijs mij gelukkig
dat de wijziging van mijn leeropdracht eerder dit jaar mij nu in staat stelt om, twintig
jaar na mijn eerste Nijmeegse inaugurale rede en bijna vijfentwintig jaar na mijn eerste
Tilburgse oratie, een nieuwe inaugurale rede uit te spreken. Ik wil die graag gebruiken
om u het verhaal te vertellen van de relatie tussen de benoeming van Willem van de Pol
en de oprichting van de Wereldraad van Kerken, beide nu zeventig jaar geleden, en u bij
te praten over leven en werk van Willem van de Pol en zijn betekenis voor de studie van
de oecumene in onze dagen.
w er eldr aad en leer stoel
Naar de oprichting van de Wereldraad van Kerken werd in oecumenische kringen al
tien jaar reikhalzend uitgezien. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van vertegenwoordigers van de twee oecumenische samenwerkingsverbanden Faith and Order en Life
and Work in mei 1938 in het academiegebouw van Utrecht was besloten tot de oprichting van de Wereldraad. Er was een grondslag voor de Wereldraad geformuleerd en de
37-jarige Nederlandse theoloog en predikant Willem Visser ’t Hooft werd benoemd tot
secretaris-generaal van de Wereldraad in oprichting.2 Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 gooide roet in het eten: de beoogde oprichtingsbijeenkomst werd
vooruitgeschoven, en pas drie jaar na het einde van de oorlog kon in Amsterdam de
eerste assemblee van de Wereldraad van Kerken plaatsvinden.
Ook in rooms-katholieke kring werd met belangstelling uitgezien naar de gebeurtenis.
Het was duidelijk dat de leiding van de rooms-katholieke kerk de ontwikkeling met
argusogen bekeek en er niet over dacht zich aan te sluiten bij de Wereldraad. Maar een
aantal katholieke theologen volgde de ontwikkelingen wel met hoopvolle belangstelling. Onder hen was de Franse dominicaan Yves Congar, een prominent vertegenwoordiger van de Nouvelle Théologie. In het begin van 1948 nodigde Visser ’t Hooft hem en
nog een aantal andere rooms-katholieke theologen uit om op persoonlijke titel bij de
oprichtingsvergadering van de Wereldraad aanwezig te zijn.3 Maar daarbij had hij geen
rekening gehouden met de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Jan de Jong. Die had al in
1947 in zijn eigen omgeving advies ingewonnen over de houding die hij tegenover de
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oprichting van de Wereldraad van Kerken zou aannemen.4 Hij was tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn om enkele katholieke waarnemers bij de oprichtingsvergadering aanwezig te laten zijn, maar hij was tegelijk ook van mening dat het dan aan hem
was om te bepalen wie dat zouden zijn. Hij had een aantal jonge katholieke priesters uit
Nederland op het oog, onder wie de Utrechtse kapelaan Frans Thijssen, de Groningse
jezuïet Jan Witte en de jonge theoloog Jo Willebrands, filosofiedocent en president van
het grootseminarie Warmond, die in juni 1948 voorzitter was geworden van de SintWillibrordvereniging, de oecumenisch georiënteerde voortzetting van de Apologetische
Vereniging Petrus Canisius.
Maar noch Visser ’t Hooft noch kardinaal de Jong kregen hun zin. Op 5 juni 1948 maakte een monitum, een vermaning van paus Pius XII, een einde aan hun plannen om katholieke waarnemers naar de assemblee van de Wereldraad te sturen. Rome verbood de
aanwezigheid van katholieke waarnemers, of het nu leken of clerici waren, bij oecumenische bijeenkomsten. Hun loutere aanwezigheid zou immers uitgelegd kunnen worden als instemming van de rooms-katholieke kerk met het oecumenische initiatief. En
daar kon geen sprake van zijn. De enige weg waarlangs de ware eenheid bereikt kon
worden, zo luidde het officiële katholieke standpunt, was terugkeer in de schoot van de
Moederkerk. Aanwezigheid van rooms-katholieken bij oecumenische samenkomsten
was daarom alleen geoorloofd met uitdrukkelijk verlof van de Heilige Stoel.5
Na het verschijnen van het monitum in juni 1948 werden er vanuit verschillende landen, ook vanuit Nederland, verzoeken naar Rome gestuurd om katholieke afgevaardigden te mogen sturen naar de assemblee van de Wereldraad, die in augustus zou plaatsvinden. Maar aan de curie was het inmiddels vakantie. Geen enkel verzoek werd
behandeld. Kardinaal De Jong kreeg in juli wel nog de expliciete bevestiging van het
Heilig Officie in Rome dat het niet de bedoeling was dat er katholieke waarnemers naar
de oprichtingsbijeenkomst van de Wereldraad zouden gaan. Bovendien werd de Nederlandse jezuïet Sebastiaan Tromp, hoogleraar aan de Gregoriana in Rome en consultor
van het Heilig Officie, de opvolger van de inquisitie en de voorloper van de Congregatie
voor de Geloofsleer, naar Nederland gestuurd. Hij moest de Nederlandse bisschoppen
bijstaan bij het opstellen van een herderlijk schrijven over de Wereldraad, waarin nogmaals beklemtoond werd dat terugkeer naar de Moederkerk de enige weg was om eenheid te bereiken.6
Uiteindelijk waren er wel enkele katholieke waarnemers bij de oprichtingsbijeenkomst
aanwezig, maar dan incognito. Zo hadden kapelaan Thijssen, pater Witte en de jonge
franciscaan Herman Fiolet zich een perskaart weten te verschaffen, zodat zij als journalisten bij de assemblee van de Wereldraad aanwezig konden zijn. Witte dankte die perskaart aan zijn redacteurschap van het jezuïetentijdschrift De Linie, waarin hij onder de
titel ‘Venster op het protestantisme’ een oecumenische rubriek verzorgde, en Fiolet is
clandestien aan een perskaart gekomen.7 Maar zij waren er en zij konden de zittingen
van nabij meemaken. Ook gaat het verhaal dat de latere kardinaal Willebrands een
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kamer had gehuurd in Hotel Krasnapolsky aan de Dam en zich daar iedere dag door een
protestantse vriend de vergaderstukken van de Wereldraad liet brengen.8 Volgens de
overlevering zou die protestantse vriend de secretaris-generaal van de Wereldraad zelf
zijn geweest, dominee Visser ’t Hooft.9
Kardinaal De Jong was teleurgesteld over het verbod van Rome om katholieke waarnemers naar de assemblee van de Wereldraad van Kerken te sturen. Hij zon op een alternatief, waarmee getoond kon worden dat de rooms-katholieke kerk niet volledig afzijdig wilde blijven bij de oecumenische beweging. Dat alternatief werd hem in de schoot
geworpen door de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit in Nijmegen.
Die bevond zich in 1948 in een bijzonder expansieve fase: er werd een missiologisch
instituut opgericht met twee nieuwe hoogleraren, een voor de algemene taalwetenschap (J.A.F. Wils) en een voor de volkenkunde (de antropoloog pater B.A.G. Vroklage
SVD), en de kapucijn pater Zacharias Anthonisse werd benoemd tot hoogleraar in de
geschiedenis van het christelijk Oosten.10 Op 1 maart 1948 had de theologische faculteit zich ook uitgesproken over de wenselijkheid van het instellen van een leerstoel voor
de studie van het protestantisme. Er was blijkbaar geopperd dat dit ook kon vallen onder het missiologisch instituut, maar de hoogleraren van de faculteit deelden die mening niet: het protestantisme werd niet langer als katholiek missiegebied gezien. Daarom moest die leerstoel in de faculteit zelf komen en niet binnen het missiologisch
instituut.11 Op 5 maart 1948 richtte de faculteit zich tot het College van Curatoren met
het verzoek een dergelijke leerstoel in te stellen.12 Zij droeg meteen ook een kandidaat
voor: Willem Hendrik van de Pol. De hoogleraren van de faculteit hadden hem leren
kennen in de oorlogsjaren, toen de reeds in Utrecht gedoctoreerde theoloog Van de Pol
zich in Nijmegen was komen bijscholen in de katholieke theologie. De aartsbisschop
zal geen enkel bezwaar gehad hebben tegen de voordracht van Van de Pol; zoals aanstonds duidelijk zal worden, was Van de Pol sinds zijn overgang naar het katholicisme
een persoonlijke protegé van De Jong. De overlevering zegt zelfs dat het de kardinaal in
hoogst eigen persoon was die aandrong op de benoeming van Van de Pol in Nijmegen. 13
En zo geschiedde. Op 14 juni 1948, enkele dagen na het monitum uit Rome, besprak de
nieuw ingestelde Raad van Bestuur van de Sint-Radboudstichting, in vergadering bijeen
in Utrecht, het benoemingsvoorstel en een maand later werd het akkoord met de benoeming schriftelijk gemeld aan de curatoren van de universiteit.14 Daarmee kreeg de
Nijmeegse universiteit zeventig jaar geleden als eerste katholieke universiteit ter wereld,
althans voor zover ik heb kunnen nagaan, een leerstoel op het gebied van het protestantisme. ‘Een novum’, zo noemde Van de Pol zijn leeropdracht ook in de openingszin van
zijn inaugurale rede.15 En de Nederlandse bisschoppen hadden door met de instelling
van de buitengewone leerstoel in te stemmen, aldus Van de Pol in zijn rede, ‘ een duidelijk bewijs’ geleverd ‘hoezeer een wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen het katholieke en reformatorische deel van ons volk [hen] ter harte gaat.’16 Het
stemt mij tot grote vreugde dat ik nu, in het jaar waarin de Wereldraad van Kerken de
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zeventigste verjaardag viert en de Raad van Kerken in Nederland de vijftigste, in het
voetspoor mag treden van Willem van de Pol.
‘in alles zijn eigen w eg’
‘We hebben in Nederland maar één Van de Pol, en wanneer men diens levensloop overziet, wordt deze gekenmerkt doordat hij in alles zijn eigen weg ging.’ Aldus de gereformeerde historicus George Puchinger in een artikel in het dagblad Trouw bij gelegenheid
van het afscheidscollege van Willem van de Pol in 1967.17 Puchinger wist over wie hij het
had. Hij had als leerling van het Christelijk Lyceum in Zeist bij Van de Pol tijdens de
aardrijkskundelessen in de klas gezeten.
De levensloop van Van de Pol, die volstrekt eigen weg dus, begon hier in Nijmegen, om
precies te zijn in de wijk Hatert. Daar werd hij op 1 april 1897 geboren als zoon van de
rijksbelastingcommies Hendrik van de Pol en Elisabeth van Tuil.18 Zijn ouders waren
hervormd, maar met een zekere voorkeur voor de lutherse traditie. Puchinger weet te
vertellen dat vader Van de Pol erop stond dat voor de kerstviering bij hen thuis ook altijd
kinderen van andere kerkgenootschappen werden uitgenodigd.19 Vader en zoon hadden
een grote belangstelling voor de diversiteit van de christelijke kerken en bezochten zowel in Nijmegen als ook in Utrecht, waar het gezin in 1912 naartoe verhuisde, op zondag
verschillende kerkdiensten, zodat zij in de gelegenheid waren meer dan één predikant te
horen.20
Toch ging Willem van de Pol na zijn middelbare schooltijd – hij volgde de eerste twee
jaren van de HBS in Nijmegen en de volgende drie in Utrecht - niet meteen theologie
studeren.21 Hij volgde eerst de studie geografie aan de Utrechtse universiteit en sloot die
af met het MO-examen aardrijkskunde. In 1920 werd hij, 23 jaar jong, benoemd tot
leraar aardrijkskunde aan het Christelijk Lyceum in Zeist. In zijn lessen besteedde hij
veel aandacht aan de rol van mens en maatschappij in de verschillende delen van de
wereld, alsmede aan de diversiteit van religies.22 Zijn belangstelling voor kerk en geloof
bleef groot en daarom besloot hij in zijn vrije tijd alsnog theologie te gaan studeren. Dat
deed hij in Utrecht, na eerst het staatsexamen Grieks en Latijn te hebben afgelegd (Van
de Pol was HBS-er).
In 1933 behaalde hij het doctoraalexamen en op 31 maart 1936 promoveerde Van de Pol
cum laude bij de Utrechtse kerkhistoricus Maarten van Rhijn op het proefschrift De kerk
in het leven en denken van Newman. Het thema past volledig bij zijn belangstelling. Van
jongs af aan was hij gefascineerd door de kerk, of beter gezegd door de kerken in hun
diversiteit. Het lag dan ook voor de hand dat hij na zijn promotie door zijn eigen kerkgenootschap, de Nederlandse Hervormde Kerk, betrokken werd bij de internationale
oecumenische beweging. In 1937 werd hij afgevaardigd naar zowel de bijeenkomst van
Life and Work in Oxford, in juli van dat jaar, als naar die van Faith and Order in Edinburgh in augustus van dat jaar.23 Dat waren de twee bijeenkomsten waar de aanzet werd
gegeven tot de gezamenlijke conferentie van 1938 waar besloten werd tot de oprichting
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van de Wereldraad van Kerken. Van de Pol heeft dus, zou je kunnen zeggen, het ontstaan van de Wereldraad op het moment van de conceptie meegemaakt. Maar bij de
bevalling in 1948 mocht hij niet aanwezig zijn, want inmiddels was hij rooms-katholiek
geworden.
Dat besluit had voor een deel te maken met wat hij meemaakte bij de conferenties in
1937. De leiding van de rooms-katholieke kerk stelde zich vanaf het begin afwerend en
afzijdig op tegenover de prille oecumenische beweging. Dat had evenwel tot gevolg dat,
tot groot verdriet van Van de Pol, de oecumenische bijeenkomsten vooral het karakter
kregen van ‘een anti-roomse concentratie van kerken’.24 Volgens hem werd dat sterk
bevorderd door zijn landgenoot Visser ’t Hooft, de secretaris-generaal van de Wereldraad-in-oprichting. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw waren ook de oosters-orthodoxe kerken nagenoeg afwezig in de Wereldraad van Kerken, waardoor dit oecumenisch
verband een eenzijdig reformatorisch karakter had. Van de Pol betreurde dat. Zelf werd
hij steeds meer aangetrokken door de hoogkerkelijke traditie, die in het vieren van de
liturgie de uitdrukking bij uitstek ziet van wat de kerk is. In de negentiende-eeuwse
theoloog John Henry Newman, aan wie hij zijn proefschrift had gewijd, had hij een
geestverwant ontdekt. Newman had in 1846 het besluit genomen om van de Church of
England over te stappen naar de rooms-katholieke kerk. Van de Pol vroeg zich af of hij
niet ook dezelfde stap moest zetten. Die vraag kwelde hem, zozeer zelfs dat hij er overspannen van werd en hij zijn lessen aan het Christelijk Lyceum een tijd moest neerleggen. Na drie jaar dubben hakte hij de knoop door: in 1940 werd hij tijdens de paasviering, samen met zijn enige zus, in de rooms-katholieke kerk opgenomen.25
Omdat het Christelijk Lyceum in Zeist een uitgesproken protestants karakter had, werd
hem vriendelijk doch met aandrang gevraagd ontslag te nemen. Dat griefde Van de Pol
zeer, want er waren genoeg collega’s onder de docenten die helemaal niet kerkelijk
praktiseerden en zich nooit over hun geloof of ongeloof uitspraken. Maar hij, die na rijp
beraad van kerkgenootschap was veranderd, moest het veld ruimen. Toch vertrok Van
de Pol. In 1941 nam hij ontslag. De aartsbisschop van Utrecht ontfermde zich nu over
hem. Hij zorgde voor een financiële toelage voor Van de Pol en moedigde hem aan om
in Nijmegen nog wat aanvullende studie in de theologie te doen. Hij woonde daar aanvankelijk in het Piusconvict aan de Van Slichtenhorststraat, het studiehuis bestemd
voor priesterstudenten, en toen dit door de Duitse bezetter gevorderd werd, werd hij in
huis opgenomen door de hoogleraar Gerard Brom.26 In Nijmegen volgde de gepromoveerde theoloog Van de Pol privatissima bij onder meer de dogmaticus Piet Kreling en de
kerkhistoricus Reinier Post. Omdat het privatissima waren en omdat Van de Pol geen
reguliere tentamens hoefde af te leggen, kon hij met zijn studie ook doorgaan nadat de
universiteit door rector Bernard Hermesdorf in april 1943 uit protest tegen de Duitse
loyaliteitsverklaring werd gesloten. Ruim een jaar later, in juli 1944, werd Willem van de
Pol door aartsbisschop De Jong in zijn huiskapel aan de Maliebaan in Utrecht tot priester gewijd.27 Daarop volgde een benoeming tot kapelaan in Bunnik en tot rector van de
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Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, in de wandeling de Fraters van
Utrecht genoemd, te Blaricum.28 De pastorale werkzaamheid van Van de Pol zou even
wel van korte duur zijn, want in 1948 wachtte hem de benoeming tot hoogleraar Phaenomenologie van het protestantisme aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.
hoogler aar schap en vruchtbaar schr ijv er schap
Met de oratie op 18 oktober 1948 begon een hoogleraarschap dat bijna twintig jaar duurde. Tot 1956 was Van de Pol nog buitengewoon hoogleraar; de laatste elf jaar van zijn
loopbaan, tot zijn emeritaat in 1967, was hij gewoon hoogleraar. Een grote onderwijslast
had hij niet. Hij verzorgde colleges op doctoraalniveau voor de kleine groep theologiestudenten die de faculteit toen telde (in de jaren vijftig telde de theologische faculteit
gemiddeld zo’n dertig studenten voor alle studiejaren bij elkaar).29 Daarnaast verzorgde Van de Pol, samen met zijn collega’s Kreling, Grossouw en Van der Ploeg, de zogenaamde algemene theologische colleges: inleidende cursussen in de theologie die voor
de studenten van alle faculteiten behalve de theologische bestemd waren en die bedoeld
waren om hun godsdienstige vorming te bevorderen.30 Uit mondelinge bron heb ik vernomen dat Van de Pols colleges daarbij een goede naam hadden; eerstejaarsstudenten
kregen van ouderejaars te horen: ‘Naar Van de Pol moet je gaan’.31
Met het begeleiden van promoties had Van de Pol het ook niet heel druk. In twintig jaar
tijd heeft hij vier promoties tot een goed einde weten te begeleiden. Twee van zijn promoti werden later zelf prominente oecumenici: Herman Fiolet, die hoogleraar werd aan
de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam en de tweede secretaris van de
Raad van Kerken in Nederland, en Jos Lescrauwaet, later hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg en de Katholieke Universiteit Leuven en hulpbisschop van Haarlem.32
Wegens zijn geringe onderwijslast vonden de curatoren van de universiteit het aanvankelijk niet nodig dat Van de Pol uit Blaricum naar Nijmegen zou verhuizen. Gelukkig
heeft hij dat toch gedaan, waardoor hij in Nijmegen een actief deelnemer aan het academische en gezelschapsleven rond faculteit en universiteit kon worden.33 Zo was hij
van 1956, het jaar waarin zijn buitengewoon hoogleraarschap een gewoon hoogleraarschap werd, en 1967, het jaar van zijn emeritaat, een actief lid van de roemruchte wandelclub van Nijmeegse hoogleraren, de Vogel Struys.34 Het archief van Van de Pol, bewaard in het Katholiek Documentatie Centrum, legt getuigenis af van zijn vele
activiteiten: hij gaf lezingen voor uiteenlopende gezelschappen, van wetenschappelijke
genootschappen tot kerkelijke conferenties en in parochies en kloosters, en hij organiseerde studiereizen om de Nijmeegse theologiestudenten kennis te laten maken met
andere kerkelijke tradities, vooral die van de Anglicaanse Kerk. Op 26 mei 1967 sprak hij
zijn afscheidscollege uit, getiteld Op weg naar een verantwoord godsgeloof. Vrienden en
collega’s boden hem bij die gelegenheid de feestbundel Geloof bij kenterend getij aan.35
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Maar ook na zijn emeritaat bleef Van de Pol op vele fronten actief. In de jaren zeventig
ontdekte hij nog een nieuwe interesse: hij verdiepte zich intensief in Boeddha en het
boeddhisme.36 Van de Pol bleef zich ontwikkelen en volgde de nieuwe ontwikkelingen
in kerk en theologie met grote gretigheid. ‘Ik heb nooit vertrouwen gehad in theologen
die op hun tachtigste jaar over alles nog precies zo denken als op hun achttiende,’ zo
schreef hij toen hij zelf nog zeventig moest worden.37 De laatste jaren van zijn leven
bracht hij door in het Berchmanianum in Nijmegen, waar hij op 12 januari 1988 op
negentigjarige leeftijd overleed. De uitvaartdienst op 16 januari werd geleid door zijn
collega Frans Haarsma, hoogleraar pastoraaltheologie, en zijn opvolger Henk van der
Linde, zelf inmiddels ook al zeven jaar met emeritaat, sprak een herdenkingsrede uit.38
Aan zijn graf werd een anglicaans gebed uitgesproken. ‘Hij zou het niet anders gewenst
hebben’, aldus Puchinger.39
Wat Willem van de Pol vooral heel gedisciplineerd deed, was schrijven. Behalve een
groot aantal artikelen en boekbesprekingen voor uiteenlopende tijdschriften publiceerde hij om de paar jaar wel een flinke monografie. Die reeks van boeken begon, afgezien
van zijn dissertatie uit 1936, met een boek dat enkele maanden voor het begin van zijn
hoogleraarschap verscheen: Het christelijk dilemma Katholieke Kerk-Reformatie. In dit
ruim vierhonderd bladzijden tellende boek beschrijft hij de geloofsverschillen tussen
katholieken en protestanten, die hij terugvoert op een verschil in opvatting over de
openbaring: katholieken zouden een werkelijkheidsopenbaring aanhangen en protestanten een woordopenbaring.40 Precies dezelfde thematiek behandelde hij in zijn inaugurale rede, waarvan de inhoud dus niet verrassend zal zijn geweest voor degenen die
zijn boek al hadden gelezen.
Het laatste hoofdstuk van het boek wijdde hij aan de oecumenische beweging. Daar
komt ook de Wereldraad van Kerken ter sprake, waarvan de oprichtingsvergadering
aanstaande was. We hoorden al dat Van de Pol in de jaren dertig bezorgd was dat de
oecumenische beweging door de afwezigheid van de rooms-katholieke kerk zich zou
ontwikkelen tot een anti-roomse beweging. Die zorg was tien jaar later niet weggenomen. De eenheid van de aanstaande Wereldraad van Kerken, zo stelde hij, is een schijneenheid. De Wereldraad is ‘de uitwendige manifestatie van een ontstellende tragiek’,
namelijk die van de verdeeldheid van het christendom.41
Toch was Van de Pol tegelijk verheugd dat het zover was gekomen dat de Wereldraad
werd opgericht. Tien dagen voor de oprichtingsvergadering schreef hij erover in de oecumenische rubriek van Jan Witte in De Linie. Hij beschrijft de voorgeschiedenis, totstandkoming, doelstelling en werkwijze van de Wereldraad. De strekking van zijn artikel is informatief en de teneur is positief. We hebben volgens hem te maken met ‘iets
wezenlijk nieuws in de geschiedenis, een geheel nieuwe aanpak, een nieuwe wijze van
oriëntering, samenspreking en samenwerking, een nieuw klimaat, een nieuwe mentaliteit, een nieuwe vorm van gemeenschap en een nieuwe methode van eenwording.’ ‘De
daadwerkelijke totstandkoming van de Wereldraad van Kerken is het eerste tastbare
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resultaat van groot formaat, dat de oecumenische beweging heeft opgeleverd.’ En daarom verdient het gebeuren ‘de volle belangstelling van de katholieke kerk’ en kunnen
ook katholieken de komende assemblee met hun gebed ondersteunen.42
Het boek van 1948, min of meer zijn officieuze habilitatie, had nog een sterk speculatief-theologisch karakter.43 Dat was ook nog het geval met het boekje Wegen tot geloof.
Beschouwingen over de hedendaagse geloofsproblematiek, dat in 1952 verscheen. De volgende boeken van Van de Pol zijn echter veeleer fenomenologisch van methode. Op die
methode, die hij in zijn oratie van 1948 presenteert, kom ik dadelijk nog terug. Van de
Pol paste haar voor het eerst nadrukkelijk toe in zijn boek Karakteristiek van het reformatorisch christendom uit 1952, dat ook in Duitse vertaling verscheen. Een heel succesvol
boek van Van de Pol was zijn Het wereldprotestantisme uit 1956, waarin hij de diversiteit
van het protestantisme voor katholieke lezers op heldere wijze inzichtelijk wist te maken. Het boek beleefde verschillende vertalingen, onder meer in het Duits, het Engels
en het Italiaans. In het archief van Van de Pol is een bedankbrief uit 1960 voor de Italiaanse vertaling van het boek bewaard van de hand van kardinaal Montini, de latere (en
inmiddels heilig verklaarde) paus Paulus VI; Van de Pol had hem ontmoet bij een gastcollege dat hij in Milaan had gegeven.44
Op dit succesboek volgden Het getuigenis van de Reformatie uit 1960, een kleiner boekje
met de titel De oecumene in 1961 (dat ook in Duitse vertaling verscheen) en vervolgens
weer een kloek boek Het anglicanisme in oecumenisch perspectief van 1962. Twee verrassende en vernieuwende boeken van Van de Pol waren zijn Het einde van het conventionele christendom uit 1966 en Het voortbestaan van kerk en christendom uit 1970, boeken
die haarscherp in kaart brengen wat er vijftig jaar geleden reeds in de westerse wereld in
beweging was op het gebied van kerk, geloof en zingeving. Het eerste boek werd een voor
een theologisch boek ongekende bestseller. Het beleefde in het Nederlands minstens
acht drukken en werd vertaald in het Duits (minstens vier drukken), Engels, Frans en
Italiaans (maar liefst acht drukken). Het laatste boek, dat ook een Duitse vertaling
beleefde, pronkte in september 1970 eveneens in de lijst van best verkochte boeken in
Nederland, iets wat toch ook toen al opmerkelijk was voor een theologisch boek.45 Het
moet maar eens gezegd worden: na Edward Schillebeeckx was Willem van de Pol in de
jaren vijftig en zestig zonder twijfel de internationaal meest gelezen Nijmeegse theoloog.
fenomenologie als methode

Er is één aspect van Van de Pols oratie dat nadere aandacht verdient. Dat is zijn keuze
voor een fenomenologische benadering. Die zat al besloten in de formulering van zijn
leeropdracht, maar het is alleszins waarschijnlijk dat hij daar zelf de hand in heeft gehad, want in de eerste correspondentie over zijn nieuwe leerstoel komt het woord ‘fenomenologie’ nog niet voor; daarin is nog simpel sprake van een leerstoel ‘over het protestantisme’.46
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Fenomenologie was in de tijd van Van de Pol een gangbare benaming voor de benadering
van de vergelijkende godsdienstwetenschap; zowel de Amsterdamse hoogleraar Claas
Jouco Bleeker als zijn Groningse collega Gerardus van der Leeuw publiceerden in de
jaren veertig inleidingen in de vergelijkende godsdienstwetenschap met het woord
‘phaenomenologie’ in de titel.47 De fenomenologische benadering onderscheidde zich
van de gangbare theologische benadering door haar niet-speculatieve en nietoordelende karakter. Van de Pol was zich daar goed van bewust. Hij maakt er in zijn
inaugurale rede melding van dat zijn benadering een andere zal zijn dan die van de
meeste theologische vakken. ‘De phaenomenologie bestudeert de godsdiensten en
confessies, zoals zij zich concreet voordoen en zoals zij tot uitdrukking komen in een
rijkdom van vormen en uitingen.’ De taak van de fenomenologie, zo stelt Van de Pol, is
beschrijvend, vergelijkend en analyserend. Het is haar opdracht ‘het complexe geheel
van een concreet-gegeven confessionele wereld zo nauwkeurig mogelijk in al zijn
uitingen en verschijningsvormen te beschrijven, vervolgens door vergelijking met die
van andere confessies de typerende kenmerken vast te stellen en ten slotte het verband
aan te tonen tussen de verschijnselen onderling en tussen die verschijnselen en de
beginselen, die eraan ten grondslag liggen of de dominerende factoren, waardoor zij
worden bepaald.’ Een glasheldere beschrijving, zo dunkt mij, van een fenomenologische
benadering van de oecumenische diversiteit van het christendom. Die benadering is
descriptief, comparatief en analytisch.48 In zijn vrij uitgebreide methodologische
inleiding op het boek Karakteristiek van het reformatorisch christendom citeert hij Paul
Tillich, die in het pas verschenen eerste deel van zijn systematische theologie ook de
fenomenologische methode had bepleit: ‘Phenomenology is a way of pointing to
phenomena as they “give themselves” without the interference of negative or positive
prejudices and explanations.’49
Van de Pol is die benadering vanaf zijn oratie consequent blijven toepassen. Zijn boeken
over het wereldprotestantisme en over het anglicanisme zijn blijken van een
fenomenologische benadering. Zij oordelen niet over de beschreven denominaties,
maar proberen ze van binnenuit te begrijpen vanuit hun verschijningsvormen, dus
vanuit de religieuze praktijken waarin zij zich uitdrukken, zoals hun stijlen van
liturgievieren. Daartoe be schrijft en vergelijkt Van de Pol die praktijken. Hetzelfde doet
hij in zijn laatste twee boeken, over de veranderingen die kerk en christendom in de
jaren zestig en zeventig ondergingen. Waarschijnlijk zijn die twee boeken daarom ook
zo succesvol geweest, zowel bij Nederlandse als bij buitenlandese lezers: Van de Pol
beschrijft de religieuze ontwikkelingen die hij om zich heen waarneemt, hij maakt ze
inzichtelijk, zonder er meteen oordelen aan te verbinden. In de inleiding op Het einde
van het conventionele christendom beschrijft hij zijn werkwijze nog eens, en wel in
bewoordingen die niet veel afwijken van wat hij bijna twintig jaar eerder in zijn oratie
zei: ‘De fenomenoloog houdt zich […] bezig met de bestudering van godsdienstige
uitingen als zodanig. Het is zijn taak deze uitingen als gegeven verschijnselen (fenomeen

13

14

pro f . dr. pet e r n i sse n

= verschijnsel) nauwkeurig te observeren, te beschrijven, te analyseren en zodoende als
het ware van binnen uit verstaanbaar te maken. Het is echter niet zijn taak om
godsdienstige leringen en praktijken op hun gehalte aan waarheid en waarde te
taxeren.’50 Dat laatste, aldus Van de Pol, mag hij overlaten aan de systematischtheologische disciplines.
w er k aan de wink el
Van de Pols methodologische benadering is mij buitengewoon sympathiek en ik voel
mij, ofschoon wij zeventig jaar verder zijn, verwant met de wijze waarop hij naar de diversiteit van verschijningsvormen van het christendom heeft willen kijken. Nu mij de
leeropdracht in de oecumenica, dus in de studie van de oecumenische beweging, is toevertrouwd, wil ik haar graag in de jaren die mij nog gegeven zijn op deze wijze invullen,
als een postuum eerbetoon aan deze fascinerende, maar helaas grotendeels vergeten
Nijmeegse voorganger.
Ik denk ook dat een fenomenologische benadering van de oecumenische situatie van
groot actueel belang kan zijn. De academische studie van de oecumene is doorgaans
ondergebracht bij de systematische theologie, meer specifiek bij de dogmatiek, en richt
zich daardoor sterk op de debatten over doctrinaire kwesties. Dat zijn ook de kwesties
die de internationale bilaterale en multilaterale oecumenische dialogen beheersen.
Daar gaat het over de rechtvaardigingsleer, over genade en verlossing, over de sacramenten, vooral doop en eucharistie of avondmaal, over Maria en de heiligen, over het
kerkelijk ambt en over de leer over de kerk, de ecclesiologie. De oecumenische dialogen
concentreren zich dus op kwesties van geloofsbelijdenis en kerkorde, en daarmee ook
een groot deel van de studie over die oecumenische beweging.
Maar het doctrinaire en het organisatorische, de geloofsleer en de kerkorde dus, zijn
slechts twee dimensies van het christendom. De godsdienstwetenschapper Ninian
Smart onderscheidt in zijn fundamentele werk Dimensions of the Sacred zeven dimensies
van religies.51 Vijf daarvan blijven in de studie van de oecumene veelal buiten beeld.
Toch hebben ook de verschillende christelijke denominaties allemaal een narratieve
dimensie: zij hebben hun eigen verhaaltradities, bijvoorbeeld over hun eigen geschiedenis en identiteit. Zij hebben allemaal een ethische dimensie: zij kennen regels voor wat
goed menselijk leven en verantwoord menselijk gedrag is. Zij hebben ook een rituele
dimensie: zij kennen hun eigen vormen van eredienst, van devotie- en meditatiepraktijken, zij vieren hun eigen feesten, zij kennen praktijken als pelgrimeren of vasten. Allemaal hebben zij ook een experiëntiële dimensie: zij bieden een kader voor religieuze
belevingen, van bekering tot mystiek, emotionele ervaringen van het numineuze. En
ten slotte kennen alle christelijke denominaties een materiële dimensie: zij komen samen op plekken, in gebouwen, en daar gebruiken zij meubels en voorwerpen, van kanselbijbels tot heiligenbeelden en van kaarsen en rozenkransen tot liturgische gewaden
en iconen. Al deze dimensies van de christelijke religiositeit komen in de oecumenische
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dialogen en in de theologische studie van de oecumene maar spaarzaam aan bod. Maar
in de praktijk van de gewone gelovigen, in het geleefde geloof dus, zijn zij vaak veel belangrijker dan de kwesties van geloofsleer en kerkorde.
Aandacht voor de andere dimensies dan de doctrinaire en de kerkordelijke impliceert
ook meer aandacht voor de niet-normatieve verschijningsvorm van de christelijke
denominaties. Te vaak gaan oecumenische dialogen over hoe geloof en praktijk van de
verschillende denominaties eigenlijk, idealiter, zouden moeten zijn, vooral op basis van
hun eigen normatieve teksten, zoals de belijdenisgeschriften. In de lijn van Van de Pol
zou ik willen bepleiten om sterker te kijken naar hoe zij daadwerkelijk aan ons
verschijnen, in geleefde praktijken. Dat impliceert dus meer aandacht voor het geleefde
geloof en de geleefde spiritualiteit. En die geleefde praktijk is vaak, zo maakt Meredith
McGuire in haar fundamentele boek over Lived religion duidelijk, een beetje rommelig,
vol inconsistenties en paradoxen, vol open eindjes en met weinig rationele coherentie.
Maar zij vertoont wel een praktische of pragmatische consistentie: zij ‘werkt’ in het
leven van degenen die dit geloof of deze spiritualiteit praktiseren.52 Het is die vaak
rommelige praktijk van de oecumene-aan-de-basis die meer aandacht verdient in de
studie van de oecumenica.
Ik stel mij voor de komende jaren in mijn eigen onderzoek vooral aandacht te besteden
aan die praktijk, en minder aan de theologische gesprekken op hoog niveau. Die zijn
ook belangrijk, maar daar besteden andere oecumenici al genoeg tijd aan. Wat mij
vooral boeit, is het oecumenische grensverkeer in de praktijk van alledag. Er vindt iets
plaats dat ik tien jaar geleden, in een lezing bij gelegenheid van veertig jaar Raad van
Kerken in Nederland, al eens de ‘oecumene van de zinzoekers’ heb genoemd.53 Er vindt
een ongekende uitwisseling plaats van religieuze en spirituele praktijken, niet alleen
over de grenzen van de denominaties heen, maar ook over die van de religies.54 Er
verschijnen iconen in protestantse kerkgebouwen, rooms-katholieken zijn sinds de
jaren zestig in oecumenische leerhuizen de Bijbel gaan lezen, katholieke en protestantse
jongeren trekken samen naar de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé en
komen in Nederland samen voor Taizé- of Ionavieringen, katholieken en onkerkelijken
beleven numineuze momenten bij de protestantse passiemuziek van Bach, het
kloosterleven is bij evangelische predikanten ontdekt als een bron voor kerkvernieuwing
(New Monasticism), rooms-katholieken laven zich aan de spirituele bronnen van
protestantse auteurs als Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld, terwijl
protestanten zich in Franciscus en Benedictus verdiepen. En terwijl de katholieken,
zeker in Nederland, vanaf de jaren zestig een zekere protestantisering van hun
geloofspraktijk ondergingen, waarbij het Latijn werd ingeruild voor de volkstaal en de
gipsen heiligenbeelden tot stoepkrijt werden verwerkt, lijken de protestantse kerken
momenteel een zekere katholisering te ondergaan: predikanten dragen liturgische
gewaden met stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar, en buiten de liturgie gaan zij,
mannen én vrouwen, steeds vaker priesterboorden dragen. Het zijn slechts enkele
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voorbeelden van het oecumenische grensverkeer dat aan de basis, in de geleefde praktijk,
plaatsvindt. Religiewetenschappers zouden het vroeger ‘syncretisme’ hebben genoemd,
maar spreken nu liever van ‘creative borrowing’: er worden elementen aan andere
christelijke tradities ontleend en die worden opgenomen, ‘creatief verwerkt’, in de eigen
traditie.56 De vraag wat de leiding van de kerken daarvan vindt, of zij dit grensverkeer
toejuicht of het juist onwenselijk vindt, is voor de meeste gelovigen volstrekt irrelevant
geworden.
En de kerkgenootschappen zelf dan, die doorgaans de dragers zijn van de officiële oecumenische dialogen? Zij hebben steeds vaker het nakijken. Terwijl de kerkleiding nog
steeds moeite heeft om vormen van intercommunie of zelfs maar eucharistische gastvrijheid formeel mogelijk te maken, praktiseren vele gelovigen dit al lang in oecumenische basisgemeenschappen. Op vele terreinen lopen de gelovigen in oecumenisch opzicht mijlenver vooruit op hun kerken.
Wie kijkt naar de min of meer institutionele oecumenische beweging, kan zich niet aan
de indruk onttrekken dat de oecumenische lente van een halve eeuw geleden is omgeslagen in een oecumenische herfst. De oecumenicus Anton Houtepen constateerde
tien jaar geleden, bij het veertigjarig bestaan van de Raad van Kerken in Nederland, al
een algemeen ‘gevoel van crisis en teleurstelling over de resultaten tot dusver.’ Er is een
zekere stagnatie in de interkerkelijke toenadering opgetreden en het voeren van dialogen lijkt een doel in zichzelf te zijn geworden.57 Ik denk dat dit beeld door velen herkend
wordt. Maar wanneer we kijken naar wat er in de praktijk gebeurt in de hedendaagse
oecumene van de zinzoekers, wordt het beeld heel anders. Misschien tekent zich daar
een nieuwe lente af, een lente die zich niet laat hinderen door doctrinaire en kerkordelijke bezwaren, een lente waarin zinzoekers geïnteresseerd zijn in het uitwisselen en
delen van verhalen, ervaringen, rituelen, morele idealen en materiële praktijken. Dat
zijn dan ook de dimensies waarop ik mij in mijn eigen onderzoek de komende jaren
hoop te richten.
da n k wo o r d

Doorgaans spreekt een hoogleraar een oratie uit bij het begin van zijn loopbaan. Hij of
zij dankt dan de universiteit voor de kans die hem of haar geboden wordt. Voor mij is de
situatie iets anders. Dit is al de vierde inaugurale rede die ik uitspreek. Ik werk al bijna
vijfentwintig jaar aan deze universiteit, met een onderbreking van één Tilburgs jaar, en
al twintig jaar als hoogleraar. Vóór mijn Nijmeegse hoogleraarschap had ik al een bijzondere leerstoel in Tilburg bekleed. Met het uitspreken van deze oratie wordt de balans
hersteld; ik heb namelijk al twee inaugurale redes in Tilburg uitgesproken, maar had er
nog maar één in Nijmegen gehouden.
Het doet mij deugd mijn onderwijs en onderzoek te mogen voortzetten aan deze mij
dierbare universiteit, in de mij al even dierbare Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, door een van mijn collega’s ooit treffend getypeerd als de faculteit
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der diepe gronden. Ook ben ik blij dat ik met mijn nieuwe leeropdracht deel mag blijven
uitmaken van de kernleerstoel Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, de leerstoelgroep die zich met sombere onderwerpen als de dood bezig houdt, maar die toch de
meest levendige en de meest vrolijke is van de hele universiteit.
Ik dank de vicedecaan van onze faculteit, collega Frans Wijsen, die het voorstel van de
nieuwe leeropdracht heeft bedacht, en de decaan, collega Christoph Lüthy, die samen
met het college van bestuur de wijziging van mijn leeropdracht mogelijk heeft gemaakt.
Ik maakte als student-lid van de faculteitsraad van de theologische faculteit in 1981 het
besluit mee om geen opvolger te benoemen voor Henk van der Linde, die als hoogleraar
Oecumenica met emeritaat ging. De achtergrond daarvan werd gevormd door noodzakelijke bezuinigingen, maar het werd door de toenmalige decaan verkocht met het argument dat iedereen inmiddels zo oecumenisch dacht dat daarvoor geen afzonderlijke
leerstoel meer nodig was. Het is een daad van gerechtigheid dat nu, ruim 35 jaar later,
op dit besluit wordt teruggekomen, op een moment dat aan geen enkele andere universitaire instelling in Nederland nog een leerstoel bestaat op het gebied van de oecumenica.58
Andere dankwoorden bewaar ik voor mijn afscheidscollege, dat ik over een jaar of zes
hoop uit te spreken. Ik maak één uitzondering, namelijk voor het thuisfront: mijn
vrouw Joyce en mijn drie dochters, Walijne, Hadewych en Lidewij. Net als Willem van
de Pol ben ik mijn eigen weg gegaan, in kerk en wetenschap. Maar op die weg was er
steeds de warmte van ons gezin, waar ik vertrouwen en geborgenheid vond. Die zijn
voor mij oneindig veel meer waard dan al het andere. Dank daarvoor!
Wij gaan voort op onze weg, in Dei nomine feliciter!
Ik heb gezegd.
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