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D e tijd van de grote reputa-
ties lijkt zo’n beetje voor-
bij, maar toch zijn ze niet

vergeten, onze beeldbepalende
theologen uit het recente verleden.
Deze week verscheen een nieuw deel
in het Verzameld Werk van K.H. Mis-
kotte (1894-1976). Soms krijg je de
indruk dat deze theoloog, die in het
midden van de twintigste eeuw een
stevig stempel drukte op kerk en
theologie, nog slechts geliefkoosd
wordt door de oude garde. Maar dat
beeld is aan herziening toe.

Allereerst omdat de Miskotte-
stichting, die al sinds tientallen jaren
de theologische erfenis van Miskotte
behartigt, een onverminderd elan
toont. Er wordt gewerkt aan een
biografie, door de gelouterde bio-
graaf Herman de Liagre Böhl; er zijn
plannen voor twee nieuwe delen van
het Verzameld Werk en er is een Mis-
kotte-hoogleraar, Rinse Reeling Brou-
wer, die promovendi weet te active-
ren tot nieuwe studie naar Miskotte.
Het bestuur van de stichting bestaat
intussen voor de helft uit mensen die
nog geen veertig jaar oud zijn, wat
bewijst dat de fakkel wordt overge-
nomen door een nieuwe generatie.

Hoe belangrijk dit alles ook is,
strikt genomen is het geen waarborg
voor het levendig houden van Mis-
kottes theologische erfenis. Zijn
geschriften zelf moeten de kiemen in
zich dragen van een steeds weer
nieuwe relevantie. Is dat het geval?
Met dit nieuwe, veertiende deel uit
het Verzameld Werk kan die vraag
volmondig met ‘ja’ worden beant-
woord. Miskotte blijft - of misschien
moeten we zeggen: is weer opnieuw -
actueel, relevant en zinvol voor
lezers van vandaag. Want de tonen
die hij aanslaat in dit nieuwe boek
raken aan het verlangen naar per-
soonlijke geloofservaring, naar mo-
menten waarop het goddelijke je
eigen leven raakt, naar een gloed van
spirituele zinervaring die het dage-
lijkse bestaan verwarmt en optilt. Je
zou, met een slag om de arm, kun-
nen zeggen dat hier de spirituele
Miskotte zich toont - hoewel de

samenstellers van dit nieuwe boek
terecht hebben gekozen voor ‘mys-
tiek en bevinding’.

Dagboekfragmenten
InMystiek en bevinding zijn teksten
verzameld die bijna de hele levens-
loop van Miskotte omspannen. Het
begint met dagboekfragmenten uit
1914, terwijl de laatste tekst dateert
uit 1969. Er zijn veel meditatieve
teksten opgenomen, wat goed past
bij de thematiek van ‘mystiek en
bevinding’. Grotere eenheden vor-
men de twee hier opgenomen boe-
ken, In de ruimte gezet (1941) en De weg
van het gebed (1962). Verder zijn er
nogal wat series meditatieve teksten
opgenomen, zoals de reeks kerkblad-

stukjes die hij schreef in zijn eerste
gemeente, Kortgene, getiteld: Van
verborgen omgang.

Een van de samenstellers, Kick
Bras, zei deze week bij de presentatie
vanMystiek en bevinding dat je een
ontwikkeling kunt zien in Miskottes
visie op deze thematiek. Voor de
oorlog is hij tamelijk positief over
mystiek, terwijl hij in zijn geschriften
van na de oorlog vaker kritische
noten kraakt bij mystiek, en de voor-
keur geeft aan het begrip ‘bevinding’.
Daarbij moet bedacht worden dat
mystiek vaak verbonden wordt met
het streven naar een hogere werke-
lijkheid, overgave aan het goddelijke,
gepaard aan inkeer in het innerlijk.
Miskotte had zonder enige twijfel
veel affiniteit hiermee, maar hij was
ook een sociaal bewogen mens, zodat
de inkeer in het innerlijk bij hem
nooit allesbepalend kon zijn, zeker
niet naarmate hij zich ontwikkelde
politiek betrokken mens.

Maar er speelt hier ook iets anders
mee, en dat betreft zijn sterke be-
trokkenheid op het Woord van God,
dat voor hem altijd de bron vormde
voor welke geloofservaring dan ook.
Hier toont Miskotte zich op en top
een protestants theoloog, die inder-
daad een krachtige antenne had
voor mystieke geloofservaringen,
maar toch echt met beide benen in
de modder van dit ondermaanse
wilde staan, omdat Jezus Christus
precies daar verscheen. De term
‘bevinding’ past daar dan toch beter
bij, omdat die nauwer verbonden is
met geloof dat zich met vasthou-
dendheid richt op de beloften van
God, ook als die in de hopeloze
werkelijkheid op wensdromen
lijken.

Wie Miskotte voor het eerst leest,
zal even moeten wennen aan de
bijzondere, ‘barokke’ schrijfstijl. Hij
schreef niet al te zakelijk en zeker
niet sober, maar wel raak en beel-
dend. Als negentienjarige student in
Utrecht schrijft hij bijvoorbeeld:
‘Mijn eerste herinnering aan een
‘overvallen worden’ en ‘meegevoerd
worden’ door de werkelijkheid van
de extase gaat terug op een avond
van 1906 in de Tent (Nederlandse
Tent-Zending). Ds. E.B. Couvee had
een gloed van ernst om zich. Nog
vaak ben ik gegaan naar de samen-
komsten in ‘Irene’ en later naar
‘Silo’ in de Herenstraat. Wat ik er
ontving, is onuitsprekelijk.’

In zijn theologisch besef werd dit
‘onuitsprekelijke’ steeds breder, het

liet een bevrijdend licht vallen op
de werkelijkheid van mens en
wereld. In 1941 zei hij in een le-
zing: ‘Houdt u aan deze ene ernst,
dan zal de lach van het vertrouwen
over alle andere gebieden opgaan
als een zon! Heb de lach lief als de
zomer, heb de lach lief als zon! Zie
toch de duivel als een dwaas staan
op deze planeet, waar het kruis
geplant werd. Geen duizend en
geen tien en geen twee openbarin-
gen, maar één; en die ene tegelijk
goddelijk en menselijk, tegelijk
ergerlijk en al-milddadig, tegelijk
boven alles uit en het al dragend
met een onuitputtelijk geduld. Dat
is de eenvoudige weg die ons gewe-
zen wordt.’

Onthult dit nieuwe deel van het
Verzameld Werk de ‘spirituele Miskot-
te’? Inderdaad, maar dan een spiritu-
aliteit die geworteld is in een bevrij-
dend uitzicht, puttend uit een bron
búíten het individualistische ik en
welbewust mikkend op een solidari-
teit die de hele schepping omvat.
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Miskotte: spiritueel en bevindelijk,
maar wel met benen in de modder
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Recensie

K.H. Miskotte (1894-1976) was
predikant in Kortgene, Meppel,
Haarlem en Amsterdam, en
hoogleraar in Leiden. Daarnaast
was hij een productief auteur.
Hij publiceerde boeken, artike-
len en meditaties. En deed daar-
naast schrijfwerk in kerkelijke
dienst: zo verscheen er een reeks
prekenbundels, waaronder Uit-
komst (1932), De Vreemde vrij-
spraak (1938) enMiskende majes-
teit (1969). In de jaren dertig
publiceerde hij twee grote stu-

dies die het hart raken van zijn
theologische denkwereld: Het
wezen der joodsche religie (1932) en
Edda en Thora (1939). Na de oor-
log verscheen zijn derde grote
boek: Als de goden zwijgen (1956),
waarin hij ‘de zin van het Oude
Testament’ ter sprake brengt.
Over het werk van Miskotte zijn
zes theologische dissertaties
gepubliceerd en minstens zeven
andersoortige boeken, en het
aantal artikelen óver Miskotte is
nauwelijks meer te tellen.
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