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B ij de herdenking van vijf-
honderd jaar reformatie
wordt soms betreurd dat in

de zestiende eeuw de eenheid van
de kerk, tenminste van West-Euro-
pa, verbroken werd. Dat hadden
Maarten Luther en Johannes Calvijn
niet zo bedoeld, maar helaas deed
de paus Luther in de ban in plaats
van zijn protest tegen de wantoe-
standen in de kerk serieus te ne-
men. Bij het verdriet om de toen
ontstane scheuring én de voortgaan-
de versnippering van het protestan-
tisme klinkt wel eens de verzuch-
ting dat het in de eerste eeuwen van
de kerk beter was. Toen was er
immers ‘de ene, heilige, katholieke
en apostolische kerk’, om een ge-
loofsbelijdenis uit 381 te citeren.
Toen was het christendom nog één
en ongedeeld. Tenminste, dat den-
ken veel mensen.

Wie nu Jonathan Hills uit het
Engels vertaalde boek, Christendom.
De eerste 400 jaar leest, wordt snel
van die romantische gedachte ver-
lost. Wat een verdeeldheid was er
ook al in die eerste vier eeuwen! Er
was een richting die als de hoofd-
stroom wordt aangeduid en door-
gaans ‘katholiek’ wordt genoemd.
Of die vroege katholieke kerk altijd
meer aanhang had dan de andere
groeperingen, staat trouwens te
bezien. Daarnaast waren er ebionie-
ten, montanisten, novatianen en
donatisten, elk met hun eigen kerk-
gemeenschappen. Er waren gnosti-
sche christenen die aanvankelijk bij
de katholieke gemeenten hoorden
maar al gauw eruit gezet werden. Er
waren marcionieten die – net als de
gnostici trouwens – heel kritisch
waren over het Oude Testament en
de God van Israël. Hun kerk heeft
het eeuwenlang uitgehouden. In de
derde eeuw had de katholieke ge-
meente van Rome soms twee bis-
schoppen, elk met hun eigen aan-
hang.

In de katholieke kerk van de
vierde eeuw waren er, naast de
aanhangers van de geloofsbelijdenis
van Nicea (325), ook arianen van
diverse snit. Er waren pelagianen en

allerlei andere stromingen. Uit Hills
boek blijkt goed dat die uitspraak
over de ene kerk een geloofskeuze
voor de Katholieke Kerk inhield, en
geen beschrijving van de werkelijk-
heid was.

Dit, en een heleboel meer is er te
leren van dit vlot geschreven boek.
Hill begint bij Jezus en zijn leerlin-
gen en Paulus. Hij behandelt de
begintijd van de kerk, de verhou-
ding tussen joden en christenen, de
christenvervolgingen in het Ro-
meinse Rijk en in Perzië. Hij be-
spreekt het beleid tegenover al die
christenen die tijdens vervolgingen
het martelaarschap hadden ontwe-
ken maar een heidens offer hadden
gebracht en zo Christus hadden
verloochend. Moest je hen daarna
weer in genade aannemen of niet?
Dat vraagstuk was een belangrijke
redenen van de verdeeldheid van de
kerk in de derde en vierde eeuw.

Christelijke keizers
Hill beschrijft geleerde christenen
die zichzelf als filosofen beschouw-
den en hun geloof op een intellectu-
eel niveau verantwoordden tegen-
over de heidenen. Hij laat zien hoe
de kerk na een vreselijke vervolging
in het begin van de vierde eeuw de
vrijheid kreeg om zich openlijk te
organiseren. De keizer zelf had zich
immers tot het christendom be-
keerd. De ‘christelijke’ keizers van
de vierde eeuw konden echter op
hun beurt toch weer erg wreed en
onchristelijk met hun tegenstanders
omgaan. Aan het eind van de vierde
eeuw en daarna werden alternatieve
stromingen niet meer geduld, maar
met zachte of anders met harde
hand bij de ene Katholieke Kerk
gevoegd.

Het gaat in dit boek over monni-
ken die in de vierde eeuw als kluize-
naars of in kloostergemeenschap-
pen gingen leven. De leer van Gods
drievoudigheid wordt besproken, en
de levensstijl die de kerk aan de
christenen voorhield, en nog veel
meer.

Hill geeft ook eerlijk toe dat we
veel dingen van die tijd niet precies
weten. Er zijn immers zo veel ge-
schriften van die eeuwen verloren
gegaan. Het doet weldadig aan dat
Hill niet pretendeert alles te kun-
nen uitleggen. Zo is het nu eenmaal.

Er is dus veel uit dit boek te leren,
maar dat wil niet zeggen dat alles in
orde is. Hill is geen specialist op het
gebied van de eerste vierhonderd
jaar van het christendom, maar hij
heeft er wel allerlei boeken over
gelezen. Bij zijn gebruik van die
studies van anderen maakt hij regel-
matig foutjes. Tweemaal schrijft hij
bijvoorbeeld dat Jezus’ broer Jako-
bus niet in de evangeliën voorkomt
(maar zie Marcus 6:3). Iedere bijbel-
lezer kan constateren dat Hills
opvatting dat de titel rabbi pas werd
ingevoerd nadat de tempel in Jeru-
zalem was verwoest (in 70 na Chris-

tus), onjuist is. Jezus wordt toch al
regelmatig rabbi genoemd?

Onnauwkeurigheden
Of bedoelt Hill dat dat door de evan-
gelisten is verzonnen? Dan had hij
dat erbij moeten zeggen. Hij schrijft
ongenuanceerd dat er volgens Ori-
genes van Alexandrië (derde eeuw)
opeenvolgende levens en opeenvol-
gende werelden nodig zijn om naar
God terug te keren. Dat volgens de
meeste christenen van die eeuwen
de oudtestamentische God de Vader
van Jezus was, lijkt wel correct,
maar het is niet helemaal waar:
christenen beschouwden de Heer op
allerlei plaatsen van het Oude Testa-
ment als de pre-existente Heer
Jezus. Deze onnauwkeurigheden
doen vermoeden dat Hill heeft
verzuimd, collega’s te vragen om
kritisch commentaar bij zijn manu-
script.

De vertaling leest vlot, maar zit
er soms ook naast. Zinnen lopen
niet altijd goed, en in diverse na-
men en vreemde woorden komen
spelfouten voor. Misschien gaan die
fouten ook wel terug op Hill zelf. De
vertaler heeft het nu eens (correct)
over marcionieten, maar dan weer
(foutief) over marcionisten, en een-
maal schrijft hij Justinianus waar hij

Julianus bedoelt. De vertaling had
eigenlijk door een ter zake kundige
redacteur eerst nog eens goed nage-
lezen moeten worden. Bovendien is
aan het boek een literatuurlijst
toegevoegd waarin behalve goede,
ook zeer betwistbare Nederlandse
werken zijn opgenomen die Hill zelf
niet zou hebben aanbevolen. Ook
daarvoor is geen deskundig advies
gevraagd. Een boek dat in deze lijst
ontbreekt, is dat van Eginhard Meij-
ering, Geschiedenis van het vroege
christendom. Van de jood Jezus van
Nazareth tot de Romeinse keizer Con-
stantijn (2004). Wie zich in deze
periode wil verdiepen, kan beter bij
Meijering terecht dan bij Hill.

Dr. Riemer Roukema is onder-
zoekshoogleraar Vroeg christen-
dom aan de Protestantse Theolo-
gische Universiteit
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In de eerste vierhonderd jaar van het
christendom was de kerk ook al verdeeld
Wat weten we eigenlijk van de eerste vier
eeuwen van het christendom? Theoloog
Jonathan Hill schreef er een leesbaar boek
over. Het geeft meer inzicht in die periode.

Eer kleurrijke verzameling van groepen christenen vormde de kerk in de eerste eeuwen. Foto: Shutterstock
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Paramaribo | De eerste Surinaamse
bisschop, Aloysius Ferdinandus Zi-
chem, is zondag overleden. Dat heeft
het bisdom Paramaribo bekendge-
maakt.Mgr. Zichemwerd83 jaaroud.

Aloysius Zichemwerd op 28 febru-
ari 1933 geboren in Paramaribo, des-
tijds een Nederlandse kolonie. In
1955 trad hij in bij de Orde van de Re-
demptoristen en werd vijf jaar later
priester gewijd. Tien jaar later, op 8
februari 1970, werd Zichem door
mgr. Stephanus Kuijpers tot hulpbis-

schop vanhet bisdomParamaribo ge-
wijd. In augustus1971volgdehij Kuij-
pers (1899-1986) op als bisschop van
Paramaribo. Zichem was toen pas 38
jaar oud en de eerste Surinaamse bis-
schop.

Eervol ontslag
In 2002 werd Zichem getroffen door
een herseninfarct die hemnoopte bij
paus Johannes Paulus II zijn ontslag
aan te bieden dat hem in 2003 eervol
werd verleend.

,,Gedurende veertien jaren heeft
monseigneur Zichem in stilte zijn lij-
den geduldig gedragen, hoewel hij
toch betekenisvol aanwezig was on-
der zijn gelovigen en in de samenle-

ving”, schrijft de huidige bisschop
van Paramaribo, Karel Choennie, in
reactie op het overlijden. ‘Monseig-
neur Zichem heeft zich als bisschop
van Paramaribo niet alleen vol liefde
gegevenvoor zijnKerk enhaar leden,
maar heeft zich met hart en ziel als
een rechtschapen mens ingezet voor
heel onze samenleving. Vooral tij-
dens de grote uitdagingen in de ge-
schiedenis van onze natie heeftmon-
seigneur Zichem, als zorgzame her-
der voor allen, zich steeds ontfermd
over de hele samenleving en zich ten
volle ingezet voor het bewaren van
de rechtvaardigheid, vrede en har-
monie in het land dat hem zo dier-
baar was’, aldus Choennie.

Bisschop Zichem overleden

• Surinaamse bisschop leidde
kerk in roerige periode

Rome |Debezemgaat door de aloude
media van het Vaticaan. Na 85 jaar
stopt Radio Vaticaan met de uitzen-
dingen op de korte golf. In december
gaat de stekker uit de zender, die in
bijna veertig landen te beluisteren is.

Sinds 1931konden gesloten gebie-
den als Siberië (al gedurende de tijd
van Stalin), Noord-Korea en Saudi-
Arabie met christelijke boodschap-
pen bereikt worden. Onder leiding
van mgr. Dario Viganò worden de
media van het Vaticaan klaarge-
stoomd voor een nieuw tijdperk.
Door te weinig advertentieinkom-

sten, maar wél met 35 journalisten
op de loonlijst was de zender een in-
stituut dat per jaar tussen de twintig
en dertig miljoen euro verlies leed.

De nieuwe koers van Viganò past
in het beleid van de paus die meer is
gericht op nieuwemedia. Hij ontving
dit jaar in Rome al de belangrijkste
bazen van Apple, Google, Instagram,
Facebook en Vodafone, in december
komen vertegenwoordigers van For-
tune en Time Warner langs. De paus
wil met hen een mediaconvenant
sluiten om de armen en vluchten we-
reldwijd te helpen.

Na 85 jaar

Radio Vaticaan verdwijnt in
december als radiozender


