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zijn vlucht uit Parijs naar Basel (in 1535, 
vanwege een aanstootgevende rede) en over 
zijn eerste periode in Genève, zijn balling-
schap in Straatsburg en terugkeer naar 
Genève. In de voorlaatste scène spreekt hij 
over de affaire Miguel Servet, die in 1553 
eindigde met de executie van Servet. Met de 
slotscène lijken de makers de chronologie 
los te laten.

Kees: ‘De tekst van het stuk is deels door 
ons geschreven, deels gebaseerd op teksten 
van Calvijn zelf. Voor de laatste scène 
gebruiken we gedeeltes uit een brief die hij 
schreef als antwoord op een brief van een 
kardinaal die Genève probeert te paaien om 
terug te keren naar de moederschoot van de 
kerk. “Als een tot de Reformatie overgegane 
gelovige en een naar de kerk teruggekeerde 
katholiek na hun dood voor God staan, 
wie zou er dan in de hemel 
komen?” Calvijn reag-
eerde vanuit Straatsburg.’ 
Ferdinand: ‘De brief is heel 
persoonlijk, tegelijk arrogant 
en oprecht: “Ik kan mijzelf 
voor God verantwoorden.” 
Daar verandert de solo van 
karakter: in plaats van tot 
het publiek, richt Calvijn zich 
dan tot God, bijna als in een 
gebed. We laten expres in het 
midden wanneer deze scène 
speelt.’

Ferdinand: ‘We willen toneel maken, geen 
college geven, dus laten we Calvijns denk- 
beelden en zijn theologie via het verhaal 
van zijn leven zien. Daar is deze scène een 
voorbeeld van. De mens staat uiteindelijk 
alleen voor God.’

‘De rode draad van de “roeping” zoals die 
door verschillende scènes loopt, is daar-
van een ander voorbeeld. In biografieën 
over Calvijn lijken de situaties waarin hij 
beslissingen moet nemen steeds van buiten 
op hem af te komen. Steeds doen anderen 
een klemmend beroep op hem. Dat geeft 
wel even een intern conflict, maar dat 
duurt maar kort. Nee, hij is niet de meest 
twijfelende figuur uit de wereldgeschiedenis. 
“Zo moet het, anders gaat het fout,” dat is 
zijn houding. Zo kunnen we onnadrukkelijk 
en indirect Calvijns ideeën over voorbestem-
ming overbrengen.’

Schuren
Het publiek ziet Calvijn dus in zijn tijd. Een 
chaotische tijd, want de Renaissance en de 
Reformatie halen heel veel overhoop in de 
samenleving, zowel politiek als religieus. Het 
is de tijd van terug naar de teksten in hun 
oorspronkelijke taal. De hernieuwde aan-
dacht voor de brontekst van de bijbel levert 

uiteenlopende theologische visies op, en 
daardoor conflicten. Eén daarvan komt aan 
de orde in ‘Calvijn op bezoek’: het conflict 
met Miguel Servet. Deze Spaanse weten-
schapper en theoloog verwierp de heilige 
Drie-eenheid, die in zijn visie niet door de 
bijbel wordt gedragen en in strijd is met het 
monotheïstisch karakter van het christen-
dom. Als zogenaamde antitrinitariër plaatste 
hij zich recht tegenover zowel de katholieke 
kerk als de Reformatie. Mede dankzij actie 
van Calvijn, die hem tijdens een kerkdienst 
herkende en aangaf bij het bevoegd gezag, 
werd hij voor een (wereldlijke) rechtbank 
gebracht en ter dood veroordeeld. In zijn cel 
wees Servet de suggestie van Calvijn af te 
zien van zijn overtuiging van de hand. In 
1553 stierf hij op de brandstapel.

‘De dood van Servet wordt een ijkpunt in 
de voorstelling,’ verwacht 
Kees. ‘Van grote figuren in 
de geschiedenis verwacht 
je automatisch dat ze 
moreel hoogstaand zijn,’ 
vult Ferdinand aan. ‘Wij 
hebben het nu moeilijk met 
Calvijns rechtlijnigheid, zijn 
gebrek aan tolerantie, maar 
in zijn tijd was het naast 
elkaar laten bestaan van 
verschillende meningen nog 
heel nieuw en allerminst 

algemeen geaccepteerd. Deze executie 
startte het debat over tolerantie. Wij kunnen 
Calvijn niet beoordelen met onze maat-
staven. Al is het altijd zinvol je af te vragen 
welke grenzen er aan een overtuiging zijn en 
wanneer je die moet beschermen met een 
brandstapel…’

Na elke voorstelling zal er gelegenheid zijn 
na te praten met de speler van die avond. 
Kees: ‘Als ik een uur gespeeld heb, heb ik 
niet meer zo’n behoefte om te praten, laat 
dan de mensen maar reageren. Ik hoef ook 
niet zo nodig positie te kiezen. Calvijn was 
geen held, maar ook geen boef. De dood van 
Servet zal zeker gaan schuren…’ Ferdinand 
besluit: ‘Volgens Calvijn is de ratio het 
hoogste wat een mens, geschapen naar 
Gods beeld, bezit – dus als de voorstelling 
mensen aan het denken zet, dan hebben we 
het goed gedaan.’

Tragiek
Begin december heeft de voorstelling 
concreet vorm gekregen; niet alleen de 
tekst is zo goed als klaar, ook het decor is 
bedacht. En er zijn al voorstellingen geboekt 
– bijvoorbeeld één in Noord-Holland, besteld 
door een parochie en een protestantse 
gemeente samen.

‘We brengen de ideeën van Calvijn niet 

alleen over via het verhaal van zijn leven, 
maar ook met de vormgeving van ons decor 
en het gebruik van muziek,’ vertelt Ferdi-
nand. ‘Een saxofoon zal moderne, nieuw ge-
componeerde, bijna a-tonale muziek spelen, 
gebaseerd op de Psalmen. Calvijn heeft 
immers de Psalmen naar het Frans vertaald, 
zodat mensen – een heel renaissancistisch 
idee – de liederen in hun moedertaal konden 
zingen. Al vonden sommigen dat blasfe-
misch, in de gewone taal over God zingen…’

‘En het decor wordt gevormd door héél veel 
boeken, die opengeslagen om Calvijn heen 
liggen,’ vervolgt Kees. ‘Ze staan symbool 
voor de bijbel die in de Renaissance open 
ging. Dat betekende vrijheid, maar opende 
ook de weg naar veelvormigheid. Die vele 
boeken symboliseren de ambivalentie ervan. 
Want van veelvormigheid is het nog maar 
een klein stapje naar chaos. De chaos die 
Calvijn dacht te bestrijden met zijn the-
ologische geschriften – God is het hoogste 
principe, uit hem komt alle ordening, wij 
moeten die op aarde voortzetten – ontstónd 
ook met hem. Dat is de tragiek van zijn 
leven.’ ‘En dat maakt hem toch interessant 
voor een toneelstuk!’ besluit Ferdinand.
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De makers

Ferdinand Borger (*1963) opgeleid 
tot theoloog (in Kampen) en drama-
docent/regisseur (in Maastricht), 
aanvankelijk predikant, is nu freelance 
theoloog/theatermaker/programma-
maker. Hij regisseert o.a. de gefilmde 
portretten van leden van de 
Protestantse Kerk (www.pkn.nl) en 
speelt in o.a. Woord-en scène (over 
Thomas, of Mozes, of over de vrienden 
van Daniël) en in HETLEF! 
(www.tradere.nl).  

Kees Posthumus (*1958), van 
origine onderwijzer, studeerde een 
aantal jaren theologie (in Nijmegen 
en Utrecht), is kerkjournalist (eind-  
redacteur Woord & Dienst) en sinds 
2002 verhalenverteller. Zijn repertoire 
omvat heel veel (‘vroom & vrolijk’) 
hervertelde bijbelverhalen, maar 
ook oude legenden, en verhalen van 
literatuur-nobelprijswinnaar Dario Fo, 
van Godfried Bomans en Toon Tellegen 
(www.keesposthumus.nl).

Voor het boeken van de voorstelling, 
de speellijst en meer informatie zie 
www.pkn.nl/calvijnjaar.

    ‘Momenten 
      waarop het 
   erom spant, 
  waar een breuk 
    in zijn leven 
        optreedt’  
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In het Calvijnjaar trekt een 
bijzondere theatervoorstelling 
door het land. Kerken krijgen 
‘Calvijn op bezoek’. Kerkjournalist 
en verhalenverteller Kees Posthu-
mus, en theoloog en theatermaker 
Ferdinand Borger brengen hem, 
om de beurt, tot leven. In zijn tijd, 
maar toch verrassend actueel – 
en onverwacht ongemakkelijk.

‘Een stuk over Calvijn?! Een toneelstuk 
over iemand die niets heeft met kunst, of 
met toneel? Dat is wel het laatste waarover 
ik zelf zou nadenken!’ Dat was de eerste 
reactie van Ferdinand Borger, theatermaker 
en theoloog, op de vraag van Hanna van 
Dorssen van de Dienstenorganisatie van 
de Protestantse Kerk. Wilden hij en Kees 
Posthumus in het kader van het Calvijnjaar 
een voorstelling over Calvijn maken? ‘Ik wist 
maar weinig over de man,’ vertelt Kees 
Posthumus. ‘Wat wil je ook, als je aan 
katholieke universiteiten gestudeerd hebt.’ 

Maar toen ze er in de zomer samen aan 
begonnen, in de tuin van Ferdinand, liet het 
stuk zich langzaam maar zeker ontdekken. 
Ze lazen zijn teksten, spraken met 
Calvijnkenners en ontdekten allebei lijnen en 
thema’s die vertaald zouden kunnen worden 
naar theater.

Kees raakte gefascineerd, ontdekte dat het 
nodig was het stuk nu te maken. Vooral Cal-
vijns ‘breuk’ met wat toen nog dé kerk was, 
zijn verzet tegen het al te overheersende 
systeem vindt hij interessant. ‘Dat heeft ook 
met mezelf te maken.’ Voor Ferdinand bleek 
‘roeping’ een belangrijk thema. ‘In die oriën-
terende fase had ik het gevoel het terrein te 
ontginnen. Ik kwam erachter hoezeer ik toch 
met die traditie verbonden was. Het was een 
noodzakelijke ontdekkingsreis.’

Ze hebben eerder samengewerkt, weten 
daardoor hoe hun invalshoeken en kwalitei-
ten elkaar aanvullen. Kees heeft de intuïtie-
ve ideeën, Ferdinand stelt constant vragen, 
met name over de dramaturgie. ‘Hoe maken 
we van dit personage een mens van vlees en 
bloed? Wat willen we vertellen? En waarom?’

Ze kozen er uiteindelijk voor om Calvijn 
alleen op te voeren, zonder gesprekspartner 
tegenover zich. Ferdinand: ‘Hij is de enige 
motor van de voorstelling. Het publiek moet 
alles via hem te weten komen. Én je moet, 
liefst vanaf het begin, toch ook wel iets voor 
hem gaan voelen…’ Zo ontstond een solo in 
zeven scènes.

Door de tijd
Borger en Posthumus kozen zeven momenten 
uit het leven van Calvijn, momenten waarop 
het erom spant, waar een breuk in zijn leven 
optreedt. Kees: ‘Op die momenten vraagt 
hij zich af waar hij staat, wat hem daar 
gebracht heeft en hoe hij nu verder zal. Zo 
reis je door de voorstelling heen met hem 
mee, in zijn tijd. Wat is er gebeurd en hoe 
heeft hij dat ervaren. Dat is, steeds weer, de 
reflectie in het stuk.’

‘De keuze voor de scènes drong zich min of 
meer op, je eigen leven vertel je immers ook 
aan de hand van familiegebeurtenissen, 
studie, banen, woonplaatsen.’ Zo vertelt 
Calvijn over de dag dat zijn vader werd 
begraven (in 1531, Calvijn is dan 22), over 
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