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Jeneverstoker, priester en bevindelijk voorganger
tekst Jan van Klinken

Op de persoon, de levenswandel 
en de theologische inzichten van 
de vroegere voorganger Cobus den 
Hartog van de Filadelﾜ akerk in 
Culemborg valt veel af te dingen, 
zoals de afgelopen weken bleek. 
Maar een keiharde oplichter was 
hG  zeker niet. Eerder moet van 

hem worden gezegd dat er nogal wat mis was 
met zG n zelfbeeld en zG n psychische gesteldheid. 
Dit in tegenstelling tot een andere voorgan-
ger van Filadelﾜ a, ds. Jan Willem Stikkers. HG  
bedroog de boel wél willens en wetens. Onmis-
kenbaar behoort hG  tot de vreemdste snuiters 
die ooit in bevindelG k gereformeerd Nederland 
hebben rondgelopen.

HG  werd geboren in 1913 te Rotterdam en 
groeide op in synodaal gereformeerde kringen. 
ZG n vader zag in hem een toneelspeler, maar hG  
volgde de wens van zG n moeder en koos voor een 
theologische studie. Het liep op niets uit.

Als jongen snuffelt hG  rond in de gerefor-
meerde gemeente in zG n woonplaats en wil 

voorganger worden. Daarvoor wG kt hG  uit naar 
een clubje bezwaarden dat zich heeft verenigd 
onder leiding van ene ds. D. C. van Stempvoort. 
Daar wordt hG  al vrG  snel in het ambt bevestigd 
door een predikant uit een andere vrG e groep. 
ZG n gemeente noemt zich de ”Gereformeerde 
Gemeente onder het kruis”. In 1943 vertrekt Stik-
kers naar een zustergemeente in Dordrecht, om 
vervolgens naar een vergelG kbaar genootschap 
in Amsterdam te verhuizen. De bG eenkomsten 
worden belegd in een pand waar de politie in 
1947 een clandestiene jeneverstokerG  op zolder 
ontdekt. Stikkers zegt niet te begrG pen waarom 
mensen hierover moeilG k doen. Trappisten zG n 
uitmuntende bierbrouwers, waarom zou hG  dan 
geen sterke drank mogen bereiden? ZG n volgelin-
gen zien dat toch anders, met als gevolg dat het 
clubje vrG  snel daarna wordt opgedoekt.

Stikkers gooit het nu over een andere boeg. HG  
raakt in de ban van het oosters-orthodox geloof 
en treedt toe tot de gelG knamige kerk. In 1947 
wordt hG  er tot priester gewG d onder de naam 
Abba Serapion. In het pand van zG n vroegere 
Gereformeerde Gemeente onder het kruis in 
Amsterdam vestigt hG  een eigen kerk.

Als hG  ook daar is uitgeboerd, slaagt hG  erin 
een nieuwe markt aan te boren. In 1954 weet hG  
door te dringen tot een vrG e groep in Bussum. HG  
maakt de kerkenraad wG s dat hG  predikant is van 
een kleine gemeente en elke zondag en woens-
dagavond tG d heeft om voort te gaan. Voor elke 
preekbeurt vangt hG  70 gulden, wat voor die tG d 
een aardig bedrag is. Aan antecedentenonderzoek 
wordt er niet gedaan. Zodoende blG ft onbekend 
dat hG  veroordeeld is wegens zG n clandestiene 
praktG ken en onzedelG ke gedragingen.

ZG n retorische talenten zG n ongekend. Het 
verhaal gaat dat een hoogleraar in de theologie 
op bezoek was en van Stikkers zomaar een tekst 
mocht opgeven. Na aﾝ oop van de preek reageer-
de de man met stomme verbazing. „De helft was 
mG  niet aangezegd”, was zG n conclusie.

In diezelfde periode belandt Stikkers in Culem-
borg. Voorganger Cobus den Hartog wordt een 
dagje ouder en zoekt een opvolger. De keuze 
is geen gelukkige greep. Naar verluidt knoopt 
Stikkers een amoureuze verhouding aan met een 
nichtje van Den Hartog. Na negen maanden valt 
al weer het doek voor hem.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zon-

der dat zG n bevindelG k gereformeerde kompa-
nen hiervan afweten, penetreert hG  opnieuw 
in oosters-orthodoxe kringen. Op zondag 30 
oktober 1966 zal hG  door de koptisch patriarch 
van Alexandrië tot bisschop worden gewG d. Het 
ANP kondigt de wG ding aan en wekt daarmee de 
nieuwsgierigheid van journalist L. M. P. Schol-
ten van het toenmalige protestants-christelG ke 
dagblad De Rotterdammer. Scholten, de latere 
directeur van de Gereformeerde BG bel Stichting, 
maakt telefonisch een afspraak met bisschop in 
spe Serapion en ontmoet hem op een zolder in 
Amsterdam. De journalist ontdekt de dubbelrol 
van Stikkers en ontmaskert hem als een bedrie-
ger. De onthulling trekt landelG ke aandacht en 
haalt het Journaal. 

De gemeente in Bussum reageert vol ongeloof. 

HG  kon het eenzG dige Godswerk volgens som-
mige gemeenteleden zo zuiver verklaren dat 
de publicaties gewoon niet waar kunnen zG n. 
De gemeente schaart zich voortaan rond  een 
bandrecorder waarop een van de 64 opgenomen 
preken van Stikkers worden afgedraaid.

Zelf erkent hG  een zondig mens te zG n. Alles 
wat over hem wordt gezegd, is waar. „Het is nog 
veel erger”, voegt hG  eraan toe. En: „WG  hebben 
allen gezondigd, en och, dat wG  dat eens persoon-
lG k kregen te beleven in ons leven.”

In 1969 komt hG  weer in het nieuws als hG  
het eerste kerkelG ke homohuwelG k bevestigt. 
Negen jaar later blaast hG  de laatste adem uit, 
een levensgeschiedenis nalatend waar nogal wat 
lessen uit te trekken zG n. Feit is ook dat hG  zowel 
de wens van zG n vader als van zG n moeder heeft 
vervuld, al zullen ze vast een andere invulling in 
gedachten hebben gehad.

Meer informatie over Stikkers is te vinden op Digibron.

>>refdag.nl/opinie/achterstevoren voor een foto van Stikkers 

en Cobus den Hartog.
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tekst J. Visscher

beeld Dick Vos

Een verminkte verkeersdode, 

een jongere die zich van het 

leven heeft beroofd, een over-

leden man die al weken in zijn 

huis ligt. Forensisch arts mr. dr. 

Wilma Duijst wordt keer op keer 

geconfronteerd met de dood. 

 Soms kan een overlG -
den je ineens zomaar 
pakken. Als je in één 
nacht bG  de derde dode 

wordt geroepen. Als je wordt gecon-
fronteerd met een jongere die van grote 
hoogte is gevallen en overlG dt. Dan moet 
je de volgende dag even met een collega 
praten. Je beseft in dit vak dat het van 
het ene op het andere moment afgelo-
pen kan zG n. Als je bG voorbeeld even 
niet oplet bG  het oversteken.

Een forensisch arts stelt onder meer na 
dodelG ke verkeersongevallen een rap-
port op van het letsel bG  het slachtoffer. 
Met een team probeer je in het mortua-
rium de doodsoorzaak vast te stellen. Als 
een lichaam onder de glassplinters zit, 
doe je een veiligheidsbril op.

Er worden foto’s gemaakt. Hoeveel rib-

ben zG n er bG voorbeeld precies gebro-
ken? Je moet een helder verhaal zien 
te krG gen, voor zowel de ofﾜ cier van 
justitie als de nabestaanden. 

Geregeld moeten we als forensisch 
arts een lG kschouw doen bG  overlede-
nen die al weken thuis liggen. Vereen-
zaamde mensen. Het is lastig om daar 
een verhaal bG  te krG gen. Familie en 
buren kwamen immers niet meer over 
de vloer. Je probeert aan de hand van 
brieven, bG voorbeeld van instanties, een 
beeld te krG gen van de overledene.

Ik bekG k een lG kschouw heel tech-
nisch. Er gaat een knop om. Ik heb geen 
schuld aan iemands dood. NatuurlG k 
hakt het overlG den van kinderen erin. 
Dat vindt iedereen verschrikkelG k. Net 
als de dood van een 18-jarige bG  een 
verkeersongeval. 

Foto’s

Als forensisch arts ben ik zeker niet 
alleen bezig met lG kschouwingen. Een 
andere taak is het vaststellen van letsel 
bG  slachtoffers of verdachten van een 
misdrG f, in opdracht van politie en justi-
tie. Letsel heeft bG  wG ze van spreken de 
nare eigenschap om te genezen. Daarom 
moet je er zo snel mogelG k foto’s van 
maken. 

Als arts moet je een logisch verhaal 
zien te krG gen. Passen iemands verkla-

ringen bG  het letsel? Stel dat iemand 
zegt: „Ik ben door vG f mannen in elkaar 
geslagen. Ik werd getrapt toen ik op de 
grond lag.” Vervolgens blG kt dat op het 
lichaam van het vermeende slachtoffer 
alleen een oppervlakkig krasje zit. Dan 
kun je je vragen hebben over de be-
trouwbaarheid van het verhaal. 

Vers letsel is voor ons het makkelG kst. 
Als iemand na een vechtpartG  de afdruk 
van een schoen in de ﾝ ank van zG n 
lichaam heeft staan, weet je dat er iets 
aan de hand is. Toebrengen van zwaar 
lichamelG k letsel bG voorbeeld, of poging 
tot doodslag. Dat hangt ook af van de 
vraag of bG  de schop iemand bG voor-
beeld een klaplong heeft opgelopen of 
gewond is aan de milt.

Met blauwe plekken ligt het vaak 
ingewikkelder. Hoe komt iemand daar-
aan? Die vraag speelt vaak in zaken rond 
huiselG k geweld, dat zich immers achter 
gesloten deuren afspeelt. Ontstaat de 
blauwe plek doordat iemand per onge-
luk ergens tegen aan loopt of is geval-
len? Gaan echtelieden hardhandig met 
elkaar om? Is er echt geslagen? 

De kunst is om breed te blG ven 
denken. Als een kind onder de blauwe 
plekken zit, mag een forensisch arts niet 
meteen concluderen: Er is geslagen. Er 
kan ook sprake zG n van een stollings-
stoornis. Verwondingen die lG ken op 

brandblaren kunnen ook zG n ontstaan 
door een heftige allergie.   

Als er verwondingen bG  kinderen wor-
den aangetroffen, moet er onderzoek 
volgen. Daar hebben die weerloze klein-
tjes recht op. Ook als ouders dat niet 
willen. Het is niet normaal dat een baby 
letsel heeft. De oorzaak zou kunnen zG n 
dat het kind hardhandig door elkaar is 
geschud. Blauwe ogen kunnen erop dui-
den dat de baby een klap op zG n hoofdje 
kreeg. Zorg dat er bG voorbeeld röntgen-
foto’s gemaakt worden als een kind van 
vier maanden overlG dt. Kinderen horen 
op die leeftG d immers niet te sterven. 

Ik pleit voor meer alertheid op letsel 
bG  kinderen. Aan de dood van peuters 
als Savanna en het meisje van Nulde 
ging een geschiedenis vooraf. Mensen in 
de omgeving moeten aan die kinderen 
gezien hebben dat er iets niet in orde 
was. Professionals als de maatschap-
pelG k werker, de arts, de predikant, de 
onderwG zer tonen op dit terrein niet 
voldoende moed. We moeten meer onze 
collectieve verantwoordelG kheid nemen. 
Vráág aan een kind waarom het een 
blauw oog heeft. Dan krG g je direct een 
verhaal.

Beet

Als forensisch arts verleen ik ook 
medische zorg aan gevangenen in de 

politiecel. Die groep gedetineerden wis-
selt voortdurend, in een politiecel zit je 
enkele dagen. 

Ik tref nogal eens arrestanten die
door een politiehond zG n gebeten. Dan 
loop je het gevaar tetanus, een bacteriële 
infectie, op te lopen. Er doen zich vragen 
voor als: Moet de wond worden gehecht? 
Is antibiotica of  vaccinatie nodig? 

Ik kom in aanraking met gedetineer-
den die heftig gedrag vertonen. Ze 
proberen hun kleren uit te trekken, 
schreeuwen en gooien met spullen. Ze 
denken hun huis in brand te moeten 
steken om demonen te verdrG ven. Zo’n 
houding heeft te maken met een psychi-
atrische ziekte. Iemand kan ook op tilt 
slaan doordat zG n bloedspiegel niet in 
orde is in verband met suikerziekte.

Het is van belang om een goede 
inschatting te maken van iemands 
ziektebeeld. In de politiecel belanden 
nogal eens mensen die betrokken zG n bG  
een vechtpartG . Die arrestanten kunnen, 
vaak onder invloed van drank en drugs, 
behoorlG k vervelend zG n. Intussen 
kan zo iemand wel dringend medische 
hulp nodig hebben. BG voorbeeld omdat 
hG  door een harde klap op zG n hoofd 
ernstig letsel heeft opgelopen. Het is dan 
cruciaal om als arts de juiste beslissin-
gen te nemen. Je kunt niet zeggen: Laat 
hem eerst maar zG n roes uitslapen. Een 

paar uur later kan die patiënt immers 
zG n overleden.  

Als arts kom ik in de politiecel gevaren 
tegen, daar kun je niet omheen. Toch 
ben ik niet bang. Als er te veel dreiging 
van een gedetineerde uitgaat, roep ik 
hulp in. Vaak word ik begeleid door een 
agent, maar dat is niet altG d nodig. Als 
ik als vrouw van anderhalve meter naar 
binnen kom, zie je de arrestant nogal 
eens opkG ken: Ha, u bent een vrouw en 
geen kleerkast. Dat maakt het gesprek 
vaak makkelG ker. 

Luisteren

Gedetineerden kunnen zich inderdaad 
zieker voordoen dan ze zG n, maar toch 
zie ik dat niet zozeer als aanstellerG . Ik 
vind het niet zo gek dat je ieder pG n-
tje gaat voelen als je opgesloten zit. Ik 
moet er echt niet aan denken om vast 
te moeten zitten. Dat de deur achter je 
dichtgaat. 

Gevangenen die ik behandel, hebben 
soms vreselG ke dingen gedaan. Denk 
aan een gewelddadige roof. Toch maakt 
dat voor de behandeling niet uit. Ik 
kom om zorg te verlenen, om goed te 
luisteren naar de pa-
tiënt. Wat iemand ook 
op zG n kerfstok heeft, 
een mens blG ft een 
mens.”

Alert op letsel

Meer dan 
lijkschouwing

In Zwolle werd deze week het ”Hand-

boek forensische en penitentiaire ge-

neeskunde” (uitg. Maklu) gepresenteerd. 

Het boek gaat onder meer in op proto-

collen voor deugdelijke lijkschouwing en 

de bepaling van letsel na bijvoorbeeld 

misdrijven of ongevallen. Opstellers van 

het handboek zijn dr. mr. C. Das en mr. 

dr. Wilma Duijst. 

In dit artikel vertelt Duijst (48), werk-

zaam bij GGD Zwolle, over haar werk 

als forensisch arts, ook wel gemeentelijk 

lijkschouwer genoemd. 

Zo’n arts doet onder meer onderzoek 

naar de doodsoorzaak bij mensen die op 

niet-natuurlijke wijze overlijden, bij-

voorbeeld door een ongeval of suïcide. 

Andere taken van een forensisch arts 

zijn het verlenen van medische zorg 

aan arrestanten in de politiecel en het 

vaststellen van letsel bij verdachten of 

gewonden van misdrijven. Sectie op 

slachtoffers van moord of doodslag 

geschiedt bij het Nederlands Forensisch 

Instituut (NFI). 

Duijst, moeder van drie kinderen, 

studeerde geneeskunde en rechten. Ze 

werkte in het verleden als assistent kin-

dergeneeskunde, verpleeghuisarts en op 

consultatiebureaus. Behalve forensisch 

arts is Duijst momenteel rechter-plaats-

vervanger bij de rechtbank in Arnhem. 

forensisch arts

Forensisch arts Wilma Duijst: „Ik vind het niet zo gek dat je ieder pijntje gaat voelen als je opgesloten zit.”

Forensisch 

arts: 

Overlijden 

kinderen 

hakt erin


