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VOORWOORD

Mijn vader zei altijd 
Een mens geeft wat hij heeft 

en als hij niets heeft 
kan hij ook niets geven 

Luisa Noziglia 

Over de apostolische sekten* in Nederland bestaan relatief weinig schriftelijke 
bronnen die openbaar en objectief zijn. Belangstellenden, lidmaten en 
onderzoekers worden sinds jaar en dag geplaagd door de gesloten cultuur. 
Een cultuur waar men zelf echter ook trots op is. Bijvoorbeeld in een 
internetpublicatie schrijft een auteur uit de apostololische kring: Voor het 
schrijven van dit boek kon ik beschikken over vele moeilijk toegankelijke 
bronnen. Bovendien geven deze historische bronnen doorgaans meer 
informatie over de machtsgeschiedenis dan over de sociale geschiedenis. 
Zij vertellen ons meer over nieuwe apostelen, hun opvattingen en intriges, 
dan over de persoonlijke beleving van apostolische mensen in de huiselijke 
kring. OOM APOSTEL is vooral een verhaal over mensen. Met deze uitgave 
wordt beoogd een stukje sociale geschiedenis te ontsluiten en toegankelijk te 
maken, over te dragen en te bewaren. Het verschijnt als boekje, dat gewoon 
in de handel verkrijgbaar is, op de geboortedag van mijn vader, die samenviel 
met de geboortedag van apostel L. Slok. Het is ook een monumentje voor mijn 
moeder, onze mamma.

Opdracht

Zo wordt dan dit brood en wijn 
voor deze hoogheilige arbeid afgezonderd

 Amen

Simon Groot 

Dit boek draag ik postuum op aan Simon Hendrikus Groot (1904 – 1991), één 
van mijn leraren, die in de periode 1945 – 1982 voorganger was in verschillende 
Rotterdamse gemeenten van het Apostolisch Genootschap.

Leeswijzer
In de tekst van OOM APOSTEL worden zoveel mogelijk algemeen gangbare 
begrippen gebruikt, naast het jargon van de sekte(n)*. Ten gerieve van de lezer 
zijn conversietabellen opgenomen in een begrippenlijst bij Verantwoording. 
Daar worden ook de asteriksen* uit de tekst toegelicht. Afgezien is van een 
uitgebreid notenapparaat. In plaats daarvan wordt in de tekst bij citaten direct 
verwezen naar de vindplaats in een drietal boeken van de respectievelijke 
auteurs H. Boer, B.L. Brand en M.J. Tang. Bijvoorbeeld de notatie (Tang 65) 
verwijst naar blz. 65 in het boek van M.J. Tang. 
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Reacties
Reacties ter aanvulling of verbetering van de inhoud van dit boek zijn welkom 
bij de auteur.

Rotterdam, 21 augustus 2010

Maarten Valkenburg

Bij de 3e druk
De inhoud is aangevuld met een toelichting op het begrip symbolisch*, enkele 
na 2010 verschenen boek- en ilmtitels, waaronder Compassie*, en enkele 
reacties op de 1e en 2e druk, zie bij Verantwoording. Verder is de layout 
aangepast en zijn enkele kleine (spellings)correcties doorgevoerd.

Rotterdam, voorjaar 2014

De auteur



11

INLEIDING – NIEUWE APOSTELEN 

Property has its duties as well as its rights.

Henry Drummond

Tijdsbeeld (16e – 19e eeuw)

Wat ik nog weet
Irvingisten

Engelse apostelen
Duitse apostelen

Nederlandse apostelen
Van eenheid naar veelheid

Mensen van goede wil


