
De rekkelijken en de preciezen 
 
In Nederland werd lang geleden een strijd op 
leven en dood gevoerd. Aan het begin van de 17e 
eeuw, net voordat de ouders van Rembrandt 
ontdekten dat de kleine leuk kon kleuren, werd 
ons land in twee kampen verdeeld door een 
allesomvattende vraag: is de mens voorbeschikt? 
In onze moderne oren vol Taliban, klimaat-
verandering en creditcrisis mag die vraag nogal 
onbenullig klinken, maar in die dagen was het een 
heet hangijzer. Er vielen doden. 
 
Voorbeschikt? Ja, de vraag was of God voor ieder 
mens al bij de geboorte een levenspad had uitge-
stippeld. In dat geval was door Hem ook van 
tevoren bepaald of de ene mens in de hemel zou 
komen en de andere in de hel, ongeacht zijn 
levenswandel. De preciezen, de contra-
remonstranten, geloofden heilig in Gods 
voorbeschikking en predikten deze leer met 
ongekende felheid. De rekkelijken, remonstranten, 
dachten van niet. Zij meenden dat God pas aan 
het eind van een mensenleven kon besluiten of de mens een plaatsje in de hemel had 
verdiend of eeuwig in het hellevuur moest branden. Met andere woorden: de mens had een 
vrije keus in zijn leven, waar God niet veel invloed op had. Ja, ga er maar aan staan.  
 

Het werd een keiharde strijd die met weinig, zeg maar gerust 
geen enkel gevoel voor naastenliefde (toch ook een kenmerk 
van het christelijk geloof) werd gevoerd. 
Rembrandt begon net te puberen toen de Synode van 
Dordrecht in 1619 oordeelde dat de preciezen gelijk hadden. 
Dogma’s en orthodoxie wonnen het van vrijzinnigheid. De 
rekkelijke leer werd als ketters bestempeld en dat betekende 
dat er koppen gingen rollen. Wie in het verkeerde kamp zat, 
had pech. De bekendste kop rolde van de romp van raads-
pensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Als hij gratie had 
gevraagd, had hij dat misschien gekregen, maar hij weigerde! 
Het was iemand die desnoods voor zijn overtuiging wilde 
sterven. Hugo de Groot, ook rekkelijk, werd tot levenslange 
opsluiting veroordeeld. Zijn vrouw wist hem in een boekenkist 
uit slot Loevestein te smokkelen. Ze vluchtten naar Parijs om 

aan een wisse dood te ontkomen. Iedere Nederlander kent dit verhaal. Altijd handig, een 
boekenkist. Dit is toch een hondenblad? Wat heeft dit met onze Saarlooswolfhonden te 
maken, hoor ik de lezer denken. Wacht nog even, ik kom zo ter zake. 
 
Vraagstukken als “heeft de slang gesproken” werden later bloedserieus genomen. Er waren 
ook nu weer felle voor- en tegenstanders. Een slang kan niet praten, dat weet elk kind, maar 
aan bijbelteksten mag een ware gelovige niet twijfelen. En er staat letterlijk in de bijbel: de 
slang zei tot de vrouw en er staat ook precies bij wat hij zei. Als je het wilt controleren, sla er 
even Genesis 3:4 op na. De slang verleidde Eva om te eten van de vrucht van de boom die 
midden in de hof van Eden stond. Zo zou zij kennis krijgen van goed en kwaad, kennis 
waarover tot dan toe alleen God beschikte. Eva zwichtte voor de verleiding en haalde Adam 
over ook toe te happen.  



De eerste mens verloor zo zijn onschuld, leerde de zonde kennen en moest voortaan 
zwoegen in het zweet zijns aanschijns. Prachtig verhaal, maar weg paradijs! Bedankt Eva. 
Vertrouw de vrouwtjes nooit, zei mijn opa al en die kon het weten. Dit bijbelverhaal was 
aanleiding voor de zoveelste scheuring in de kerk. Had de slang nou wel of niet gesproken? 
Wie het weet mag het zeggen. Oude koek? Nou 
eh… nee. Een paar weken geleden leverde de 
vraag “heeft God de wereld in 6 dagen 
geschapen” nog behoorlijke discussies op in 
christelijke kring. Een presentator van de 
Evangelische Omroep was tot de conclusie 
gekomen dat 6 dagen een beetje krap was. Hij 
had met enig gevoel voor theater op de televisie 
een document getekend dat hij bekeerd was tot 
de evolutietheorie en maakte excuus aan zijn 
kinderen omdat hij hen nooit over deze leer had 
verteld. Het is natuurlijk maar de vraag of het 
voor een gelovige iets uitmaakt of God de wereld 
in 6 dagen of in ruim 3 miljard jaar heeft 
geschapen. No big deal. Als je christen bent is 
dat volgens mij lood om oud ijzer, maar daar gaat 
het nu even niet om. 
 
Hoe dit verhaal met de Saarlooswolfhond te 
rijmen? Dordrecht heeft als synodeplaats en als 
geboorteplaats van de Saarlooswolfhond inder-
daad een heel erg vage link met bovenstaand 
verhaal. Ik bedoel meer dit. De discussies over 
Saarlooswolfhonden en vooral over het fokken 
doen mij soms denken aan de absurde haarkloverij tussen de rekkelijken en de preciezen. 
Die discussies worden vaak met dezelfde bezetenheid en hysterie gevoerd door mensen die 
denken het absolute gelijk aan hun kant te hebben. Hieraan zijn al heel wat hondenvere-
nigingen, stichtingen en vriendenclubs kapot gegaan.  
 
Het enige ware geloof heeft al tot veel oorlogen geleid en de hondenwereld maakt hierop 
geen uitzondering. Veel mensen kunnen het blijkbaar niet laten met het beschuldigende 
vingertje naar anderen te wijzen. Vaak met de hand op het fokreglement dat als bijbel voor 
de ware liefhebber maar voor één uitleg vatbaar is. Je kunt je afvragen of het in die discus-
sies nog om de hond gaat. Of zou het meer gaan om het gelijk willen krijgen of om het eigen 
ego? Of zou men bewust anderen willen beschadigen ter meerdere eer en glorie van de 
eigen oprechtheid en onkreukbaarheid? Nee toch? De allesomvattende vraag is ook nu wie 
zich het best aan de regels houdt! Al snel worden ketters ter verantwoording geroepen die er 
andere opvattingen op nahouden. En geheel volgens de moderne tijd worden de geschillen 
nu digitaal in cyberspace uitgevochten. De koppen rollen virtueel. Andere tijden, inderdaad. 
Het effect is niet zelden dat de ongelovigen, die alleen hun Saarlooswolfhond voor het 
plezier hebben, zich hoofdschuddend afwenden om zoveel verbetenheid en felheid.  
 
Ik moet met enige schaamte bekennen dat ik jaren geleden tot het kamp van de preciezen 
behoorde. Er was volgens mij maar één weg die leidde naar de verlossing van de Saarloos-
wolfhond. Een streng fokreglement moest antwoord geven op alle fokkerijvragen. Het sprak 
vanzelf dat de ware liefhebber, zo je wilt de ware gelovige, consequent de hand moest 
houden aan deze regels. De missie was immers om het ras van een wisse ondergang te 
redden? Niet mee eens? Om bij het geloof te blijven: excommunicatie! Eenzame opsluiting 
op water en brood leek mij een milde sanctie voor degenen die niet recht genoeg in de leer 
waren in de enige ware kerk van de Saarlooswolfhond. Andersdenkenden die vasthielden 
aan hun dwaling konden wat mij betreft naar het melaatseneiland worden verbannen of 



anders op de kynologische brandstapel hun zonden nog eens overdenken. Sla de afvalligen 
in roestige ketenen en laat hongerige ratten in vochtige kerkers aan hun reeds rottende 
ingewanden knagen. Zoiets. Ja, ik weet het, soms draaf ik een beetje door. Ik kwam er pas 
later achter dat het een treurig voorbeeld was van sektarisch denken. In een sekte winnen 
dogma’s het altijd van de rede en de vrije gedachte. Zoals de strenge leer van het orthodox 
calvinisme het in de 17e eeuw won van het vrijzinnig protestantisme. Nederland stond toen 
door die godsdienststrijd aan de rand van een burgeroorlog.  
 
Het inzicht dat het ook anders kan, brak pas later door. Zoals mijn opa al zei: “je bent nooit te 
oud om te leren.” Hij is 100 geworden en heeft veel meegemaakt in zijn leven. In zijn tijd 
moest je met de pet in de hand het hoofd buigen als de baron in de koets voorbijkwam. Nog 
niet zo lang geleden trouwens.  
Na verloop van tijd ben ik in het kamp der rekkelijken terechtgekomen. Niet door zelfinzicht, 
dat moet ik eerlijkheidshalve toegeven, maar onder invloed van Marianne en een paar goede 
vrienden, ook grote liefhebbers van het ras. Soms heb je een zetje nodig om te ontdekken 
dat ook hier niet één weg naar de waarheid leidt en het helemaal niet uitmaakt of de slang 
wel of niet heeft gesproken. 
 

 
 
Ach, ik ga weer terug naar de Saarlooswolfhond. Die twee van mij liggen volkomen 
ontspannen op hun kleedje te dutten terwijl ik dit stukje tik. Hoewel ik sympathie heb voor 
mensen die gelovig zijn, ben ik het zelf niet. Ik ben dus geen moslim, hindoe of christen. Het 
Taoïsme spreekt mij meer aan, maar een taoïst ben ik ook niet. Het Taoïsme, op schrift 
gesteld toen Nederland nog een onbewoond zompig moeras was, is geen filosofie en ook 
geen godsdienst. Het is een moeilijk te definiëren leer van de Chinese denker Tao Tse 
Ching. Een manier van beleven en van doen. Mijn Saarlooswolfhonden hebben dat van 
nature onder de knie. Zouden zij wijzer zijn? Ikzelf probeer het iedere dag opnieuw, in de 
wetenschap dat het me weer niet gaat lukken. Hoe die leer luidt? Nou, ik zal een poging 
wagen. Eigenlijk is het heel simpel: bezie het leven met humor, oordeel niet en – vooral –  
veroordeel niemand. Probeer het maar! Valt nog tegen.  
 
Tot slot. Ik ben blij dat we een vereniging hebben met een fokadvies. Met de nadruk op 
advies. Dat is iets anders dan een dwingend fokreglement of een centraal fokbeleid, waar 
leden geen zeggenschap hebben over de fokkerij en waar een paar zelfbenoemde 
deskundigen de dienst uitmaken omdat alleen zij weten wat goed is voor het ras. Een 
vereniging moet de leden niet de wet willen voorschijven en de leden moeten elkaar niet de 
wet voorschrijven. Het staat iedereen in onze vereniging vrij om te fokken naar eigen inzicht. 
Fokkers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het om fokken gaat en dit wordt breed 
gedragen in onze vereniging. De vereniging zegt alleen: als je het volgens ons goed wilt 
doen dan zou je ons fokadvies kunnen opvolgen. Kunnen opvolgen, niet moeten opvolgen. 
Dat is een groot verschil. Volgende keer iets over de Hoekse en Kabeljauwse twisten?  
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