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Marcel Sarot, Utrecht 

 
DE PASSIBILITAS DEI IN DE HEDENDAAGSE WESTERSE THEOLOGIE 
 
Een literatuuroverzichti 
 
1. Inleiding 
 
 De hedendaagse theologie is op veel gebieden sterk in 
ontwikkeling. Ik wil hier de aandacht vestigen op één van die 
gebieden, de Godsleer, en dan in het bijzonder op de leer van 
de  impassibiliteit van God. Onder "impassibiliteit" versta ik 
"onveranderlijkheid met betrekking tot iemands gevoelens of de 
hoedanigheid van iemands innerlijk leven"

ii
. God is derhalve 

"impassibilis" wanneer Zijn gevoelens of de hoedanigheid van 
Zijn innerlijk leven onveranderlijk zijn. In de vroege kerk 
werd algemeen aangenomen dat dit het geval was; zelfs de 
stromingen die bekend zijn geworden onder de namen 
"patripassianisme" en "theopaschitisme" hebben nooit de 
bedoeling gehad om dit te ontkennen

iii
. Eeuwenlang is de 

impassibiliteit van God een van de meest onaantastbare axiomata 
van de Christelijke theologie gebleven. In onze eeuw heeft zich 
echter binnen zeer korte tijd een revolutie voltrokken in het 
theologisch denken over dit begrip, en op dit moment moet men 
met een lantaarntje zoeken naar theologen die de klassieke leer 
van de impassibiliteit van God nog expliciet onderschrijven. 
 In dit artikel wil ik deze ontwikkeling documenteren door 
het geven van een selectief overzicht van die theologische 

literatuur waarin expliciet wordt betoogd dat God niet "impas-
sibilis" maar "passibilis" is. Ik streef hierbij geen volledig-
heid na, noch wat betreft de te behandelen theologische stro-
mingen, noch wat betreft de te behandelen theologen binnen die 
stromingen. Mijn doel reikt niet verder dan het zichtbaar maken 
van een deel van een zeer krachtige tendens in de hedendaagse 
theologie: de tendens om zich God voor te stellen als 
persoonlijk betrokken, sensitief en zelfs lijdend. 
 Bij het samenstellen van een dergelijk literatuuroverzicht 
is het van groot belang dat de criteria helder zijn. Onder 
hedendaagse theologen versta ik theologen die hun opvattingen 
over de (im)passibiliteit van God na de tweede wereldoorlog 
gepubliceerd hebben. Deze tijdsgrens is niet willekeurig: van 

alle niet-theologische factoren die aanleiding hebben gegeven 
tot de passibilistische tendens in de hedendaagse theologie, is 
de tweede wereldoorlog een van de belangrijkste

iv
. Met 

passibilistische theologen bedoel ik theologen die de 

impassibiliteit van God, zoals boven gedefinieerd, loochenen. 
Dat zijn dus theologen die van mening zijn dat Gods gevoelens, 
oftewel de kwaliteit van zijn innerlijk leven, veranderlijk 
zijn. Verschillende van de theologen die volgens dit criterium 
"passibilisten" zijn, zullen zichzelf niet zo willen noemen, 
omdat zij "impassibiliteit" anders definiëren. 
 
2. De hedendaagse Britse theologie 
 
 Het ligt voor de hand om dit overzicht te beginnen bij de 

Britse theologie, omdat het "im Frage stellen" van de impas-
sibiliteit van God in deze eeuw aanvankelijk een typisch Britse 
aangelegenheid was. De eerste kritiek op het leerstuk van de 



impassibiliteit van God was in Groot-Brittannië al rond het 

begin van deze eeuw hoorbaar
v
. Zij werd, mede onder invloed van 

"the Great War"
vi
, steeds sterker, en tegen de tijd dat de 

tweede wereldoorlog uitbrak was het passibilistische standpunt 
in de Britse theologie algemeen geaccepteerd

vii
. De voornaamste 

twee motieven voor het passibilistische spreken waren (1) de 
behoefte aan een alternatief voor de traditionele formuleringen 
van de verzoeningsleer en (2) de behoefte aan een nieuwe 
benadering van de theodicee-problematiek

viii
. Beide motieven zou 

ik willen illustreren met een kort citaat. William Temple 
interpreteerde het kruis van Jezus als "the unveiling of a 
mystery of the divine Life itself - the revelation of the cost 
whereby God wins victory over the evil which He had per-
mitted..."

ix
2 Het tweede motief komt duidelijk naar voren uit 

het volgende citaat van B. Hillman Streeter: "God does not 
stand outside the world serenely contemplating the misery and 
the strife. ...by the fact of His immanence He takes His share 
in the suffering; and God's share is, if I may use the phrase, 
the lion's share."

x
 

 Na de tweede wereldoorlog hebben Britse theologen nog maar 
weinig studies speciaal aan de passibiliteit van God gewijd

xi
. 

Vermoedelijk vond men het niet zo zinvol om nog veel woorden 
vuil te maken aan iets waarover eigenlijk iedereen het eens is. 
Dat dit laatste nog steeds het geval is, blijkt uit de vele 
theologische werken waarin en passant over de passibiliteit van 
God wordt gesproken

xii
. 

 
3. De hedendaagse Noordamerikaanse theologie 

 
 Voor de passibilistische tendens in de Britse theologie 
was het kenmerkend dat deze niet gebonden was aan bepaalde 
theologische stromingen of kerkelijke denominaties

xiii
. Hetzelfde 

kan men niet zeggen van de passibilistische tendens in de 
Noordamerikaanse theologie. Daar is het passibilisme op de 
eerste plaats verbonden met de proces-theologie

xiv
. Daarom zal 

ik allereerst de proces-theologie kort bespreken, om vervolgens 
enkele woorden te wijden aan andere Noordamerikaanse theologen 
die de passibiliteit van God verdedigen. 
 De proces-theologie stelt, in navolging van Alfred N. 
Whitehead, dat alles in de wereld aan verandering onderhevig is 
en niets onveranderlijk is: de werkelijkheid is een proces, 

waarin iedere "actual occasion" direct weer in een volgende 
overgaat

xv
. De relatie tussen God en wereld is een reële, 

interne relatie
xvi
: de wereld wordt niet alleen werkelijk 

beïnvloed door God, maar God wordt ook werkelijk beïnvloed door 
de wereld. In deze zin is God passief en onderhevig aan 
invloeden van buitenaf. Dit is echter slechts de ene helft van 
de waarheid. De andere helft is, dat God in een andere zin 
volledig onafhankelijk is van al het andere. Hoe is het 
mogelijk dat God tegelijkertijd zowel afhankelijk als 
onafhankelijk van de wereld is? Proces-theologen beantwoorden 
deze vraag door te verwijzen naar twee aspecten of naturen in 
God: een "primordiale" en een "consequente" natuur

xvii
. Gods 

primordiale natuur is onveranderlijk en onafhankelijk van de 
wereld. In zijn primordiale natuur omvat en structureert God 

alle mogelijkheden en is hij noodzakelijke 
mogelijkheidsvoorwaarde voor alles wat in de wereld gebeurt. 
Dat wil niet zeggen dat Hij ook voldoende voorwaarde voor het 



eindige is: Hij heeft invloed op wat er in de wereld gebeurt 

niet als causa efficiëns, maar als causa finalis. Hij handelt 
in de wereld niet door middel van dwang, maar door te overreden 
of, in de woorden van Whitehead, te "lokken". In Zijn 
consequente natuur neemt God alles wat er in de wereld gebeurt 
in Zich op en is Hij dus afhankelijk van de wereld. Door de 
gebeurtenissen in de wereld in Zich op te nemen maakt hij ze 
tot een deel van zijn eigen leven en verleent ze zo "objectieve 
onsterfelijkheid"

xviii
. Alles bestaat voort in Gods herinnering. 

De wijze waarop Gods consequente natuur betrokken is bij wat er 
in de wereld gebeurt, brengt met zich mee dat God ook 
emotioneel beïnvloed wordt door wat er in de wereld gebeurt. 
Met zijn eigen woorden de gedachten van Whitehead weergevend, 
stelt Charles Hartshorne dat "our griefs as well as our joys 

are communicated to God" en dat "He intuits and thus shares in 
our tragedies"

xix
. De uitspraak van Whitehead dat God "the 

fellow-sufferer who understands"
xx
 is, is klassiek geworden. 

 Uit de bovenstaande zeer globale schets van enkele hoofd-
lijnen uit de proces-theologie is duidelijk geworden dat het 
geen toeval is dat proces-theologie en de opvatting dat God 
passibilis is, zo veelvuldig samengaan. Dat God kan lijden is 
een noodzakelijke implicatie van het Godsbeeld van de proces-
theologie

xxi
. Derhalve is het niet verbazingwekkend dat veel 

proces-theologen ook expliciet bevestigen dat zij van mening 
zijn dat God lijdt

xxii
. 

 
 Naast proces-theologen zijn er in Noord-Amerika nog vele 
andere theologen van zeer diverse pluimage die menen dat God 

lijdt. Enkele van de meest belangrijke onder hen zijn de sys-
tematisch theoloog Paul Tillich

xxiii
, de oudtestamenticus Terence 

E. Fretheim
xxiv

, de zwarte bevrijdingstheoloog James H. Cone
xxv
, 

de kenotische theoloog Geddes MacGregor
xxvi

 en de feministische 
theologe Rosemary Radford Ruether

xxvii
. 

 
4. De hedendaagse Duitse theologie 
 
 In de Duitse theologie

xxviii
 van deze eeuw werd de 

mogelijkheid dat God zou kunnen lijden voor de vijftiger jaren 
nauwelijks overwogen. Toch is de discussie over deze 
mogelijkheid niet onder invloed van de Noordamerikaanse proces-
theologie of het Britse passibilisme op gang gekomen. De Duitse 

passibilistische theologie is na de tweede wereldoorlog 
spontaan opgekomen. Zij greep voornamelijk terug op Maarthen 
Luther, die, hoewel hij vasthield aan de impassibiliteit van de 
Goddelijke natuur in zich, meende dat wij uit de nauwe 
verbondenheid van de Goddelijke en de menselijke natuur in 
Christus niet anders kunnen concluderen dan dat God Zelf heeft 
geleden en is gekruisigd en gestorven

xxix
. Luthers nadruk op het 

kruis van Christus en zijn implicaties voor het eeuwige wezen 
van God is overgenomen door het hedendaagse Duitse 
passibilisme. Ik zal mijn aandacht hier beperken tot de twee 
bekendste van de nog levende Duitse voorstanders van de leer 
dat God lijdt, de protestantse theologen  Jürgen Moltmann

xxx
 en 

Eberhard Jüngel
xxxi

, en een geestverwante Rooms-Katholieke theo-
loog, Walter Kasper

xxxii
. De opvattingen van deze drie theologen, 

die alle drie in Tübingen doceren, stemmen op de volgende 
punten overeen

xxxiii
. Ten eerste: elke Christelijke theologie 

moet gegrond zijn in het kruis van Christus. Ten tweede: het 



kruis van Christus openbaart ons dat Gods relatie met de mens 

voor Hem lijden met zich meebrengt. Ten derde: het is niet 
legitiem om de betekenis van deze openbaring te beperken tot 
God-voor-ons op een zodanige wijze dat God-voor-ons lijdt 
vanwege Zijn liefde voor ons, terwijl God-in-en-voor-Zichzelf 
niet kan lijden: Gods openbaring is een zelfmededeling, waarin 
God Zijn eigen Wezen aan ons bekend maakt. Ten vierde: het feit 
dat God-in-en-voor-Zichzelf lijdt moet in trinitarische termen 
uitgelegd worden: het is gegrond in de intra-trinitaire 
relaties van wederzijdse liefde. Deze relaties maken Gods 
relatie met de wereld mogelijk en werkelijk. Ten vijfde: zoals 
uit het bovenstaande volgt, zijn zij van mening dat de Griekse 
voorstelling van God als apathetisch en impassibilis afgewezen 
moet worden ten gunste van de voorstelling van een drieëne God 

die lijdt vanwege Zijn liefde. De nadruk op de noodzaak van een 
trinitarisch begrip van het lijden van God is de meest 
karakteristieke trek van het passibilisme van Jüngel, Kasper en 
Moltmann. Natuurlijk zou bij een meer gedetailleerde 
beschrijving van de standpunten van deze drie theologen blijken 
dat hun respectieve theologieën niet alleen veel 
overeenkomsten, maar ook veel verschillen vertonen. Het is 
echter niet dienstig om daar nu op in te gaan: het gaat mij om 
een overzicht van het passibilisme in de Duitse theologie, en 
in hun passibilistische standpunten stemmen deze drie theologen 
overeen. Wel wil ik er graag de aandacht op vestigen dat vele 
andere Duitse theologen eveneens passibilistische standpunten 
innemen

xxxiv
. 

 

5. De hedendaagse Franse theologie 
 
 Het Franse passibilisme staat vrijwel geheel los zowel van 
het Britse als van het Duitse passibilisme. Het is niet over-
dreven om te spreken van een zelfstandige Franse 
passibilistische traditie, hoewel die beperkt van omvang is. De 
namen van vier Franse geleerden - allen Rooms-Katholiek - zijn 
hier van belang. De eerste van hen is de vermaarde 
neothomistische filosoof Jacques Maritain, die aan het eind van 
zijn leven enkele pagina's van een artikel

xxxv
 aan de aan de 

passibiliteit van God wijdde. De opmerkingen die hij hier 
maakte, zijn in het Franse taalgebied zeer invloedrijk 
gebleven. Hoewel Maritain Thomas' verwerping van de notie van 

de passibiliteit van God onderschrijft, suggereert hij dat er 
in God een onnoembare perfectie is, die het eeuwige voorbeeld 
is van wat bij mensen pijn (douleur) genoemd wordt

xxxvi
. Op deze 

wijze maakt hij spreken en preken over de pijn van God tot een 
theologische verantwoorde bezigheid, zonder de impassibiliteit 
van God te ontkennen. Deze trouw aan het klassiek-Christelijke 
Godsbeeld met zijn notie van de impassibiliteit is ook 
kenmerkend voor twee van de overige Franstalige passibilisten. 
François Varillon en Jean Galot nemen beiden hun uitgangspunt 
in de liefde van God. Volgens Varillon

xxxvii
 is God in Zijn Wezen 

impassibilis en onafhankelijk van de wereld
xxxviii

; in Zijn 
liefde, echter, maakt Hij Zichzelf afhankelijk van de mens door 
aan te sturen op een liefdesrelatie met de mens, en schept zo 
Zelf de mogelijkheid van Zijn eigen lijden

xxxix
. Deze 

mogelijkheid is werkelijkheid geworden door de menselijke 
weigering een liefdesrelatie met God aan te gaan. Als gevolg 
hiervan lijdt zelfs God-in-en-voor-Zichzelf

xl
. Dit laatste zou 



de voorzichtigere Jean Galot niet voor zijn rekening willen 

nemen: hij is van mening dat God in Zijn Wezen impassibilis is, 
maar dat Hij in Zijn vrije liefde voor ons lijdt

xli
. 

     De Belgische theoloog Jean Kamp heeft de klassieke 
theologie veel verder achter zich gelaten. In een uitvoerige 
studie verdedigt hij het idee dat God lijdt vanuit een 
Hegeliaans perspectief

xlii
. Hij krijgt tot op heden echter weinig 

navolging. Buiten de genoemde theologen zijn er nog enkele 
andere hedendaagse Franstalige theologen die expliciet stellen 
dat God lijdt

xliii
. 

 
6. De hedendaagse Nederlandse theologie 
 
 De eigen bijdrage van de Nederlandse theologie aan de 

ontwikkeling van het passibilisme is gering. Er zijn maar 
weinig studies die expliciet aandacht schenken aan de 
(im)passibiliteit van God en er is tot op heden geen enkele 
studie verschenen die ook in de internationale discussie een 
rol van betekenis speelt. Binnen Nederland is met name Berkhofs 
spreken over Gods "weerloze overmacht" van belang. In de 21

ste
 

paragraaf van zijn Christelijk Geloof
xliv

, waarin Berkhof 
schrijft over Gods almacht, betoogt Berkhof dat God weerloos 
is, maar niet onmachtig. Integendeel, Zijn weerloosheid - en 
Berkhof denkt hierbij aan het passieve en receptieve, het 
duldende en lijdende in God - is de uitdrukking van Zijn 
overmacht. "Hij kan terugwijken, omdat Hij weet dat Hij het 
wint"

xlv
. Vanaf de derde druk zegt Berkhof expliciet dat hij met 

zijn spreken over de weerloosheid van God ook wil zeggen dat 

God lijdt
xlvi

. 
 Berkhofs spreken over de weerloze overmacht van God is in 
Nederland niet zonder invloed gebleven

xlvii
. Ik vermoed dan ook 

dat het niet toevallig is dat de andere Nederlandstalige studie 
die ik hier wil vermelden, een studie die internationale 
aandacht zeker waard is, eveneens met name aandacht besteedt 
aan de verhouding tussen Gods lijden en Gods almacht. Ik heb 
het dan over het laatste hoofdstuk van de dissertatie van Dr.A. 
van Egmond

xlviii
, dat min of meer los staat van de voorgaande, 

over het Britse theopaschitisme handelende hoofdstukken. In dit 
laatste hoofdstuk stelt Van Egmond de vraag hoe lijden en macht 
in  God zijn samen te denken. Het begrip "God" impliceert 
immers macht, terwijl lijden daarentegen juist met onmacht en 

kwetsbaarheid te maken heeft. Toch hoeft een theologie van een 
lijdende God volgens Van Egmond niet in contradicties te 
vervallen, op voorwaarde dat "enerzijds God gedacht wordt als 
identiteit van liefde en macht en anderzijds op grond daarvan 
aan lijden en dood de definitieve dreiging wordt ontzegd."

xlix
 

 
 
7. Conclusie 
 
 In dit artikel heb ik mij beperkt tot de na-oorlogse 
Westerse theologie. Hieruit mag men echter beslist niet 
concluderen dat niet-Westerse theologen niet eveneens steeds 
vaker expliciet betogen dat God passibilis is. Men denke 
slechts aan de bekendste onder hen, Kazoh Kitamori

l
 en Jung 

Young Lee
li
; en zij zijn beslist niet de enige niet-Westerse 

theologen met een passibilistisch standpunt
lii
. Overziet men de 

talrijke publicaties waarin gepleit wordt tegen de 



impassibiliteit van God en voor een lijdende God, en ziet men 

tevens, hoe zeldzaam expliciete verdedigingen van de 
impassibiliteit van God aan het worden zijn

liii
, dan schijnt de 

passibilistische tendens in de na-oorlogse theologie niet 
alleen een krachtige tendens te zijn, maar zelfs de 
hoofdstroom.  In dit licht is het begrijpelijk en terecht dat 
Ronald Goetz spreekt van "a new orthodoxy" en stelt dat "the 
rejection of the ancient doctrine of divine impassibility has 
become a theological commonplace"

liv
. Deze "theologische gemeen-

plaats" is beslist meer aandacht van Nederlandse theologen 
waard dan zij tot op heden heeft gekregen. 
 
--------------------------------------- 
  
i.Deze onderzoekingen werden gesteund door de Stichting voor 
Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek in 
Nederland (STEGON), die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Diverse 
literatuurverwijzingen heb ik te danken aan dr.B. Blans, drs.N. 
den Bok, drs.G. van den Brink, dr.L.J. van den Brom, prof.dr.V. 
Brümmer, dr.Chr. Schwöbel, drs.H. Sevenhoven en prof.dr.Th.H. 
Zweerman.  

ii.Voor deze definitie van "impassibiliteit" heb ik gepleit in 
mijn artikel "Het Lijden van God? Enkele Terminologische 
Notities bij een Hedendaagse Theologische Discussie", dat zal 
verschijnen in het Nederlands Theologisch Tijdschrift, het 
laatste nummer van jaargang 43(1989) of het eerste nummer van 

jaargang 44(1990). De term "impassibiliteit" als Nederlandse 
vertaling van "impassibilitas/impassibility/impassibilité" werd 
mij gesuggereerd door prof.dr.R. van den Broek. 

iii.Zie voor meer gegevens het in noot 2 genoemde artikel. 

iv.Twee plaatsnamen volstaan als korte aanduiding van de 
gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog die de meeste invloed 
op de hedendaagse theologie gehad hebben: Auschwitz en 
Hiroshima. De moord op zes miljoen Joden en het - onnodige? - 
gebruik van de eerste atoombommen hebben mede aangezet tot een 
heroverweging van het Christelijke Godsbeeld. In deze 
heroverweging heeft men zich onder meer afgevraagd of God 

werkelijk impassibilis is. Deze vraag is veelal ontkennend 
beantwoord. Sommige theologen beschouwen Auschwitz en Hiroshima 
zelfs als argumenten tegen de impassibiliteit van God. Grace 
Jantzen bijvoorbeeld schreef dat "Only a God who can suffer 
could command respect after Auschwitz." (God's World, God's 
Body (London 1984) p.84). Het gaat mij er nu niet om, de 
overtuigingskracht van dit soort argumenten te bespreken, maar 
wel vind ik het belangrijk om te constateren dat het feitelijk 
zo is dat "Auschwitz" en "Hiroshima" grote invloed gehad hebben 
op de passibilistische tendens in de hedendaagse theologie. 
Voor literatuur over dit onderwerp, zie Johan Vanhoutte, "Een 
Thematisch Overzicht van de Recente Literatuur over `God en het 
Lijden'", in: Jan Lambrecht (Ed.), Hoe Lang Nog en Waarom Toch? 
God, Mens en Lijden (Leuven/Amersfoort 1988), m.n. blz.262-267; 

Jim Garrison, The Darkness of God: Theology after Hiroshima 
(London 1982); Sallie McFague, Models of God: Theology for an 
  



  

Ecological Nuclear Age (London 1987). 

v.A. van Egmond toont in zijn dissertatie dat het passibilisme 
dateert van het eind van de vorige eeuw. De oudste studie die 
hij in dit verband citeert is uit 1889: D.W. Simon, The 
Redemption of Man: Discussions Bearing on the Atonement (Edin-
burgh 1889). Hij wijst verder op de wortels van het Britse 
passibilisme in het Britse theopaschitisme van de vorige eeuw, 
met name dat van John Henry Newman, Frederick Denison Maurice, 
John McLeod Campbell en Charles Gore. Zie De Lijdende God in de 
Britse Theologie van de Negentiende Eeuw: De Bijdrage van 
Newman, Maurice, McLeod Campbell en Gore aan de Christelijke 
Theopaschitische Traditie (Amsterdam 1986), m.n. pp.23-25. 

vi.Cf. Van Egmond, Op.Cit., pp.25-26; J.Kenneth Mozley, The 
Impassibility of God. A Survey of Christian Thought (Cambridge 
1926) pp.157-160;  Id., Some Tendencies in British Theology: 
From the Publication of Lux Mundi to the Present Day (London 
1951), p.51; Francis House, "The Barrier of Impassibility", 
Theology 83(1980) 415.  

vii.Kenmerkend voor de Britse situatie rond die tijd is de 
volgende opmerking, die E.S. Waterhouse maakte in een 
bespreking van H.Wheeler Robinson, Suffering Human and Divine 
(London 1940): "...he insists that God suffers, but that is no 
longer a heresy." (Journal of Theological Studies 42(1941)114); 
cf. Doctrine in the Church of England: The Report of the 

Commission on Christian Doctrine Appointed by the Archbishops 
of Canterbury and York in 1922 (London 1938), pp.55-56. 

viii.Over deze beide motieven, zie Van Egmond, Op.Cit., pp.27-
28. 

ix.William Temple, Christus Veritas: An Essay (London 1924, 
5
1930), p.262. 

x.B.Hillman Streeter, "The Defeat of Pain", in: Id. (Ed.), God 
and the Struggle for Existence (London 1919), p.163. Beide 
citaten zijn representatief voor de manier waarop in Britse 
studies uit die tijd over de passibiliteit van God gesproken 

werd. Het meest complete overzicht op dit gebied is nog steeds 
dat van Mozley, Op.Cit., pp.127-166; dit bevat echter niet alle 
studies die besproken worden door Friedrich von Hügel, Essays 
and Addresses on the Philosophy of Religion, Second Series 
(London 

3
1930), pp.168-174. Aanvullingen vindt men bij Bertrand 

Brasnett, The Suffering of the Impassible God (London 1928), 
pp.151-168, Mozley zelf, Some Tendencies in British Theology, 
pp.51-2, 120, en Richard Bauckham, "`Only the Suffering God Can 
Help': Divine Passibility in Modern Theology", Themelios 
9(1984)6. Cf. Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes: Zur 
Gotteslehre (München 1980), pp.45-51, en Van Egmond, Op.Cit., 
pp.22-28. Enkele van de belangrijkste vooroorlogse studies 
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