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Een nieuwe naam, een nieuwe ambitie

a negen jaargangen is een einde gekomen aan het bestaan van Kerktijd, het contactblad van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Het blad is altijd
een belangrijk communicatiemiddel van en tussen de leden geweest, doch door de
beperkte middelen en de zware last van de jaarlijkse bundel is de uitvoering altijd sober gehouden. Ook was er maar weinig ruimte om resultaten van kerkhistorisch onderzoek onder de aandacht van een breder publiek te brengen of om boeken te bespreken. De VNK is
inrniddels echter uitgegroeid tot een bloeiende vereniging van tegen de vijfhonderd leden,
reden waarom het bestuur het thans verantwoord acht te beginnen met een breder opgezet kerkhistorisch tijdschrift, dat met een joumalistiek-wetenschappelijke benadering informatie biedt over al hetgeen zich op kerkhistorisch gebied in Nederland afspeelt.
Binnen de nu gekozen formule is ruimte voor inhoudelijke bijdragen, nieuwsfeiten,
opinie, aankondigingen van evenementen, congresverslagen, boekbesprekingen, aankondigingen, benoemingen etcetera. Redactie en bestuur hebben zich tot doel gesteld
van dit Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis een volwaardig kerkhistorisch tijdschrift te maken, dat informatie aanreikt over het Nederlandse kerkhistorisch bedrijf in al
zijn confessionele geledingen. Het blad zal gaandeweg zijn gezicht moeten krijgen, waarbij de redactie er nadrukkelijk ook op rekent dat de leden van de VNK met het insturen van
artikelen of andersoortige bijdragen vorm en inhoud aan het blad gaan geven. Aangezien
het merendeel van deze leden schrijvend actief is als kerkhistoricus, zijn de verwachtinge
hooggespannen.
Met het afscheid van Kerktijd is ook de samenstelling van de redactie veranderd. Prof. dr.
E.H. Cossee he eft het voorzitterschap overgedragen aan dr. w.I. van Asselt. Het werk van drs.
P.E Dillingh, die de rubriek 'agenda' voor zijn rekening nam, zal worden voortgezet door mw.
drs. T.G. Kootte. Dank voor hun jarenlange inzet voor Kerktijd is hier op zijn plaats.
Inrniddels zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse 'toogdagen' van de VNK weer in
volle gang. Op zaterdag 18 april aanstaande is er de jaarvergadering, die volgens de inmiddels bekende formule gekoppeld is aan de actualiteit in het Museum Het Catharijneconvent in Utrecht. Dit keer staat de tentoonstelling GELOVEN IN VERDRAAGZAAMHElD? centraal, over de Vrede van Munster en de gevolgen van dit verdrag voor de
religieuze verhoudingen in de Nederlanden. Elders in dit blad le est u nadere bijzonderheden over deze bijeenkomst. Ook zaterdag 31 oktober belooft voor de VNK onvergetelijk te
worden. Op deze Hervorrningsdag wordt met de tiende 'dag van de kerkgeschiedenis' stilgestaan bij 400 JAAR REFORMATIE IN DRENTHE. Tegen het decor van de oude kerk van
Rolde zullen niet aileen een aantal geleerde voordrachten te beluisteren zijn, maar - als alles meezit - ook een gedramatiseerde en gekostumeerde versie van de dramatische gebeurtenissen die zich in 1598 in deze kerk afspeelden. Noteer beide data in uw agenda.
In dit eerste nummer van TvNK blikken wij nog even terug naar de vorige kerkhistorische dagvan vorigjaar november in Maastricht. Regis de la Haye hield bij die gelegenheid
een boeiende inleiding over Iocundus, een hagiograafvan de heilige sint Servaas. Op ons
verzoek he eft hij zijn bijdrage thans bewerkt tot een artikel over de persoon Iocundus, zijn
werkwijze, alsmede de opbouw, het belang en de receptie van zijn Servaas-hagiografie.
George Harinck brengt het 'vrijgemaakte' Veenhof-archief onder onze aandacht. Verder
zijn er enkele vaste rubrieken en wordt een prangende spellingkwestie aan de orde gesteld.
Inzendingen voor het volgende nummer van TvNK dienen uiterlijk op 15 mel aanstaande binnen te zijn, waar mogelijk vergezeld van enkele illustraties. Het adres van de
redactie: Sleedoornsingell, 2803 BZ Gouda. (E-mail: pibo@euronet.nl).
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Het leven en de wonderen van Sint Servaas
door de priester Iocundus'
Regis de la Haye

p donderdag 16 juni 1988, tegen de
avond, rinkelde bij mij thuis de telefoon.
- "Met Titus. Weet je het ali
- Nee.
- Van het grafkruis van Humbertus?
- Nee".
In het kort deed (toen nog) drs. T.A.S.M.
(Titus) Panhuysen, stadsarcheoloog van
Maastricht, verslag van de geweldige
vondst op die dag, bij de opgravingen in de
Sint-Servaaskerk te Maastricht, van het 10den grafkruis van proost Humbertus.s
, "Kun je vanavond even langskomen om
eens naar de tekst te kijken? We komen er
niet helemaal uit",
Dat kon. Diezelfde avond lazen wij de inscriptie op het grafkruis van proost Humbertus.

O

De vondst van het grafkruis van Humbertus, bijgenaamd Hugo, proost van de SintServaaskerk van Maastricht van circa 1051
tot 1086, met een aantal andere belangrijke
archeologische ontdekkingen bij het voormalige Wittevrouwenklooster, later Generaalshuis, nu 'Theater aan het Vrijthof', en
andere belangrijke vondsten in de Sint-Servaaskerk, vormden de aanzet voor een hernieuwde interesse niet aileen in proost
Humbertus, maar ook in diens tijdgenoot
en goede kennis Jocundus. Want Humbertus was het ongetwijfeld die Jocundus naar
Maastricht haalde. Humbertus en Iocundus hebben elkaar in ieder geval zeer goed
gekend, hebben lange jaren met elkaar
doorgebracht, in en rond de Sint-Servaas.I
Jocundus en Humbertus
Jocundus was een priester, naar aile waarschijnlijkheid een Benedictijn, afkomstig
uit Frankrijk, die door proost Humbertus
en door het kapittel van Sint-Servaas van
Maastricht was aangetrokken als hagiograaf om het Leven en de Wonderen van
Maastricht's patroonheilige Servatius in
mooi Latijn en in fraaie stijl op schrift te
stellen.s De Servatius-hagiografie moest
het in de elfde eeuw nog doen met de zes-
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de-eeuwse berichten van Gregorius van
Tours, dunnetjes aangevuld met de daarop
voortbouwende vita antiquissima uit de
achtste eeuw, de gesta antiquiora uit de negende eeuw, de preek van Radboud uit het
begin van de tiende eeuw en enkele aline a's
in de Maastrichts-Luikse bisschoppenkroniek van Heriger uit het einde van de tiende
eeuwf In Humbertus' ogen was dit klaarblijkelijk onvoldoende. Jocundus moest nu
een literair hoogstaande biografie verzorgen van de Maasfrichtse patroonheilige,
minstens even groots als het werk dat hijzelf, proost Humbertus, in die jaren met de
bouw van de nieuwe Sint-Servaaskerk realiseerde. De schrijversactiviteiten van Iocundus moet men dan ook zien in hetzelfde licht als de bouwactiviteiten van proost
Humbertus: het doel was de roem en het
aanzien van de Servaaskerk te verhogen, en
daarmee ook die van de patroonheilige
Servatius.
Jocundus schreef: een tweedelig werk,
een Vita of Levensbeschrijving van Servatius, en een Boek der Wonderen of Miraculao Hij voltooide het in 1088, zoals hij zelf
schrijft op het einde van de Miracula.
Humbertus was toen, zoals wij nu weten, al
twee jaar overleden.
De beide werken van Jocundus zijn in
twee gedeelten, onafhankelijk van elkaar,
gepubliceerd: de Vita door P.C. Boeren in
1972,6 en de bundel Miracula door Kopke
in 1848 in de Monumenta-reeks.7 Het originele handschrift van Iocundus is verloren
gegaan, en geen van de latere handschriften berust in Nederland. De Vita en de Mi;
racula werden beide, maar onafhankelijk
van elkaar, uitgegeven op basis van een
handschrift van de Stadsbibliotheek van
Triers, uit het eerste kwart van de twaalfde
eeuw; andere handschriften, van latere datum, berusten in Brussel, Wenen, Parijs,
Kamerijk en Luik.
Werkwijze van Jocundus
Zoals gezegd had Iocundus, voor het samenstellen van zijn werk over sint Servaas,
slechts weinig bronnen ter beschikking. Hij
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4) door uit uitce van andere heiligen hagiografische topoi over de nemen;
5) door navraag te doen bij Maastrichtenaren naar wonderverhalen over sint Servaas,
volgens de methode die to en nog niet oral
history heette;
6) door het opnemen van aetiologische legenden (gelegenheidsyerklaringen),

(1) De Sint-Servaaskerk
van Maastricht, naar
esn kopergravure uit
de 1 Be eeuw (Rijksarchief in Limburg, prentencollectie, nr, 6B4).

Een kort woord over deze vier additionele
bronnen.
ad 1). Zoals iedere zichzelf respecterende
Middeleeuwer, citeert Jocundus uitgebreid
de Schrift. De bijbelkennis van een elfdeeeuwse monnik is uitstekend. De bijbelvastheid van Iocundus' tekstbezorgers is
daarentegen veel minder indrukwekkend;
ze blijven regelmatig in gebreke. Boeren
identificeerde in de publicatie van de Vita
weliswaar een aantal Schriftcitaten, maar
blijkt er bij nader toezien veel over het
hoofd gezien te hebben. De tekstbezorger
van de Monumenta Germanice Historica
identificeert praktisch niets. Een voorbeeld
van Iocundus' Schriftgebruik is paragraaf 5
uitde Vita:
was zich overigens zeer weI bewust van deze leemte, en constateert het uitdrukkelijk
wanneer hij spreekt over de bisschoppen
van Maastricht:
"Wat het feit aangaat dat wij over deze voortreffelijke en achtenswaardige belijder van
Christus, de gelukzalige bisschop Servatius,
en twee andere belijders, te weten de gelukzalige Monulfus en Gondulfus, hebben vermeld aIles wat ge hebt gezien en gehoord,
maar dat we weinig of bijna niets vermeld
hebben over de anderen, laat uw welwillendheid steeds eraan denken dat dit om
deze reden is gedaan, omdat over sommige
bisschoppen meer is geschreven en we over
anderen niets konden vinden, behalve dat
ze, naar we weten en geloven, mensen waren van grote verdienste bij God".9
Men voelt dan ook door heel Iocundus'
werk, wanneer men het met een kritisch
oog leest, zijn behoefte om de leemten op
te vullen. Hij doet dat op verschillende wijzen, literair en inhoudelijk, maar, uiteraard,'
slechts met de bronnen die hem ter beschikking stonden.
Literair breidt hij zijn werk uit:
1) door uitgebreid de Schrift te citeren;
2) door gebruik te maken van puur literaire
uitwijdingen;
3) door het inlassen van liturgische teksten.
Inhoudelijk breidt hij de bestaande Servaaslegende uit:
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"Hijzelf toch, als van een lichte bries (Job
4,16), als van hemelse dauw, was geheel

vervuld van die innige besprenkeling van
de heilige Geest, doordrongen van de zoetheid van de hemelse genade. Als een roos in
Jericho (Ecclesiasticus 24,16), als een ceder
op de Libanon (Ecclesiasticus 24,17), zal hij
aile dagen in de waning van de Heer (Psalm
91,14) met eer en luister worden verheerlijkt(Psalm 91,13) en ook door de zegening
van het goddelijk erfgoed. Door de zegen
van het goddelijke erfgoed, zeg ik, dierbaren, omdat zoals die grote en roemvolle
man, die naar de derde hemel werd gevoerd (bedoeld is de apostel Paulus, die
naar de Hemel werd gevoerd: 2 Corinthiers
12,1-10), leert, zijn zij voorwaar erfgenamen van God en mede erfgenamen van
Christus (Romeinen 8,17), die als trouwe
gelovigen in de kerk worden beschouwd en
verdienen te worden beschouwd. Hijzelf is
inderdaad de voornoemde bisschop, om
vol vertrouwen in Christus te spreken, tot
wie de Heer, naast vele andere gaven van
zijn edelmoedigheid, zegenend zei: Ik zal u
prijzen en u verheerlijken (Iesaja 51,2). En
wederom: Gij zijt priester in eeuwigheid
volgens de rang van Melchisedech (Psalm
109,4). Omdat hem de roem van eeuwig
priesterschap is geschonken, en hij tevens
aan de rechterhand van de Allerhoogste is
verheven (Handelingen 2,33), wordt hij
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door de kerk geeerd en, zoals gezegd, terecht verheerlijkt. Wie dan zou niet verkiezen en verlangen de bescherming te genieten van een zo beroemd man en een zo
aanzienlijk priester? Wie vereert hem niet?
Wie verheugt zich niet in hem? Want zoals
het hert dorst naar de waterbronnen, zo
dorst mijn ziel naar hem (Psalm 41,2), omdat hij zelf mijn eer is, mijn roem en het uerlangen van mijn ziel (Micha 7,3)".

ontgaan; Renate Kroos wees er indertijd
wei op.l? Iocundus is daarmee de oudste
bron voor liturgisch onderzoek naar het
Sint-Servaasofficie.!'
Na het relaas over het overlijden van
Servatius besteed Jocundus enkele aline a's
aan diens deugden en verdiensten. De eerste aline a is integraalsamengesteld uit citaten uit de liturgie:

Dat de tekstbezorgers zoveel Schriftcitaten
niet herkennen is des te jammer, daar de
manier waarop Jocundus de Bijbel citeert
van kapitaal belang is. Zij is bijvoorbeeld
tekenend voor zijn visie op Servatius, die
hij schildert als de evenknie van Mozes en
van Christus. Servaas doet, net als Mozes,
een bron ontspruiten uit dorre grond (Vita,
§ 62), zijn gelaat straalt als dat van Mozes
(Vita, § 65)' hij toont de zilveren sleutel zoals Mozes de twee tafelen met de Tien Geboden toonde (Vita, § 73). Iocundus deinst
er ook niet voor terug Servatius aan Iezus
"op te trekken". Bij het relaas van het overlijden van Servaas schetst Jocundus via de
Schriftcitaten een aantal parallellen met de
dood van Iezus, Zo sterft Servatius, net als
Iezus, op het negende uur, "boog hij het
hoofd" en "gaf hij de geest' (Vita, § 96).

"Deze heilige priester heeft offergaven geofferd aan de Heel' der gerechtigheid am het
volk van ongerechtigheid te reinigen (tekst
van de 4e antifoon van de Tweede Nocturne van het hoogfeest van sint Servatius, 13
mei). Daarom stand de hemelpoort open,
welke deze soldaat heden heeft bereikt, na
de dood te hebben vermorzeld (tekst van de
se antifoon van de Derde Nocturne van het
hoogfeest van sint Servatius). Onuenuijld
zongen de heiligen, toen hij de hemel binnenging, hymnen, jubelend met luide stem
(tekst van de 7e antifoon van de Derde
Nocturne van het hoogfeest van sint Servatius). Het leven waarnaar hij stteefde hebt
Gij, Christus, hem gegeven. Daarom, glorie
zij U, Christus, Gij die terecht uw heiligen
bekroont (tekst van de 8e antifoon van de
Derde Nocturne van het hoogfeest van sint
Servatius)",

ad 2). Iocundus he eft het aantal bladzijden
van zijn werk opgevoerd door overmatig
gebruik te maken van literaire uitwijdingen
met een overdaad aan superlatieven, maar
zonder veel zakelijke inhoud. Ben voorbeeld is de hierboven geciteerde alinea.
Deze redactionele werkwijze is natuurlijk
de minst interessante kant van zijn werk.
Maar do en we Jocundus hiermee geen onrecht aan? Jocundus is geen kritisch historicus. Jocundus' verhalen zijn geen uiteenzettingen. Jocundus is een narratieve
historicus, een verhalenverteller.
ad 3). Jocundus citeert uitgebreid uit de
Servaas-liturgie. In de paragrafen 97-98 en
104, wanneer hij het overlijden van Servatius behandelt en weer eens verlegen zit
om stof, citeert hij, in zijn lopende prozatekst, de volledige liturgische hymne Audi
precantis, gevolgd door een aantal antifoon-teksten, die hij als een lopende tekst
aaneen probeert te breien. Paragraaf 104,
die het deel over Monulfus en Gondulfus
afsluit, wordt bijna geheel gevuld met
Schriftcitaten en ontleningen aan de liturgie van het feest van Monulfus en Gondulfus. Deze ontleningen aan de liturgie zijn
tekstbezorger P.C: Boeren ten enen male

Uit het onderzoek dat ik de afgelopen jaren
gevoerd heb naar de middeleeuwse liturgie
van de Sint-Servaaskerk, is gebleken dat
het Servaas-officie dateert uit de tiende
eeuw, een eeuw die Jocundus ook anderszins onder onze aandacht brengt. Deze
eeuw; bij ons, kerkhistorici, berucht als seeculum obscurum, verdient in het Maasdal,
de regio Luik-Maastricht, deze qualificatie
beslist niet. In dit Maasdal, waar gedurende
heel de tiende eeuw, in een langdurig contlict tussen Franse Karolingers en Duitse
Ottonen, de wording van een Neder-Lotharingse staat uiteindelijk mislukte, heerste
een hoogstaande liturgische, musicologische en theologische cultuur, en was de benodigde kennis aanwezig voor het samenstellen van een gregoriaans officie. Zo liet
Stephanus, bisschop van Luik van 901 tot
920, nieuwe officies samenstellen voor de
H. Larnbertus, voor de H. Stephanus en
voor de Heilige Drie-eenheid, het feest dat
hij toentertijd als eerste in de katholieke
kerk invoerde. In de regio Maastricht, en
met name in Luik, dat in de tiende eeuw
het 'Athene van het Noorden' genoemd
werd, was de culturele intelligentsia aanwezig, die de benodigde literaire en musi-
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cologische kennis bezat om een liturgisch
officie samen te stellen.V Genoemd onderzoek heeft onder andere geleid tot de vorig
jaar uitgebrachte CD van de middeleeuwse
Vespers van het feest van Sint Servaas.P
Overigens is de ontknoping van het Neder-Lotharings politieke conflict van de
tiende eeuwprominent aanwezigbij proost
Humbertus die, zo zegt zijn graflcruis, het
graf van hertog Karel van Neder-Lotharingen, de laatste Karolinger, herstelde.
ad 4). Het overnemen van topoi uit andere
heiligenlevens is in de hagiografie een bekend gegeven. Jocundus heeft dit precede
uiteraard ook toegepast. Het gegeven, bijvoorbeeld, dat Servatius, als baby, op vastendagen de moederborst niet hoefde, is
rechtstreeks overgenomen uit het leven
van de heilige Nicolaas, bisschop van Myra.14
ad 5). Zoals men op meerdere plaatsen in
de Miracula kan lezen, werkt Iocundus met
verhalen die hij ter plekke, in Maastricht,
van kanunniken of van puerivan het kapittel gehoord heeft, en die hij getrouw weergeeft. Jocundus beoefent oral history, een
vorm van geschiedschrijving die wij tegenwoordig zeer modern vinden. Een voorbeeld van oral history geeft de volgende alinea:
"Ook vernemen wij uit de verhalen van
trouwe gelovigen wat deze koorknaap door
Gods macht en door de goede Sint Servatius overkwam. In die dagen schonk proost
Hubertus zaliger nagedachtenis'P, met toestemming van de kanunniken van het
klooster (coenobii), aan zekere markgraaf
Otto en aan zijn edele echtgenote-", enige
goederen van de kerk in ruil voor een allodium (eigen, vrij erfgoed). Velen, die maar
een karig onderhoud genoten, of in het geheel geen inkomsten hadden, waren toentertijd zeer ijverig in de koordienst, anderen, die rijk aan goederen waren, gingen
waar zij wilden. Niemand werd gedworrgen, wat ook niet rechtvaardig zou zijn.
Op zekere dag echter kwamen de lagere
geestelijken in gemeenschappelijk overleg
te zamen. Omdat zij niets ontvingen, weigerden zij de hoogmis te celebreren. Ook de
koorknaap, van wie wij spreken, die de laagste in rang was, keerde terug naar zijn huis.
Hij keek of hij ergens een obool of een tienling had, en doorzocht zijn meubels en
bergplaatsen, maar vond niets. Maar op bevel van de Heer kwam hij tot inkeer. Hij be-
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gaf zich weer naar het koor, en met enkele
anderen vierden zij die dag de heilige diensten. Toen deze nu beter dan zij hoopten en
zelfs dan zij wilden voltooid waren, gingen
zij bedroefd naar huis, zander hoop ofvooruitzicht op verbetering van hun situatie. Hij
alleen, over zijn ongemak nadenkend, bleef
tot de none voor de deuren van de kerk.
Maar toen hij in een bedrukte stemming
naar huis terugkeerde om wat uit te rusten
en tot stilte te geraken, nam hij zijn graduale
(boek met gezangen) om het onder zijn
hoofd te leggen, en zie, op het boek lag
waarlijk een tienlingl Verbaasd strekte hij de
hand uit. Voordat hij naar de mis ging had
hij het boek nog in handen gehad en zelfs
doorgebladerd. Nu dankte hij God, de Allerhoogste, en ook de eerbiedwaardige heilige
Servatius. Hij riep een van de koorknapen,
en gafhem het geld. Die naar de markt! Razendsnel kwam hij weer naar huis, en bracht
een vis mee, waarmee hij en zijn zeven huisgenoten voldoende voedsel hadden voor
drie dagen. Gezegend in alles zij God, "die de
honger stilt van de dieren, en van het ravenjong dat om voer schreeuwt"!?
ad 6). Iocundus voegt aan de bestaande
Servaaslegende een aantal aetiologische
elementen toe. Hij wilde namelijk een verklaring geven voor bestaande toestanden
of voor de aanwezigheid van aan sint Servaas toegeschreven objecten, die het kapittel in bezit had. Een bekend voorbeeld is de
sleutel van sint Servaas, waarover Jocundus
pas spreekt wanneer hij Servatius terug laat
komen in Tongeren. Hij laat Servatius dan
zeggen dat de sleutel hem door sint Petrus
geschonken was (Vita, § 73). Een ander
treffend voorbeeld is de verklaring die hij
geeft voor de zijden doeken, de zogenaarnde 'hemelse doeken', die in de tweede helft
van de elfde eeuw aanwezig waren in de
schatkamer van de Servaaskerk, maar
waarvan niemand meer de herkomst kende, en waarover Jocundus toch iets wilde
vertellen. Jocundus geeft een verklaring.
Een van de doeken zou door een engel uit
de hemel op het lichaam van de overleden
Servatius gelegd zijn (Vita, § 101), een andere zou in latere tijd door een onbekende
(hemelse) hand op Servatius' graf gelegd
zijn (Vita, § 119).
Een ander voorbeeld is de aetiologische
legende die een verklaring geeft voor de
aanwezigheid van de objecten, die men bij
de opening van Servatius' graf aantrof:
"Zij schuiven met grote eerbied de klederen
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opzij, en nemen van zijn borst een gouden
kruis, van onder zijn hoofd een reliekhanger van het zuiverste gaud, waarin eenstuk
van het kruishout van de .Heer was gevat.
Van zijn rechterzijde nemen zij de herderlijke staf, en van zijn linkerzijde de wonderschoon bewerkte zilveren sleutel. Aan
weerszijden vinden zij meerdere blinkende
amberkleurige doosjes. Behalve het gewaad dat hij droeg, ontdekken zij aan zijn
voeten het bisschopskleed dat hij bij plechtige gelegenheden gebruikte. Dan nemen
zij oak de doek die de engel en op de dag
van zijn begrafenis, in het bijzijn van duizenden gelovigen, gebracht hadden, en
zorgvuldig over hem uitgespreid hadden.
Toen zij van zijn gezicht de zweetdoek wegnamen, straalde plots het heiligdom geheel
vol licht, als door de zan beschenen't-"

(2) Reconstructietekening van het middenschlp van de Sint-Servaaskerk, met houten
zoldering, zoals Iocundus het gekend moet
hebben (Rijksarchiefin
Limburg, prentencollectie, nr, 176).

De opbouw van het werk
Bij een eerste oppervlakkige kennismaking
lijken de werken van Jocundus op een bonte verzameling van verhalen zander enige
structuur. In feite bezit het werk een zeer
strakke redactionele opbouw. Zowel aan de
Vita als voor de Miracula heeft Jocundus
een chronologische structuur gegeven.
De Vita begint met de afkomst en de genealogie van Servatius, en behandelt heel
zijn leven tot aan zijn dood. Iocundus behandelt achtereenvolgens de genealogie
van Servatius (§ 4-14), zijnjonge jaren (§ 1518), zijn roeping tot bisschop van Tongeren
(§ 19-25), zijn episcopaat in Tongeren (§ 2634), zijn reis naar Gallie (§ 35-38), zijn Rome-reis en Visioen (§ 39-54), zijn ontmoeting met de Hunnen (§ 55-61), de terugreis
naar Tongeren (§ 62-65), het laatste verblijf
in Tongeren (§ 66-73), het vertrek uit Tongeren (§ 74-85), zijn verblijf in Maastricht (§
86-88), zijn dood en begrafenis (§ 89-101),
de Hebreeuwse afkomst van Servatius (§
102-108), de wonderen bij het grafvan Servatius (§ 109-121). De Levensbeschrijving
van Servatius wordt aangevuld met een kroniek van de bisschoppen van Maastricht,
vanaf Servatius tot Lambertus, waarbij hij
vooral Monulfus en Gondulfus meer uitgebreid behandelt (§ 122-145), en met de zogenaamde acta van het 'concilie van Keulen' (§ 146). De opbouw van de Vita is dus
strikt chronologisch.
Hetzelfde geldt voor de bundel Miraculao De verhalen zijn chronologisch geordend, hoofdzakelijk volgens de tijdvakken
van de verschillende vorsten. Jocundus behandelt achtereenvolgens de Servaas-won-
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deren ten tijde van Karel de Grote (§ 1-17),
de Noormannen (§ 18-19), HendrikI deVogelaar (§ 20-27), Otto I (§ 28-32), Otto III
(§ 33-39), Giselbert van Lotharingen (§ 4042), Koenraad II (§ 43), Hendrik III (§ 4453), en Hendrik IV (§ 54-75). Na het slot
(§ 76) en een opdracht van de auteur (§ 77),
voegt Jocundus nag een hoofdstuk toe over
het conflict tussen graaf Gerard van Wassenberg en het Sint-Servaaskapittel over de
rechten op de kerk van Echt, dat werd beslecht in 1087 (§ 78).
Belang van het werk van Jocundus
Het belang van het werk van Jocundus is,
enerzijds, de plaats die het inneemt in de
ontwikkeling van de Servaaslegende. Iocundus heeft hierin een kapitale rol gespeeld. Aile latere auteurs van Servaaslegenden hebben zijn werk overgenomen.
Toen Jocundus began te schrijven was de
Servaaslegende nag beperkt tot de berichten van Gregorius van Tours, een weinig uitgewerkt door de latere vitae en door de
Luikse kroniekschrijver Heriger. Toen Iocundus stopte met schrijven, in 1088, lag de
legende definitiefvast. Aile latere schrijvers,
zowel de auteur van de Gesta Sancti Servatii
als Henrie van Veldeke, voegden er geen wezenlijke elementen meer aan toe. Veldeke
zou nooit Veldeke geworden zijn als Iocundus er niet was geweest. De enige verdienste van Veldeke is dat hij als eerste in het Nederlands schreef. In feite is dus Jocundus de
grate man van de Servaaslegende, en de spil
in haar historische ontwikkeling.
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(3) Cenotaaf, in de Slnt-

Sancti Seruatii, gepubliceerd door Wilhelm

Servaaskerk van Maas-

in 1910, en later door de Servaaslegende
van Henrie van Veldeke.
Ook door historici is Iocundus altijd laag
aangeslagen. Men zag in hem een onbetrouwbare bron en een geexalteerde overdrijver. Reeds de achttiende-eeuwse maurist Dom Antoine Rivet had geen hoge pet
van hem op, daarin gevolgd door de tekstuitgevers van de Monumenta Germanice
Historica19.Wilhelm, de bezorger van de
twaalfde-eeuwse
Gesta Sancti Seruatii,
vond Jocundus maar een 'Wmdbeutel's",
en meende dat een publicatie van de Vita
Sancti Seruatii weggegooid geld was. 21
Pas op het einde van onze twintigste
eeuw ontrnoet Jocundus meer waardering.22 De laatste jaren constateert men bij
historici en archeologen die zich over de
geschiedenis van de Sint-Servaaskerk buigen een groeiende belangstelling in de figuur van Jocundus en in de mondelinge
traditie die hij op schrift stelde. Jocundus .
wordt tegenwoordig beschouwd als een
sleutelfiguur, allereerst als een kroongetuige van zijn eigen tijd, de tweede helft van
de elfde eeuw (zoals nu blijkt, exact de tijd
van proost Humbertus), maar ook als een
indirecte bron voor de tiende eeuw, hoewel
daar natuurlijk weI mythevorming en epische verdichting uit weggefilterd moeten
worden. Eigenlijk is aileen op zijn breedsprakerige stijl iets aan te merken: stylistisch is hij inderdaad een 'Windbeutel'.

tricht, van Karel van
Neder-Lotharingen,
laatste Franse Karolinger, pretendent op de
Franse troon tegen Hugo Capet. Dit grafmonument werd door
proost Humbertus

ver-

nieuwd.

Anderzijds is Iocundus een belangrijke
rechtstreekse historische bron voor de geschiedenis van zijn tijd. Zoals gezegd is hij
goed ingelicht over de Sint Servaasdevotie
in Maastricht, waarnaar hij een grondig onderzoek verricht. Hij noteert feiten, verhaalt gebeurtenissen en voorvailen, hij citeert teksten die uit andere bronnen niet
bekend zijn. Maar niet alleen over Maastricht, ook over veel verder gelegen plaatsen is Iocundus goed ingelicht. Zo blijkt hij
over de wonderen die op voorspraak van
sint Servaas geschiedden te Goslar, toenmalige residentie van keizer Hendrik III
(1039-1056), verrassend goed gemformeerd te zijn, tot in de kleinste details. Hij
spreekt in deze tekst over de 'Litanieen, die
de dag na het feest van sint Servaas plaatshadden. De term litania minor of litaniae
(meervoud) duidt de Kruisdagen aan, dat
Hoe Iocundus te lezent
wil zeggen de drie dagen v66r Hemelvaart
(maandag, dinsdag en woensdag), waarop
bidprocessies plaats hadden. Het enige jaar Zoals altijd wanneer men met Middelwaarin het Sint-Servaasfeest van 13 mei eeuwse bronnen werkt, hoede men zich
v66r een Kruisdag viel, en waarin aile in Jo- voor een anachronistische manier van lecundus' verhaal genoemde personen in le- zen. Jocundus' werk moet men niet lezen
ven waren en gezamenlijk aanwezig kon- als een strikt historisch verslag, zoals wij
den zijn, is 1056. In dat jaar viel 13 mei dat, einde twintigste eeuw, gewend zijn,
maar als het werk (inderdaad) van een Midinderdaad op maandag v66r Hemelvaart;
de dag daarna had er dus een Kruisprocesdeleeuwer. Iocundus is geen twintigstesie plaats. De door Jocundus beschreven . eeuwse historicus, en zijn vraagstelling is
gebeurtenissen hebben dus plaats gehad in niet die van een modern kritisch historicus.
1056. Maar tegelijkertijd begaat Jocundus in Een Middeleeuwer schrijft geen geschiedenis, maar Heilsgeschiedenis. Het gaat Iodeze paragraaf ook enkele anachronismen,
hetgeen ons er wederom aan herinnert dat cundus dus niet primair om het verschafhij uitermate kritisch gelezen moet worden. fen van juiste historische informatie, maar
om het aantonen van de grootheid van sint
Servatius, de patroonheilige van het kapitReceptie van Iocundus
tel dat zijn opdrachtgever was. De juistheid
Men begrijpt dan ook dat Iocundus, als ge- van de historische informatie die hij verschiedschrijver, altijd ondergewaardeerd is schaft he eft in zijn ogen geen prioriteit. Rogeweest. De populariteit van zijn werk de draad is immer het aantonen van de heiligheid en de macht van sint Servaas.
werd al in de twaalfde eeuw verdrongen
door een nieuwe Servaaslegende, de Gesta Daarenboven schrijft Jocundus gedeeltelijk
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op grond van mondeling overgeleverde
verhalen, en he eft er in zijn werk sagevorming plaatsgevonden.
Met betrekking tot de inhoud van de
kroniek hoede men zich voor een positivistische benadering. Historische bronnen
zijn met, naar manicheistische zienswijze,
in slechts twee categorieen verdeeld, betrouwbare en onbetrouwbare. Jocundus is
een duidelijk voorbeeld van een auteur die
tegelijk betrouwbaar en onbetrouwbaar,
tegelijk legendarisch en historisch is.
Verder zal men moeten wennen aan Jocundus' stijl. Deze vereist dat men hem op
een bepaalde manier leest: hij richt zich tdt
een gehoor (de kanunniken van Sint-Servaas) en gebruikt daarvoor de 'u' -vorm; zijn
stijl is declamatoir, en Iocundus' werk moet
dan ook eerder gedeclarneerd worden dan
gelezen. In de vertaling is de oorspronkelijke stijl van Jocundus dan ook zo goed mogelijk weergegeven, hoewel we ons ervan
bewust zijn dat dit met meer de spreek- en
de schrijfstijl zijn van het einde van de
twintigste eeuw, en dat daardoor het werk
van Jocundus met voor iedereen vlot leesbaar zal zijn.
Wie Jocundus met dit voorbehoud leest,
en hem correct interpreteert, he eft een zeer
waardevolle bron voor de middeleeuwse
geschiedenis, niet aileen van Maastricht,
maar van de wijde omgeving.
Hoewel de Latijnse tekst van de beide werken van Iocundus goed toegankelijk is, moge het duidelijk zijn dat Iocundus in onze
tijd pas echt goed gediend is en zijn lezers
ook met een Nederlandse vertaling. Over
een dergelijke vertaling mocht ondergetekende in de afgelopen jaren de redactie
voeren. Naar verwachting wordt ze binnen
afzienbare tijd gepubliceerd. Hopelijk zal
het werk van Jocundus aldus bij een breed
publiek de bekendheid en de waardering
krijgen die het verdient.
Regis de la Haye is werkzaam uoor het Rijksarchie! in Limburg en het Groot-Seminarie
Rolduc.
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De betekenis van het archief-C. Veenhof
voor het kerkhistorisch onderzoek'
George Harinck

e ruim tachtig jaren van het leven
van Cornelis Veenhof (1902-1983),
gereformeerd predikant en hoogleraar voor de ambtelijke vakken aan de
Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de periode
1946-1968, vielen geheel binnen de twintigste eeuw. Zijn archief betreft dus de eigentijdse geschiedenis, die van de wereldoorlogen, de crisis en de verzorgingsstaat.
Er bevindt zich onder de stukken in het
archief een lezing over armoede en geestelijk leven uit de jaren dertig, er zijn stukken
bij uit de oorlogsjaren over in Duitsland tewerkgestelde leden uit zijn gemeente te
Utrecht, en er is materiaal over diaconie en
sociale wetgeving uit de naoorlogse jaren.
Maar gelet op de interesses en werkzaamhe den van Veenhof vinden we de draad in
de geschiedenis van zijn leven, wanneer we
deze niet van de kalender van de politi eke
of de econornische geschiedenis aflezen,
maar van de getijdenschaal van de geestelijke kring waaruit hij stamde.
En dan valt zijn levenstijd als volgt te
omschrijven: Veenhof leefde in het tweede
deel van de periode van omstreeks 150 jaar,
die de opkomst, bloei en neergang omvat
van de gereformeerde gezindte als medebepalende factor binnen onze nationale
cultuur. Heel deze periode, van de Afscheiding 1834 af tot aan het optreden van de
Evangelische Omroep in de jaren zeventig,
behoorde tot Veenhofs geestelijke leefwereld. Zijn archiefbevat eyenzeer blijken van
zijn kennis van de opkomst van de gereformeerde gezindte, als van zijn eigen optreden daarbinnen in de jaren van bloei en
achteruitgang.

D

Om te beginnen bij de opkomst van de gereformeerden: Veenhof stemde in met de
typering van de volkshistoricus Hendrik
Algra inzake de eerste helft van deze periode als 'het wonder van de negentiende
eeuw'. Uit gepubliceerd en ongepubliceerd
materiaal uit zijn archief, over Groen van
Prinsterer, over de pre diking in de afgescheiden kerken, over Willem van den
Bergh, over Herman Bavinck, over Abra-
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ham Kuyper en over 'Utrecht 1905', uit al
deze stukken spreekt zijn uitgesproken
voorliefde voor de gereformeerde gezindte
en zijn blijvende gehechtheid aan die traditie.
Maatschappelijk gezien was hij een typisch
product van de kuyperiaanse wereld. Geboren als zoon van een bakker op de
Utrechtse heuvelrug, drank hij als jongen
via lectuur kennis in. Hij kreeg de kans om
door te leren. De christelijke Jan van Nassaukweekschool te Utrecht opende de weg
naar maatschappelijke stijging. Veenhof
voegde zich in 1920 bij het corps van christelijke onderwijzers, dat met zijn taak van
kennisoverdracht een sleutelpositie bezette in Kuypers streven naar emancipatie van
het christelijke volksdeel. Die emancipatie
leek overigens omstreeks 1920 met de gelijkberechtiging van het openbaar en bijzonder onderwijs maatschappelijk gezien
voltooid.
In de tijd dat Colijn, Dooyeweerd en anderen zich zorgen maakten over de afnemende interesse van de gereformeerden
voor principiele bezinning en actie, werd in
de onderwijzer en het Iongelingsvereningslid Veenhof een dieper verlangen wakker:
niet maar vanachter de lessenaar dat gereformeerde volk op te voeden, maar het
vanaf de kansel te leiden. Via een avondstudie werd het gymnasiumdiploma behaald.
Daarna volgde vanaf 1926 zes jaar ijverige
theologiestudie te Kampen en toen pas kon
hij in het huwelijk treden met Marretje
Marrie Bakker (1899-1979) en de pastorie
te Harkstede in Groningen betrekken. Het
had wat tijd gekost, hij was reeds 31 toenhij
als predikant werd bevestigd, maar met de
psalmdichter kon hij getuigen dat al wat hij
ondernam gelukte - in maatschappelijke
zin gesproken dan.
Uitwendig gezien was de kuyperiaanse wereId die Veenhof anna 1933 als predikant
binnenkwam nog in volle glorie, maar in
menig opzicht betrad hij reeds niet meer de
wereld van Kuyper und kein Ende. Eerlijkheidshalve dient hier aan toegevoegd te

KERKTl)D J/9B

worden, dat Kuyper ook binnen eigen kring
nooit kritiekloos is gevolgd, maar in de jaren dertig werd met name op kerkelijk terrein het navolgen van Kuyper als zodanig
inzet van een discussie.
Van grote betekenis in het leven van
Veenhof is. geweest, dat hij de herbezinning
op Kuypers erfenis als een teken van nieuw
leven he eft begroet. Veenhof behoorde tot
de eerste generatie studenten van na de
Eerste Wereldoorlog, die besefte in een
veelszins andere wereld te leven dan de
vooroorlogse, en die ook besefte dat de leiding van Kuyper en Bavinck niet toereikend
kon zijn voor het nieuwe wijsgerige en religieuze besef dat baan brak. De namen vall
Barth, Heidegger en Jaspers representeerden een nieuwe cultuur, met een andere
problematiek, die oak de gereformeerden
raakte. Voor Veenhof en de zijnen had het
woord dynamiek daarom niet alleen betrekking op de politiek en de economie,
maar evenzeer op de religie: het absolute
Evangelie diende steeds opnieuw geconcretiseerd te worden in de wisselende omstandigheden.
Deze wisselingen te onderkennen is een
ding, maar de eigen overtuiging in verb and
daarmee opnieuw vorm te geven is een
tweede. Nu is het opmerkelijke, dat in de
jaren twintig binnen de gereformeerde
kring mensen als prof. dr. K. Schilder, A.
Ianse, prof. dr. H. Dooyeweerd en prof. dr.
D.H.Th. Vollenhoven opstonden, die niet
alleen daartoe bekwaam waren, maar die
daarmee bovendien een groot enthousiasme wekten onder een deel van de jongere
generatie: dat het een diep geluk is gereformeerd te zijn, om een adagium van Schilder te citeren, was voor hen geen kreet,
maar concrete werkelijkheid. Het eigen, gereformeerde cultuurideaal van Kuyper
kreeg in deze kring een vervolg op kerkelijk-theologisch en wijsgerig terrein, in een
andere wereld en in een nieuwe vorm.
Veenhof noemde dit proces met een term
die voor velen van u een bekende klank
he eft: voortgaande reformatie.
Wie de inventaris van het archief-Veenhof doorneemt, valt op dat Veenhof actief
deelnam aan deze beweging. Naast een
tekstregister op Kuypers laatste grote publicatie Van de voleinding refereerde Veenhof als student over 'Het probleem van de
dood', en sprak als predikant over 'Radicaal
christendom', 'In het klimaat van het absolute' en gafhij cursussen over de calvinistische wijsbegeerte.
Van deze herleving en dit enthousiasme,
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waaraan, behalve de naam van Veenhof, in
kerkelijke kring ook de namen van collegapredikanten B. Holwerda, M.B. van 't Veer
en E. Theunissen van den Born zijn verbonden, legt het archief van Veenhof in ruime
mate getuigenis af. Heel de opkomst van de
beweging rondom Schilder en rondom
Dooyeweerd en Vollenhoven is in dit archief
vanaf de eerste ritselingen in de honderden
brieven en vele documenten terug te vinden en biedt de onderzoeker veel belangrijk
persoonlijk en historisch materiaal.
Ik vraag bewust aandacht voor het zonnige
element van enthousiasme en nieuw leven
binnen deze beweging, omdat ik dat een
gegeven van kerkhistorisch belang acht,
dat Mrst in volle omvang dient te worden
beseft, voor het juiste licht kan vallen op
het veel beter onthouden tragische vervolg
van deze 'lente op het gereformeerde erf',
zoals ds. Douwe van Dijk het in 1939 noemde. Ik meen ook dat er in het archief aanleiding ligt om te zeggen dat Veenhofs latere
levenals hoogleraar te Kampen steeds vanuit deze jaren van zijn in menig opzicht zo
gelukkige predikantschap te Harkstede
(1933-1936), Haarlem (1936-1941) en
Utrecht (1941-1946) dienen te worden beschouwd.
De paradox van de religieuze en wijsgerige
opleving die verkeert in conflict, breuk en
vervreemding - deze drie komen in Veenhofs leven zelfs in meervoud voor - houdt
nauw verb and met een zwakke zijde van
het kerkelijk leven van de gereformeerde
gezindte van de laatste anderhalve eeuw:
de drang de gereformeerdheid te begrenzen en op een bepaalde noemer te brengen, in plaats van, overtuigd van haar geestelijke betekenis, haar vrijelijk met haar
omgeving te verbinden en haar katholici-
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K. Schilder en C. Veenhof op het congres van
de Gereformeerde Studenten Beweging te
Lunteren, september
1929. Foto Historisch
ocumentatiecentrum,
Amsterdam.

teit recht te laten wedervaren, hetgeen Bavinck reeds in 1888 als medicijn tegen dit
gebrek aanbeval.s
Het archief- Veenhof is een belangrijke
bron voor de kennis van de gereformeerde
opwekking in het interbellum, en van de jaren waarin deze uiteengeslagen werd. Wie
correspondentie uit de jaren 1943 en 1944
doorneemt, wordt getroffen door het lang. zaam doorbrekende besef onder de bezwaarden, dat wat ze jaren eerder als kerkelijke herleving hadden begroet hen nu op
een verdrijving uit die kerk kwam te staan.
Het ongelofelijke werd werkelijkheid. Ds.
Theunissen van den Born vertolkte de ontgoocheling onder de bezwaarden, toen hij
op 13 april 1944 aan prof. Vollenhoven
schreef: (Ilk ben zeer bezwaard over de toekomst en het loopt zoo geheel anders dan
ik gedacht heb, toen wij ons achter prof.
K.S. geschaard hebben".
Onder druk van het synodaal beleid en
de volgehouden oppositie van Schilder
werden Veenhof en de zijnen voor een dilemma gesteld, dat ze als groep niet te boyen kwamen: achter Schilder blijven staan
betekende een breuk met de kerk en het
einde van de nationale gereformeerde actie; in de kerk blijven betekende Schilder
als de wekker van hun enthousiasme loslaten. De spanning die dit dilemma veroorzaakte was voor menigeen ondraaglijk en
de onder deze omstandigheden gemaakte
kerkelijke keuzes beroofde aan beide zijden van de breuk mens en voorgoed van
vriendschappen en kerkelijke vreugde.

Over de Vrijmaking met haar korte voorgeschiedenis en haar nageschiedenis tot op
heden toe, bestaan veel misverstanden en
negatieve vooroordelen. Die hebben deels
te maken met de afkeer van aile geruzie en
scheuring bij het grote publiek, deels ook
met het feit, dat de gereformeerde overtuiging na 1944 niet meer zo aansprekend is
vertolkt als in de dagen van Kuyper en Colijn. De public relations van de gereformeerde gezindte is de laatste halve eeuw
zwak geweest. De neergang van de gereformeerde beweging zette met de scheuring
van 1944 in en bewerkstelligde, dat deze
wereld van de kaart van onze cultuur verdween, zoals prof. Vollenhoven aan de
vooravond van de Vrijmaking juist voorzag.
De zogenaamde 'stille revolutie' binnen de
Gereformeerde Kerken is in 1944 met een
ontploffing ingeleid.

Natuurlijk zegt de op- en neergang van de
gereformeerde kring in onze cultuur niets
over de gereformeerde overtuiging als zodanig. Maar wie die overtuiging wi! verzorgen, dient na te denken over de vragen die
de cultuur waarin ze gebed is haar stelt,
deemoedig, zeker, maar ook graag wat zelfbewust. Is de gereformeerde leer werkelijk
zo bizar als vele uitingen ons vandaag willen doen geloven? En do en wij het inderdaad zoveel beter in de kerk van vandaag?
Is onze bezieling soms warmer, of op hoger
doel gerichtt Deze vragen verdienen niet
zozeer ons duidelijk antwoord, als weI onze
bezinning op vroeger dagen en op onszelf.
Nu archieven als deze toegankelijk worden
gemaakt, is er voldoende stof voor reflectie.
En voor de geschiedschrijver is er de
Veenhof is in deze beweging niet de spil geweest, maar juist daarom is zijn archief zo mogelijkheid zich te wijden aan een voor
alle partijen en belangstellenden /aanbelangrijk. Hij was een voornaam corresvaardbaar verhaal over de gereformeerde
pondentiecontact
van enkele hoofdrolwerkelijkheid van de jaren dertig, veertig
spelers in het bezwaarde kamp, met name
Schilder en Vollenhoven. De brieven van en vijftig. Dat zal zijn een verhaal van bittehen en van vele anderen in zijn archief bie- re teleurstellingen, maar ook van jeugdig
enthousiasme, van kille vervreemding, zeden stof voor nader historisch onderzoek
ker, maar ook van gemeenschapszin, een
naar de verhoudingen en ontwikkelingen
in de Gereformeerde Kerken, vooral binnen . verhaal van scepsis, maar net zo goed van
de kring van bezwaarden, want daar had idealisme, het zal kortom een zeer menseVeenhof zijn contacten, Dit onderzoek zal lijk verhaal zijn. Niets in deze wereld is onzowel inzicht kunnen verschaffen in de vermengd positief is en niets onvermengd
voorgeschiedenis van de Vrijmaking als ook negatief. Voor wie het wi! zien, is de oplicht werpen op de latere geschiedenis en komst van een beweging evenzeer vermengd met zorg en tegenslag, als in haar
problematiek van de vrijgemaakte kerken.
Het belang daarvan is duidelijk. Archiefstuneergang tekenen van voJharding en endie kan ons bewaren voor karikaturen en thousiasme zijn te bespeuren.
Het zijn de archieven, die ons in staat
de weg open en tot de vorigen, die rnisstellen de geschiedenis van de vorigen in
schien niet steeds onze instemrning, maar
deze verschillende aspecten te leren kenweI altijd ons begrip verdienen.
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nen. We moeten ook voor de kennis van en
bezinning op de recente kerkgeschiedenis
terug naar de bronnen; niet alleen om uit te
vinden hoe het werkelijk is geweest, maar
ook om in relatie met die historische stof
na te denken over de strijd en het religieus
verlangen van de vorigen en van ons zelf.
De historicus moet daarom ten bate van de
gemeenschap waarin en waarvoor hij leeft,
veel verkeren bij de bronnen, opdat eens
zijn lezer het enthousiasme uit de tijden
achter ons kan ontmoeten - bij Veenhof en
bij anderen - en met Henriette Roland
Holst, de dichteres vCi!l het verlangen, zegge:

Dr. George Harinck (1958), is directeur van
het Archief- en Documentatiecentrum van
de Gereformeerde Kerken te Kampen en wetenschappelijk medewerker van het Historisen Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van
de Vrije Uniuersiteit te Amsterdam.

"ik drink als ik in lang niet heb gedronken
en voel mij met een nieuwe kracht
omgorden
en weet te bouwen aan een nieuwe kerk".3

3

1

2

Bewerkingvan een toespraak, gehouden ter gelegenheid van de aanbieding van de inventaris van
het archief-C.Veenhof op 10 september 1997in de
studiezaal van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800heden) van de VrijeUniversiteit te Amsterdam.
Zie: H. Bavinck, De lcatholiciteitvan christendom
en kerk. Ingeleid door drs. G. Puchinger. Kampen
1968 (eerste druk 1888).
Henriette Roland Holst, 'Verzonken grenzen'. Geciteerd bij: K.H. Miskotte, Messiaansch uerlangen.
Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst, Amsterdam 1951, 198.
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Wegwijzer in Duitse protestantse
arehieven
Is het in Nederland soms al moeilijk de juiste weg naar en in archieven te vinden, zo
mogelijk nog nioeilijker wordt het wanneer
de onderzoeker bij zijn speurtocht buiten
de landsgrenzen
belandt. Gelukkig dienen
zich van tijd tot tijd handige routeplanners
aan, die het de kerkhistoricus mogelijk rnaken zich te orienteren voordat hij zijn vaak
lange en kostbare reis laat aanvangen.
Voor Duitsland kunnen genealogen en
historici nu alweer ruim tien jaar terugvallen op de gids Genealogisch onderzoek in

Duitsland van J.G.J. van Booma. Voor de
kerkelijke archieven bestaat er daarnaast
sinds 1965 het uiterst handzame Handbuch
des kirchlichen Archivwesens. Onlangs verscheen een geheel vernieuwde (4de) druk
van het eerste deel, met een uitputtende opsomming van de centrale archieven van de
evangelische kerken (gereformeerden en
lutheranen) en de daar berustende archiefbestanden. De nieuwe uitgave was noodzakelijk omdat de archieven uit de voormalige
DDR ook een plaats dienden te krijgen in
het handboek. De verwijzingen naar literatuur over de archieven zijn in deze uitgave
doelbewust ingeperkt, omdat sinds 1996 gebruik gemaakt kan worden van het boek van
Uwe Czubatynski, Das kirchliche Archivwesen in Deutschland. Eine Literaturiibersicht
furArchiuare,Historiker und Genealogen.
In het Handbuch wordt per archiefinstelling de volgende informatie verstrekt: adres,
openingstijden, geschiedenis, uitleenmogelijkheden, een opgave van de inhoud van alIe algemene archiefbestanden, bibliotheek,
archiefzorg, regelgeving en literatuur.
Handhuch des kirchlichen Archivwesens
1. Die zentralen Archive der evangelischen
Kirche, 4. Auflage. Verlag Degener & Co.,
NeustadtlAisch 1997, DM 48,00 (ISBN 37686-2077-8).
Inquisitie-arehieven op een kier
Wetenschappers kunnen binnenkort eindelijk toegang krijgen tot de Vaticaanse archieven van de inquisitie. Dat is althans lie
verwachting, nadat kardinaal Joseph Ratzinger op 22 januari jl. acte de presence gaf
op een historisch congres in Vaticaanstad
dat geheel gewijd was aan de openbaarheid
van archieven van de Heilige Congregatie
van de Romeinse en Algemene Inquisitie
(vanaf 1542) en haar opvolgers het 'Heilig
Officie' (vanaf 1908) en de Congregatie van
de Geloofsleer (vanaf 1965). Volgens deskundigen moet dit besluit evenals het eer-
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hers tel van Galileo Galilei gezien worden
als een stap in de door Paus Johannes Paulus II aangekondigde afrekening met zwarte bladzijden uit het roorns-katholieke verleden.
Archlef Gereformeerde liturgiewerkgroep
ontsloten
Onlangs is het archief van de voormalige
Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie overgedragen aan de Archiefdienst van
de Gereformeerde Kerken in Nederland
en ondergebracht in het Rijksarchief te
Utrecht. De werkgroep stelde zich veertig
jaar geleden bij haar oprichting tot doel de
Gereformeerde Kerken van dienst te zijn bij
hun bezinning op liturgische vragen en deze bezinning te stimuleren. Gedurende
haar ruim twintigjarig bestaan heeft de
werkgroep publicaties verzorgd als De liturgie bij Calvijn, De orde van de zondagmorgendienst, richtlijnen voor kerkbouw
en Kerkmuzikale overwegingen.
Van het archief van de werkgroep is een
inventaris verschenen en opgenomen in:
Inventaris van archieven van deputaatschappen van de Gereformeerde Kerken in
Nederland betreffende de eredienst 19231988 en van het archief uan de Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie 1956-1977 [Inventarisreeks van het Rijksarchief Utrecht
91), Utrecht 1996/7. Het archief van de
werkgroep is onbeperkt toegankelijk.
Arehlef Arnold Albert Ruler
Het zeer omvangrijk archiefvan Arnold Albert Van Ruler is door het inventariserende
werk van Ellen M.L. Kempers voortreffelijk
toegankelijk gemaakt. De inventaris wordt
ingeleid door een drietal artikelen. De eerste twee bijdragen vanAart de Groot en EG.
Immink beschrijven het leven respectievelijk de leer, met name die van de schepping
en die van de Heilige Geest. Het derde door
Christo Lombard geschreven artikel gaat in
op de relevantie van het denken van Van
Ruler. Het geheel is een uitstekende basis
voorverdere studie en wellicht een aansporing tot een gedegen monografie over deze
markante theoloog.
Inuentaris van het archief uan prof dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970). Samengesteld door Ellen M.L. Kempers. Met inleidende artikelen van Aart de Groot, EG.
Imrnin,k en Christo Lombard, (Inventarissen
van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht; 5), Utrecht
[UniversiteitsbibliotheeklI997. - [501,297 p.
- ISBN 90-393-1420-9. - f 25
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~-----------------------Besprekingen
• Hubrecht Klink, Opstand, politiek en religie
bij Willem van Oranje 1559-1568_ Een thematische biografie, Heerenveen U.J- Groenl1997.

- Geb., 392 p. - ISBN 90-5030-870-8. - f 49,50
Dit proefschrift, op 17 december jl. te Utrecht
verdedigd, behandelt een veelomvattend onderwerp, dat men niet snel verwacht als eersteling van een aankomend historicus: tien jaren uit het leven van Willem van Oranje, die
staan voor een beslissende fase in zijn ontwikkeling, in een volop gistende politieke periode. Inzet is "een beeld te schetsen van de ontwikkelingsgang bij Willem van Oranje in de
groei naar verzet. De kernvraag hierbij is hoe
de prins zijn verzet tegen de koning [PhilipsII)
motiveert" (18). De vraagstelling is daarbij
vooral gericht op de theologische motivatie,
en dus op de religieuze ontwikkelingsgang die
Oranje doormaakte. Hij was geboren uit lutherse ouders, maar verkreeg vanaf zijn elfde
een rooms-katholieke opvoeding aan het hof
in Brussel, en hij maakte een lange ontwikkeling door - juist in deze jaren - in de richting
van een tolerant calvinisme. Want volgens de
auteur volstaat niet het systeem van patronage noch dat van louter politieke belangenbehartiging als 'verklaringscategorie' voor Oranje's afnemende loyaliteit aan centralistische
regeringsbeleid van Philips II, maar diens
"politiek-religieuze koers stuitte hem tegen
de borst. Hij ervoer deze als onrechtvaardig
en wreed en zag er een reeel gevaar in voor de
belangen van het land en voor de vrijheid van
de adel en het volk" (125v). De auteur schrikt
er dus bij voorbaat niet voor terug om Oranje
weer terug te voeren tot (plat gezegd) de calvinistische Vader des Vaderlands. Maar de auteur werkt niet volgens vooropgestelde sjablonen: hij kent de literatuur over de politieke
theorie van deze periode en hij he eft verder
willen gaan dan de reeds uitgegeven bronnen.
Intensief archiefonderzoek heeft onder meer
geleid tot de fraaie vondst van een door Oranje in 1568 opgesteld verdedigingsgeschrift, de
Printzische Entschuldigung.

Maar overtuigt het boek ook? Weet de auteur aannemelijk te maken dat Oranje in deze
jaren naar het calvinisme toe is gegroeid? Het
is opmerkelijk hoe vaak de auteur voor de
aanvangsfase gebruik moet maken van een
voorzichtige formulering. "Er is veel voor te
zeggen dat Oranje in de jaren 1559-1565met
betrekking tot de religie in een periode van
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overgang verkeerde" (149). Ook de uitgangspositie van de jonge prins in 1559 wordt met
hele en halve slagen om de arm getekend:
"Wat ligt er meer voor de hand dan ... ", ", ...
lijkt onomstotelijk vast te staan", "alleszins
verklaarbaar" (dit alles op een pagina: 92). Er
moet veel vanuit de latere tijd terug gemterpreteerd worden, waarbij dankbaar gebruik
wordt gemaakt van de Printzische Bntschuldigung. Maar zoals bekend is de autobiograaf
niet de meest betrouwbare biograaf, en is een
dergelijk apologetisch stuk achteraf zeker niet
de meest betrouwbare bron om de eerdere
motivatie te reconstrueren. De auteur beaamt
dit met een understatement: dat "de terugblik
... enigermate gekleurd is door de latere ontwikkelingen" (327)_ Zou het waar zijn, die
openingszin waarmee de toon van het hoofdstuk over het jaar 1561 wordt gezet en daarmee ook over de politieke gebeurtenissen in
dat jaar: "Het is Willem van Oranje door de
vooruitziende blik die hem eigen was min of
meer duidelijk geweest waar de (religie)politiek van Philips II· in de Nederlanden toe
moest leiden" (10ll?
Goed, de van oorsprong luthers opgevoede en katholiek onderrichte Oranje groeit gestaag toe naar het calvinisme, en in 1568
neemt hij de leiding van het calvinistische
verzet op zich. Maar waar staat de prins persoonlijk? In de zomer van 1566 is hij "zeker
geen calvinist" (216) en profileert hij zich in
zijn brieven aan de Duitse vorsten "meer en
meer" als een lutheraan (235), in februari
1567 ziet hij "de calvinisten als geloofsgenoten" (275), en in januari 1568 laat hij zijn
zoontje Maurits luthers dopen (311). De auteur stelt dat er bij Oranje tot in de zomer van
1568, dus tot het einde van de beschreven periode, een "religieuze verdieping" plaatsvond
(311), maar meldt niet waar dit toe leidde waarschijnlijk niet omdat het eindpunt buiten de beschreven periode vie!. Aldus stelde
een lutherse prins zich in 1568 aan het hoofd
van het overwegend calvinistisch verzet. Gebeurt dit louter op basis van "meer en meer
sympathie" en omdat het calvinisme "de
meest uitgebalanceerde en legitieme argumentatie voor het recht van opstand bood"
(333)? Betekende dit op dat moment toch niet
een politieke daad, met een relativering van
de eigen religieuze overtuiging? Of minder cynisch gesteld: wat betekenen de confessionele
kaders luthers/calvinist in deze tijd voor de
protestantse vorsten, niet alleen bij Oranje,
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maar ook bij de Duitse vorsten naar wiens
steun Oranje (tevergeefs) zocht?
Zulke intrigerende vragen worden opgeroepen, en dat acht ik een verdienste. Daarnaast heeft het geboden verhaal onrnis-'
kenbaar zijn eigen dwingende logica en
overtuigingskracht, en het wordt bovendien
helder verteld. Het is niet alleen een respectabel, maar ook een inspirerend boek. Een
hoogtepunt in het boekjaar 1997! (Iacob van

Sluis)
• Liever Turks dan Paaps? De uisies van Johannes Coccejus, Gisbertus voetius en Adrianus Relandus op de islam. Vertaald, ingeleid
en toegelicht door J. van Arnersfoort en W.J.
van Asselt, (Mission; 17), Zoetermeer [Boekencentrurnl1997. - 172 p. - ISBN90-239-0560-1f 32,50
Dit boek bevat de vertalingen van een rede
van Coccejus (ca. 1625), een disputatie van
Voetius (1648) en de inleiding van Reland op
zijn befaamde De religione mohammedica
(1705).Deze drie auteurs hebben met elkaar
gemeen dat zij kennis van de islam ten dienste stellen van de bestrijding ervan. Bij de
jeugdige Coccejus is de toon hoogst verontwaardigd en hij gebruikt menig diskwalificerende uitdrukking bij de beschrijving van Mohammed en diens optreden. Voetius is
beheerster in stijl en geeft een inventarisatie
van de toenmalige kennis. Relandus gaat weer
een stap verder met zijn uitspraak: "Er moet
eerlijk gehandeld worden, om de tegenstanders geen aanieiding tot spot te geven", De
drie teksten, die zich in de geboden vertaling
prima laten lezen en waarvan de originele Latijnse teksten als bijlagen zijn opgenornen,
weerspiegelen dus een ontwikkeling. Fraai is
het hoofdstuk over het taaleigen van het 17de
eeuws Latijn.
Deze drie teksten zijn gekozen omdat ze
zelfstandige traktaten bieden over dit onderwerp en omdat ze staan voor drie verschillende genres binnen het gereformeerd protestantisme van deze eeuw: de retorische benadering
(bij Coccejus), de scholastieke analyse lVoetius) en de inleiding bij een bronnenstudie (Relandus). Bewust blijven de samenstellers dus
binnen een gereformeerde traditie, om een
ontwikkeling binnen die traditie te illustreren.
Maar dan lijkt rnij de titel onjuist gekozen. De
belangstelling voor de 'Turken' was voor een
belangrijk deel ingegeven door groeiende handelscontacten en door ongewenste politieke
ontwikkelingen. Dat vroeg om een positiebepaling, die urgent werd toen in 1683de Turkse
legers voor de poorten van Wenen verschenen.
Moest men van protestantse zijde nu een
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'monsterverbond' aangaan met de katholieken? Nee dus, volgens hen die de strijdkreet
Lieuer Turks dan Paaps! hanteerden. De titel
verwijst dus naar een driehoeksverhouding die
echter als zodanig nauwelijks aan de orde
komt, niet in de teksten en ook niet in de inleiding, en dat is jammer, (Iacob van Sluis)
• J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg, Schuilen in Waterstad. De Remonstrantse Kerken
aan de Vissersdijk te Rotterdam, (Stichting
Historische Publicaties Roterodamum; Ill),
Rotterdam [Uitgavein eigen beheerl1997.
Vier vooraanstaande Rotterdamse rernonstrantse brouwers kochten in 1632 een binnenterreinmet mouterij en brouwerij gelegen
aan de Vissersdijk.De mouterij werd vermoedelijk gesloopt en de brouwerij werd verbouwd tot kerk voor de bijeenkomsten van de
Rotterdamse remonstranten. Aanvankelijk
vonden de diensten plaats 'onder de blauwe
hemel of een gespannen zijl', maar eind
1632/begin 1633 werd de 'Grote Kerk' in gebruik genomen. Zoals veel schuilkerken had
dit gebouw galerijen waarop binnen een beperkte ruimte veel mensen een plaats konden
vinden. De toeloop was echter zo groot dat
enkele jaren later op een belendend terrein
nog een 'kleine kerk' werd gebouwd. De 'Grote Kerk' werd tot 1897 door de remonstrantse
gemeente gebruikt. Door voortdurende wateroverlast besloot men het een nieuwe kerk
te bouwen. De monumentale remonstrantse
kerk, nu aan het Museumpark, werd in in
1897in gebruik genomen.
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van datgebouwin 1997,dookde schrijfster van dit boek in de archieven om de
geschiedenis te beschrijven van de oude remonstrantse kerken. Het resultaat is vastgelegd in een fraai gei1lustreerdboek, waarin zij
veel nieuwe gegevens verwerkte. Het werk is
te verkrijgen door overmaking van f 40,- op
giro 560304 t.n.v. Remonstrantse gemeente
Rotterdam o.v.v. Boek JdBN. (Tanja Kootte)
Signalementen
• F. van der Pol en M. Smit (red.), De susteren
van Sanct-Agnetenhuis. De geschiedenis, materielecultuur en spiritualiteit van het Kamper
Agnietenconvent, (publicaties van de Ilsselacademie; 100), Kampen [Usselacademiel
1997. - 206 p. - ISBN90-6697-088-X.- f 44,95
Het eerste gedeelte beschrijft de geschiedenis
van het zusterhuis en de verhouding met de
magistraat. In het tweede deel komt de materiele cultuur aan de orde, ontleend aan de opgravingen in de jaren 1990-1992. Het derde
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gedeelte behandelt de Agnesverering en biedt
een geannoteerde transcriptie van het door
de zusters gebruikte Getijde van alle heiligen.

De bij de presentatie van dit boek gehouden
lezingen zullen verschijnen in het tijdschrift
Trajecta. UvS)
• P. Borst (e.a.), Graven en begrauen in de
Dom van Utrecht, Bunnik [Reindersl 1997. 128 p. - Zonder ISBN. - f 25
Rijk ge'illustreerde inventarisatie van de grafmonumenten in de Domkerk te Utrecht,
voorafgegaan door verhandelingen over het
begraven in en rondom kerken voor en na de
Reformatie. UvS)
• J. van Belzen en S.D. Post, Vroom, vurig en
vreedzaam. Het leven van FranciscusGomarus
(1563-1641), Houten [Den Hertogll996. - 127
p. - ISBN90-331-1177-2
Dit boek is geschreven als stichtelijke lectuur.
Want, zo schrijven de auteurs in het woord
vooraf: "Uiteindelijk is het God ZelfDie de geschiedenis van Zijn Kerk schrijft." Voor het resultaat is dan de volgende passage kenmerkend, geschreven naar aanleiding van het op
Gomarus uitgebrachte beroep naar Groningen in 1611: "De 48-jarige hoogleraar legde
een vel papier voor zich, maar voor hij zijn
pen uit de koker nam, vouwde hij zijn handen
en legde nogmaals de zaak aan de Heere
voor". UvS)
• W.J. van Asselt, Johannes Coccejus. Portret
van een zeventiende-eeuws theoloog op oude
en nieuwe wegen, (Kerkhistorische monografieen: 6), Heerenveen [J.1. Groenl 1997. - 300
p. - ISBN905030-546-6.- f 42,50
In 1988promoveerde de auteur op een studie
genaamd: Amicitia Dei. Een ondetzoek: naar
de structuur van de theologie van Johannes
Coccejus (16031669). In dit boek viel de nadruk vooral op een systematische behandeling van Coccejus' leer. Dit nieuwe boek heeft
daarnaast echter een sterk historische component: het eerste deel omvat een uitgebreide
biografie en ook in het erop volgende systematische gedeelte is er ruime aandacht voor
historische achtergronden en voor latere uitingen van coccejanisme. Het resultaat is een
levendig beeld. UvS)
• A.J. van den Berg, Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het Nederlands Zendelinggenootschap rond het midden
van de negentiende eeuw, Zoetermeer [Boekencentrumll997.- 95 p. - ISBN90-239-03641 - f 19,50

Het in 1797 opgerichte Nederlands Zen de-
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linggenootschap (NZG) was in ons land gedurende tientallen jaren het enige zendingsgenootschap van in hoofdzaak hervorrnde signatuur. Het had geen kerkelijke binding. Het
verbindende element werd uitgedrukt in de
leus 'vrede door het bloed des kruises' - een
orthodoxe, maar tevens ruime basis. Sinds de
jaren veertig van de negentiende eeuw rezen
echter in orthodoxe kring bedenkingen, niet
tegen de basis als zodanig, maar tegen het feit
dat zij binnen het NZG onvoldoende functioneerde. Groen van Prinsterer bond als eerste
openlijk de strijd aan, gevolgd door een aantal
anderen, met name uit de kringen van het Reveil. In dit conflict" speelde de tegenstelling
tussen het Revell en de Groningers een niet
onbelangrijke rol: daarnaast is er een duidelijk verb and met de opkomst en toenemende
invloed van de moderne theologie. Aan het
eind van de jaren vijftig leidden de verschillen
in inzicht tot een scheuring, waarbij de uitgetredenen zich organiseerden in drie verschillende genootschappen. In 1858 werd te Rotterdam de Nederlandse Zendingsvereniging
(NZV) opgericht, in 1859 te Utrecht de
Utrechtse Zendingsvereniging (UZV) en in
hetzelfde jaar te Amsterdam de Nederlandse
Gereformeerde Zendingsvereniging (NGZV),
die in 1894 haar activiteiten zou overdragen
aan de Gereformeerde Kerken. In 1864 hadden de tegenstellingen binnen het NZGscherpere vormen aangenomen, hetgeen leidde tot
een nieuwe scheuring, waarbij het verlies van
leden veel aanzienlijker was dan in 1859.
In dit boek staan de gebeurtenissen die
leidden tot deze scheuringen centraal. Het
conflict binnen het NZG wordt behandeld in
het licht van de toenmalige situatie op kerkelijk terrein. Tevens komen de nieuwe organisaties aan de orde, waarbij aandacht geschonken wordt aan hun karakter, onderlinge
verschillen en hun verhouding tot het NZG.
UvS)
• Carolien Post Uiterweer Roessingh, Karel
Hendrik Roessingh 11.3.1886 29.10.1925. Een
beeld van zijn persoonlijk leuen samengesteld
uit zijn brieuen en dagboeken door zijn dochter, [Uitgave in eigen beheerl 1996. - 62 p.
Roessingh, hoogleraar te Leiden en voorman
van het zogeheten rechtsmodernisme, wordt
geportretteerd door zijn dochter die zes jaar
oud was toen hij stierf. Zij doet dat niet zozeer
vanuit eigen herinneringen, maar op basis
van overgeleverde egodocumenten die veelvuldig geciteerd worden. De charme van dit
boekje is dat het zonder wetenschappelijke
pretentie geschreven is. Niet de theoloog of de
cultuurfilosoof komt naar voren, maar een
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man met idealen en met bestuurlijke kwaliteiten, en in het laatste hoofdstuk als huisvader.
Dit alles wordt ondersteund met enkele rake
kiekjes uit het familie-album en met een indrukwekkende foto op de omslag. Een curieus
maar fraai boekje, dat te verkrijgen is door
overmaking van f 18,50 op giro 915735 t.n.v.
A.M.J. Post Uiterweer te Warnsveld. UvS)
• A.HA Thijsen, Gij hebt veel gaed gedaan:

Uit de geschiedenis van de gereformeerde gemeente van Trichi-Geldermalsen, [Uitgave
van de kerkeraad] 1996. - 300 p. - f 25
Herdenkingsboek van een van de oudste gemeenten van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten, waarvan de wortels teruggaan tot 1835. Het boek is uitvoerig,
zakelijk en rijk geillustreerd. UvS)

• Predikant in Nederland (1800 tot heden),
D.Th. Kuiper e.a. (red.), Iaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
na 1800, V, Kampen [Kok] 1997. - 299 p. - ISBN
90-242-9183-6 - f 39,90
Bevat tien diverse, maar weI samenhangende
bijdragen over facetten van het predikantsleven: de sociale positie (DJ. Bos), de rechtspositie (L.C. van Drimmelen), de opleiding
. CF.G.M. Broeyer), verenigingen U. Vree) , het
ambtsgewaad (M.J. Aalders), als auteur van
kinderboeken (M. Rietveld-Van Wingerden),
oefenaars (H. Florijn), missionaire predikanten (H. Reenders), de vrouw in het ambt (L.A.
Werkman) en als echtgenote in de pastorie
(door N. Gerritsma). UvS)
• J. de Bruijn (red.), Hoe gezegend in ans
land... , Toespraken gehouden op vrijdag 11
april 1997 in het Auditorium van de Vrije Universiteit bij de presentatie van het Iaarboek
Predikant in Nederland, (Donum reeks; 10),
Amsterdam
[Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme]
1997. - 69 p. - ISBN 90-72319-12-5 - f 20
Bij de presentatie van het .hiervoor genoemde jaarboek werden drie voordrachten gehouden: "Negentiendeeeuws
pastorieleyen:
idylle met een geheim" (Aart de Groot); "Predikanten in de negentiende eeuw: een IntelIectuele elite" U.Th.M. Bank); "Dominee in
koopmansland" (door A.H. van den Heuvel).
UvS)
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van Woensel, Kerkopbouu/ en
kerkbauw in de Ilsselmeerpolders, (Publikaties

• J.T.W.H.

van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland; 64) Lelystad [De Twaalfde Provincie]
1997. - 216 p. - Zonder ISBN. - f 39,50 (verkrijgbaar bij de ultgever)
Dit rijk geillustreerde boek biedt een overzicht van de kerkelijke ontwikkelingen gedurende de kolonisatieperiode in de opeenvolgende polderkernen in de Noordoostpolder,
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Veel aandacht wordt besteed aan de 60 kerkgebouwen
en aan de omstandigheden waarin die tot
stand zijn gekomen. UvS)
• Leo J. Koffeman, Met de handen in de Lucht.

Enkele hoofdlijnen in het den ken van prof
dr. H.B. Weijland ap het snijulak van kerk
en theologie, (Kamper oraties; 11), Kampen
[Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland] 1997. - 43 p. ISBN 90-73954-29-0. - f 9,50 (incl. verzendkosten)
Dit boekje omvat een door zijn opvolger geschetst theologisch - dus niet een biografisch! portret van Hendrik Bernard WeijIand (19281996), hoogleraar kerkrecht te Kampen en algemeen adviseur van de generale synode van
de Gereforrneerde Kerken in Nederland (synodaal). Aan de orde komen de door Weijland bepleitte dynarnische binding aan de belijdenis
en het door hem verrichte rapportage- en
commissiewerk binnen de eigen kerk en voor
het Samen op Weg proces, en reflectie over de
geschiedenis van de kerkorde sinds Dordt. Veel
voorkennis wordt daarbij verondersteld. UvS)
• J.N. Noorlandt (red.), Tachtig over tachtig.
Een feestbundel vaal' ds. I.H. Velema tel' gelegenheid van zijn tachtigste uerjaardag, Amsterdam [Buijten & Schipperheijn] 1997. - 80,
[7] p. - ISBN 90-6064-937-0. - f 17,95
Vriendenboek van 80 pagina's voor de 80ste
verjaardag van de, zoals hij gekscherend weI
genoemd is, paus van de Christelijk Gereformeerde Kerken, die tevens aan de wieg stond
van de RPF, de EO en het weekblad Koers. De
opstellen zijn alle als een eerbetoon rechtstreeks gericht aan de jubilaris. Twintig pagina's in een kleine letter gezet zijn besteed aan
een selectieve bibliografie van Jan Hendrik
Velema. UvS)
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~~----------------------Een hagepreek voor de kerkenraad
De nieuwe spelling laat ook kerk(en)histoDaarmee zijn aile problemen voor de
rici niet onberoerd. Met name over het kerkhistorici echter nog niet opgelost. Er is
namelijk nog een woord dat rijp is voor een
woord kerke(n)raad is een heuse polemiek
uitgebroken, naar aanleiding van het maatschappelijke discussie. Een beroep op
besluit van de hoofdredactie van het week- oude vergadernotulen is in dit geval niet
blad Hervormd Nederland om op dit cru- mogelijk; geen synode gebruikte het woord
ciale punt af te wijken van de voorgeschre- . 'hagepreek', terwijl het reformatieverhaal
ven spelling en vast te houden aan de oude toch niet zander kan. Volgens de 'dikke'Van
schrijfwijze. Ook de veelschrijver van het Dale betreft dit een preek in het open veld,
gereformeerde bondsblad De Waarheids- wat op zich al een merkwaardige omschrijvriend, ir. J. de Graaf, koos voor deze vorm ving is, aangezien er weinig hagen in een
van dissidentie. De redacties van het Refor- open veld staan. In de nieuwe spelling
matorisch Dagblad en het Nederlands Dag- neemt de begroeiing echter nog toe, aangeblad lieten zich daarentegen - zij het met zien uitgegaan moet worden van het meertegenzin - in het keurslijf persen van de voud en 'hagenpreek' geschreven wordt.
nieuwlichters van de Nederlandse Taal- Als er al geprotesteerd dient te worden bij
de Taalunie, dan zou het moeten gaan over
unie.
Bij het dispuut over de correcte schrijf- de geuze(n)term 'hagepreek'. Maar er zijn
wijze figureert ook een historisch argu- waarschijnlijk geen media, laat staan kerment. L.M.P. Scholten mengde zich via De kenraden te vinden die hier een woord aan
Wachter Sions in de discussie door de stel- vuil willen maken. (P.A.)
ling te poneren dat het woord 'kerkenraad'
oudere papieren he eft, aangezien men in NB: De redactie van het Tijdschrift voor Nede zestiende eeuw bij voorkeur de oude derlandse Kerkgeschiedenis zal zich houtweede naamval toepaste en 'kerckenraet'
den aan de nieuwe spelling.
schreef. Ook J. van den Berg, emeritus
hoogleraar kerkgeschiedenis te Leiden,
wees in een ingezonden brief in Hervormd
Nederland op deze genitiefvorm, in de betekenis van de raad van die ene plaatselijke
gemeente. Aangezien het echter bij de
nieuwe spelling gaat om een meervoudsvorm, wijst Van den Berg de keuze voor
'kerkenraad' toch van de hand.
Zestiende-eeuwers lieten zich echter
weinig gelegen liggen aan spellingsregels.
Daarom valt het meest te zeggen voor de
redenering van Scholten. Immers, de kerkelijke vergadering die de basis legde voor
de organisatie van de gereformeerde kerken in de Nederlanden, het Convent van
Wezel van 1568, sprak van 'kerkenraat'. Ook
de nationale synodes van Dordrecht 1578,
Middelburg 1581 en Den Haag 1586 schreven 'kerckenraed', Degenen die zich bij
voorkeur beroepen op de oude teksten van
constituerende vergaderingen do en er derhalve goed aan de Taalunie op dit punt niet
af te vallen en haar dankbaar te zijn voor
deze historisch verantwoorde correctie.
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Negende 'dag' in Maastricht
Dat de VNK er niet voor terugdeinst als 10catie voor haar jaarlijkse 'dag van de kerkgeschiedenis' te kiezen voor 'uithoeken'
van het land, is de afgelopen jaren genoegzaam aangetoond. Nadat de leden elkaar
een jaar eerder nog in Leeuwarden ontmoetten, trokhetgezelschap op 15 november 1997 alweer naar Maastricht om zich te
buigen over de bijzondere kenmerken van
'religie aan de grens'. Het op deze dag door
onderhoudswerkzaarnheden,
ongelukken
en ingehaalde Sinterklazen volstrekt ontregeld treinverkeer was er de oorzaak van,
dat uiteindelijk slechts een select gezelschap van benoorden de rivieren de bestemming aan de Maas wist te bereiken.
Niet meer dan ongeveer zestig aanwezigen
luisterden naar drie sprekers, die uiteenlopende aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis onder de aandacht brachten.
De bijzondere ambiance van de middeleeuwse kannunikenkelder van Sint-Servaas zorgde voor een bijzondere sfeer, die
de kwaliteit van de bijeenkomst zeer ten
goedekwam.
Als kader diende een historiografische inleiding van prof. dr. P.J.A. Nissen. Hij zette
uiteen hoe het katholicisme lange tijd als
enige unificerende factor heeft gewerkt in
een voor het overige op tal van gebieden
verbrokkeld gewest. De kerkgeschiedschrijving van Limburg had ook een dominant katholiek karakter, doch het perspectief van deze geschiedschrijving gaf in de
afgelopen drie eeuwen opmerkelijke wijzigingen te zien. Deze wijzigingen kwamen
voort uit een veranderende visie op de polltieke, kerkelijke en internationale grenzen
van het gewest. Nissen illustreerde dit aan
de hand van het werk van drie Limburgse
kerkhistorici: Johannes Knippenbergh, Joseph Habets en Mathieu Spiertz.
Drs. G.N.M. Vis liet vervolgens zien dat de
afstand tussen Maastricht en Amsterdam
in het verleden geen belemmering vormde
voor het werk van de 'Liefdezusters van de
Heilige Carolus Borromeus', beter bekend
als de Zusters onder de Bogen. In beeldrijke
taal schetste hij hoe vanuit Limburg de
aanstoot werd gegeven tot het ontstaan van
het bekende Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
in de hoofdstad. Dr. R.M. de la Haye nam
zijn gehoor mee naar het Maastricht van de
elfde eeuw. Zijn bijdrage is thans bewerkt
tot een artikel, dat elders in dit blad is opgenomen.
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De andere inleidingen hebben, zoals gebruikelijk, een plaats gekregen in de op deze kerkhistorische dag gepresenteerde (negende) bundel, die als titel meekreeg:

Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis. Het eerste exemplaar van dit boek'werd aangeboden aan
prof. dr. W.AJ. Munier, wegens zijQ grensverleggende
en
grensoverschrijdende
werk. De bundel kwam tot stand in samenwerking met de Werkgroep Limburgse
Kerkgeschiedenis en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
en met steun van het provinciaal Anjerfonds. (P.A.)
Met de Franse slag
Geleerden uit alle windstreken kwamen de
laatste drie dagen van oktober 1997 bijeen
in Amsterdam, am op uitnodiging van de
Koninklijke Nederlandse Akadernie van
Wetenschappen (KNAW) te spreken over
Rejormatie,

revolutie en burgeroorlog in

Frankrijk: en de Nederlanden. Plaats van
handeling was het monumentale Trippenhuis uit de zeventiende eeuw, dat al sedert
1812 dienst doet als Hoofdbureau van de
KNAW.
De Leidse historica prof. dr. Nicolette Mout
constateerde aan het begin van het congres
dat de roerige gebeurtenissen uit de zestiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden tot op heden voornamelijk in hun nationale context zijn bestudeerd en dat aan
beide zijden nog vele vragen onbeantwoord zijn gebleven. Zij wees erop dat bijvoorbeeld de vraag van haar Franse collega
Ianine Garisson-Bstebe "pourquoi devenir
protestant?" in Nederland lange tijd niet
eens gesteld werd. Het katholieke verhaal,
het belang van economische factoren en de
rol van de vrouw in het reformatieproces
zijn andere zaken die volgens haar nog te
weinig aandacht hebben gekregen van historici hier te lande. In Frankrijk is de vraag
naar de oorzaken van het veel gewelddadiger karakter van het proces volgens haar
nog onvoldoende beantwoord. Woltjers
concept van de middengroepen - groepen
die een keuze voor Rome of Reformatie
lange tijd uitstelden - heeft er pas onlangs
een pendant gevonden in het boek "Ni Rome, Ni Geneva". Min of meer onbeantwoord is volgens haar ook nog steeds de
vraag of de Beeldenstorm in Nederland en
de Bartholomeusnacht in Frankrijk spontane uitbarstingen waren, of zorgvuldig geregisseerde acties.
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Een keur aan inleiders en 'cornmentatoren'
van naam en faam ging in de daaropvolgende dagen in op deze en talrijke andere
aspecten met betrekking tot de godsdienstoorlogen in beide landen. Sprekers waren
onder meer Philip Benedict, Guido Marnef,
Henk van Nierop, Denis Crouzet, Alistair
Duke, James Tracy, Heinz Schilling, Joke
Spaans, Mario Turchetti, Iuliaan Woltjer en
Marc Venard. De stortvloed aan soms zeer
gedetailleerde informatie die dit opleverde,
viel voor de aanwezigen nauwelijks te behappen. Bijna zonder uitzondering hielden
de hcog- of zeergeleerde sprekers zich
strikt aan het voorlezen van de vooraf geheel uitgeschreven tekst, waarbij ruime
overschrijding van de toegemeten spreektijd meer regel dan uitzondering bleek te
zijn. Didactische bekwaamheden, voorzover ze aanwezig zouden zijn, gingen zo onder in een afmattend spervuurvan geleerdheid. Door het overvolle programma was
verder de ruimte voor discussie beperkt en
als er al sprake was van een deb at, dan
waagden de wisselende sessievoorzitters
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het niet de vragenstellers ervan te weerhouden toch op de eerste plaats hun kennis te etaleren door het afsteken van complete referaten.
De vraag drong zich gedurende deze drie
dagen steeds nadrukkeJijker op wat een
congres in deze vorm oplevert. Natuurlijk,
er zal een congresbundel verschijnen waarin alle lezingen nog eens rustig nagelezen
kunnen worden - nu inclusief de voetnoten
- maar de lezer zou zich dan een voorleesseance van drie dagen hebben kunnen besparen. Organisatoren van congressen als
deze zouden er beter aan doen een beperkter aantal sprekers uit te nodigen en hen af
te houden van het voorlezenvan complete
artikelen. In plaats daarvan zouden inleiders hun verhaal in enkele hoofdlijnen uiteen moeten zetten, waarna zich onder
strakke leiding een discussie kan ontspinnen. Het zijn immers vooral de discussies
en de ontrnoetingen in de wandelgangen
die historische congressen de moeite van
het bezoeken waard maken. (P.A.J
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'Met veel smaak geordonneerd'
Willem Bilderdijk als boekillustrator

7 februari tot en met 5 april 1998
Twents Museum, Lasondersingel 129-131,
Enschede, tel. 053 435 86 75.
Willem Bilderdijk (1765-1831)was niet aileen
de toonaangevende Nederlandse dichter van
zijn tijd, maar bezat ook talenten op vele andere gebieden van kunst en wetenschap. Zo
beoefende hij reeds op jonge leeftijd de tekenkunst. Toen zijn eerste dichtbundels verschenen, vervaardigde hij hiervoor zelf de etsen.
De tentoonstelling laat voor het eerst een
overzicht zien van Bilderdijks etsen en ontwerpen van boekillustraties.

Kloosterrijk Kampen: aspecten van religieus
Leven in de stad

3 april tot en met 6 juni 1998
Stedelijk Museum Kampen in samenwerking
met Gemeentearchief Kampen, Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00-12.30
uur en 13.30-16.30uur, Oudestraat 158, Kampen, tel. 038 331 73 61.
De tentoonstelling geeft door middel van archivalia, documenten, handschriften, schilderijen, bouwfragmenten en devotionele
voorwerpen een beeld van het leven in de
kloosters van Kampen vanaf de Middeleeuwen tot en met deze eeuw.

Twee vrouwen van Schiedam 1250-1598: Aleida van Henegouwen en Lidioina van Schiedam

17 april 1998 tot en met januari 1999
Stedelijk Museum Schiedam,
Hoogstraat 112, Schiedam, tel. 010 246 36 66.
Twee vrouwen staan centraal op deze expositie: Aleida van Henegouwen, de 'stichtster'
van Schiedam en de vrome Lidwina van
Schiedam. De vrolijke Lidwina breekt bij een
schaatspartij haar rib. Deze blessure werd het
begin van een 38-jarige lijdensweg. Thomas a
Kempis schreef dat na enige jaren haar kwalen zich dermate vermenigvuldigden dat zij
'in een tijdperk van dertig jaren voor haar
dood de grond niet he eft aangeraakt', Wonderbaarlijke visioenen verlichtten haar bijzondere ziekbed. Tal van visioenen werden
Lidwina geopenbaard. Zij zag de hemel en de
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hel. Na haar overlijden richtte men een kapel
boven haar graf op en men stichtte een klooster op de plaats waaf zij had gewoond.

Twee katholieke hojjes in de [ordaan: het Sint
Andrieshojje en het Zeuenkeuruorstenhofje

17 maart tot 21 juni 1998
Museum Amstelkring, Oudezijds Voorburgwal40, Amsterdam, tel. 020 624 66 04.
Het Sint Andrieshofje aan de Egelantiersgracht werd gesticht in 1614toen Jeff Gerritsz.
zijn vermogen bestemde voor het onderhoud
van arme katholieke vrouwen. De geschiedenis van het Zevenkeurvorstenhofje begint in
1641 als de katholieke koopman C.M. Pronk
een stuk land aankoopt, bestemd voor maagden en oude vrouwen. De geschiedenis van
deze hofjes wordt getoond door voorwerpen
uit de archieven, uit de kapel en uit het persoonlijk leven van de bewoonsters.

Geloven in verdraagzaamheid
1648 Vrede van Munster

14 maart tot en met 26 juli 1998
Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63, Utrecht, tel. 030 231 3835.
De kleurrijke religieuze samenleving uit de
eerste helft van de 17de eeuw staat centraal
op deze expositie. In de jonge Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden leefden ailerlei
godsdienstige groeperingen, zoals rooms-katholieken, gereformeerden, lutheranen, doopsgezinden, remonstranten en joden. Dat was
bijzonder, omdat godsdienstige verdraagzaarnheid destijds niet vanzelfsprekend was.
In de meeste landen schreefimmers de overheid het geloofvoor aan haar onderdanen.
De bezoeker wordt door middel van een
audiovisueel programma uitgebreid gemformeerd over dereligieuze ontwikkelingen in de
16de en 17de eeuw.
De tentoonstelling Geloven in uerdraagzaamheid maakt deel uit van een samenwerkingsverb and van zes musea. Het Centraal Museum toont in de Utrechtse Domkerk de
bijzondere positie van Utrecht in het vredesproces: Utrecht was tegen de vrede! Ook
Stedelijk Museum Het Prinsenhof en, het Legermuseum te Delft, Atlas van Stolk in Het
Schielandshuis te Rotterdam, en het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam besteden
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aandacht aan de Vrede van Munster. Bovendien zijn alle exposities via internet te bezoeken. Het adres is: http://www.vvrn.nl.
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Tekenkunst uit de Gouden Eeuw
25 april tot en met 12 juli 1998
Rijksmuseurn, Openingstijden: dagelijks van
10.00-17.00 uur, Stadhouderskade 42, Amsterdam, tel. 020 673 2121.
De verzameling 17de-eeuwse tekeningen in
het Rijksmuseum behoort tot de belangrijkste ter wereid. De komende jaren wordt dit
rijke bezit integraal gepubliceerd in een
reeks bestandscatalogi. Ter geiegenheid van
het verschijnen van het eerste deei zijn de
honderd mooiste tekeningen van kunstenaars
als Van Goyen, Saenredam, Avercamp en Adriaen van de Venne te zien in het Rijksmuseurn. Bijzondere aandacht is er voor Pieter Saenredam,' die met uiterste precisie zijn
monumentale kerkinterieurs en stadsgezichten tekende.
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Zondag
10 mei tot en met 23 augustus 1998
Rijksmuseum, Amsterdam.
In samenwerking met NRC Handelsblad organiseert het Rijksmuseum de komende jaren
een serie tentoonstellingen naar aanieiding
van speciale foto-opdrachten. Als eerste is in
1998 het onderwerp 'Zondag' aan de beurt.
Vanaf 10 mei is er een veertigtal foto's van Ca-
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trien Ariens over dit onderwerp te zien in het
Rijksmuseum. De foto-opdracht staat in het
teken van de oude en nieuwe invulling van de
eerste dag der week.
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Tractaat Vrede

Munster.

van

~------------------------

Vrede van Munster centraal op jaarvergaderingVNK
Voor het derde achtereenvolgende jaar zal de
jaarvergadering van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis gekoppeld worden aan een belangrijk evenement in het
fraaiste en grootste kerkhistorische museum
van Nederland, Museum Het Catharijneconvent in Utrecht.
De tentoonstelling Geloven in verdraagzaamheid?, die deel uitmaakt van een groots opgezette landelijke herdenking van 350 jaar Vrede
van Munster, vormt op zaterdag 18 april 1998
de aanieiding om in enkele korte lezingen de
vraag aan de orde te stellen welke gevolgen de
Munsterse vredehandel he eft gehad voor de
kerkelijke verhoudingen in de Nederlanden.
Wiebe Bergsma, die als auteur heeft meegewerkt aan de tentoonstellingscatalogus, zal
een algemeen kader schetsen van de kerkelijke
situatie rond 1648. Ton Wouters gaat vervolgens in op de ontwikkelingen in Noord-Brabant. In het bijzonder in de Meierij van 's- Hertogenbosch had de Munsterse vrede grote
gevolgen voor kerk en kerkvolk of toch niet?
Mevr. drs. Tanja Kootte, wetenschappelijk
medewerkster van het museum, zal ten slotte
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een korte inleiding geven op de me de door
haar opgezette tentoonstelling.Na afloop van
de lezingen kan de tentoonstelling onder deskundige begeleiding bezocht worden.
De lezingencyclus wordt voorafgegaan door
een korte huishoudelijke vergadering van de
VNK. Op de agenda staan: verslag vorige vergadering; het jaarverslag 1997; het verslag van
de kascommissie; balans en begroting en een
bestuursmutatie. Het laatste punt he eft betrekking op het aftreden van mevr. E. Geudeke, die aftredend is en na negen jaar haar bestuursfunctie wenst neer te leggen. Het
bestuur stelt voor om mevr. M. van LeeuwenCanneman uit Den Haag te benoemen tot
haar opvolgster. Tijdens de huishoudelijke
vergadering zullen voorts de eerste reacties
gepeild worden op de vernieuwing van het
verenigingsblad.
Het huishoudelijke gedeelte van de jaarvergadering begint om 10.30 uur.
De lezingen zullen om 11.30 uur beginnen.
Het bezoek aan de tentoonstelling volgt na
een korte middagpauze.
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