--

INHOUD
Bemoedigende reaeties
en kinderziektes
WimJanse
Reformhumanistische kritiek
op dopers radicalisme
in de zestiende eeuw
Ton Wouters
De vrede van Munster
en de reformatie van de Meijerij
Jacob van Sluis
De visie op het predikantschap
van een achttiende eeuws predikant
Klaas- Willem de J ong
Als we aIleen de Acta hadden ...
Boekennieuws
Opinie
Evenementen
Verenigingsnieuws
Personalia
Publicaties VNK

EbUfOl1

Tijdschrift

voor Nederlandse

Kerkgeschiedenis

(TNK)

Tijdschrift uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis (voorheen: Kerktijd;
verschijnt vier maal per jaar (in maart, juni, september en december) en is een uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK). Het TNK wordt kosteloos aan de leden toegezonden. Voor niet-leden is dit nummer te bestellen voor f 10,exclusief porto- en administratiekosten, bij het secretariaat van de
VNK. Zij die in de loop van een kalenderjaar lid worden van de
VNK, ontvangen kosteloos de reeds eerder in dat jaar verschenen
nummers van het TNK.
Redactie
dr. w.J. van Asselt, Ede, voorzitter; mw. drs. E. Geudeke, Uithoorn,
secretaris; dr. P.H.A.M. Abels, Gouda, eindredacteur; P.J.H.F.M. van
Besouw, Boxtel; mw. drs. T.G. Kootte, Vleuten; dr. J. van Sluis, Berlikum; dr. A.Ph.F. Wouters, Berkel en Rodenrijs, eindredacteur.
Kapij
Artikelen voor het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis te
zen den aan de eindredactie, Sleedoornsingel 1, 2803 BZ Gouda.
Mededelingen voor de rubriek Evenementen aan mw. drs. T.G.
Kootte, Postbus 8518, 3503 RM Utrecht. Boeken ter bespreking of
aankondiging aan dr. J. van Sluis, Foareker 2, 9041 GB Berlikum.
Kopij voor het nummer van september 1998 dient uiterlijk 15 augustus in het bezit van de eindredactie te zijn. De redactie behoudt
zich het recht voor ingezonden mededelingen te bekorten. Aanwijzingen voor de kopij zijn te verkrijgen bij de eindredactie.
Advertenties
Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te rich ten
aan Uitgeverij Eburon, Postbus 2867, 2601 CW Delft, tel. 0152131484.

Inhoud

2 Bemoedigende reacties en
kinderziektes
3 WimJanse
Reformhumanistische kritiek op
dopers radicalisme in de
zestiende eeuw
10 Ton Wouters
De vrede van Munster en de
reformatie van de Meierij
19

Jacob van Sluis
De visie op het predikantschap
van een achttiende eeuws predikant

22 Klaas-Willem de Jong
Als we alleen de Acta hadden ...
25 Boekennieuws
27

Opinie

28 Evenementen
30

Verenigingsnieuws

31

Personalia

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK)
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK), opgericht 27 mei 1989, fungeert als een landelijk platform voor gemteresseerden in de Nederlandse Kerkgeschiedenis. De Vereniging
profileert zich breed en is toegankelijk voor mensen met historische belangstelling, amateurs en vakhistorici, ongeacht hun confessionele achtergrond.
De contributie van de Vereniging bedraagt f 35,- per jaar, voor leden in het buitenland f 55, - per jaar (inclusief f 20,- incassokosten),
na ontvangst van een acceptgirokaart te storten op postrekening
5965210 t.n.v. Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Bodegraven. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de Vereniging, Sleedoornsingell, 2803 BZ Gouda, tel. 0182537272 (na 18.00 uur).
ISSN 1388-3038
© 1998 VNK. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook,

worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

TNK 2198

32 Publica ties VNK

Bemoedigende

reacties en kinderziektes

erschillende lezers hebben zeer positief gereageerd op eerste nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Met name de vormgeving blijkt zeer
goed in de smaak te vallen, hoewel er op het laatste moment toch nog kleine dingen zijn misgegaan. Zo ontbraken op de omslag de logo's van de VNK en van uitgeverij
Eburon, die op het allerlaatste moment door een technische complicatie zijn weggevallen. Daarnaast zal de vermelding van de naam Kerktijd onderaan elke bladzijde bevreemding hebben gewekt. Hoewel veroorzaakt door een onoplettendheid van de redactie, mag
deze omissie bij nader inzien ook opgevat worden als een eerbetoon aan de oude naam
van het tijdschrift. Tijdens de jaarvergadering in Utrecht bleek nog eens dat sommige leden maar node afstand doen van de vertrouwde naamgeving van het VNK- blad, een euvel
dat blijkbaar ook de redactieleden parten speelt. Toch werd op deze bijeenkomst unaniem
besloten vast te houden aan Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en daarvoor
als afkorting TNK te gebruiken.
In dit tweede nummer zijn aile schoonheidsfoutjes hopelijk weggepoetst en kan de
aandacht zich volledig rich ten op de inhoud. Ook in dit opzicht voelt de redactie zich gesterkt in haar vertrouwen, omdat na een eerste oproep reeds diverse artikelen voor publicatie in TNK zijn aangeboden. Wim Janse gunt ons aan de hand van brieven van Albertus
Hardenberg een indringende kijk in de worsteling van een gematigde geest uit de vroege
reformatie.
De herdenking van 350 jaar Vrede van Munster heeft als vrucht een interessante stu die opgeleverd over een van de meest concrete gevolgen van dit vredesverdrag: een geregisseerde poging om de rooms-katholieke Meierij van 's-Hertogenbosch alsnog te winnen voor
de Reformatie. Ton Wouters schetst in zijn bijdrage de schamele oogst van deze operatie,
die rechtstreeks voortvloeide uit de Munsterse vredehandel. Jacob van Sluis is een dagboek op het spoor gekomen met intrigerende passages over het domineesambt. KlaasWillem de long vestigt met zijn bijdrage over het gereformeerde standpunt over de psalmberijming de aandacht op een kwestie uit het midden van deze eeuw.
Onder degenen die positief reageerden op het eerste nummer van TNK bevond zich
ook de Amsterdamse antiquaarTon Bolland. Zijn suggestie om ook de adressen van de auteurs te vermelden hebben wij dankbaar overgenomen. Ook toonde hij zich als eerste bereid in ons blad te adverteren. Hopelijk wijst hij hiermee ook anderen de weg, want een
groter advertentie-aanbod impliceert dat er meer ruimte ontstaat voor kopij en het tijdschrift ook in omvang kan groeien.
Inzendingen voor het volgende nummer van TNK dienen uiterlijk op 15 augustus aanstaande binnen te zijn, indien mogelijk vergezeld van enkele illustraties. Het adres van de
redactie: Sleedoornsingell, 2803 BZ Gouda (e-mail: pibo@euronet.nl).
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"Moet ik een kerk dienen die talloze gifmengers

en duizend onuitroeibare

sekten herbergt?"

Reformhumanistische kritiek op dopers
radicalisme in de zestiende eeuw'
WimJanse

"Tot

op vandaag hangt Christ us nog
midden tussen de rnisdadigers", Deze verzuchting is te lezen in een brief
uit 1545, waarin een evangelisch prediker
uit Bonn zijn nood klaagt over de benarde
kerkelijke situatie van zijn dagen. De drie
kruisen van Golgotha staan voor het besef
van de briefschrijver nog recht overeind.
Aan het middelste hangt de kerk van de reformatie. Van weerszijden wordt dit lichaam van Christus belaagd: door de keizer die martelaarsbloed vergiet en door de
duivel in eigen persoon. De laatste attaqueert de kerk niet met het ijzeren zwaard
van de vervolging maar met de ongrijpbare
lans van de sekten. In heel Noord-Duitsland is de waanzin van de sektariers tot het
kookpunt gestegen; dagelijks ontstaan in
Holland, Brabant, Vlaanderen en WestFriesland de meest buitenissige ketterijen,
die nog niet eerder het licht hebben gezien,
aldus de predikant. Zo lijdt de kerk dubbel:
onder vervolging en sekte.?
Deze cri du coeur brengt ons bij het onderwerp van deze bijdrage: de protestantse
perceptie van dopers radicalisme" na het
debacle van Munster in 1534-1535. Welke
bedenkingen koesterde men zoal en vanwaaruit werden deze gevoed? Hieronder
zal blijken dat de kritiek, die veelal materieel en theologisch van aard was, dikwijls
een humanistische ondertoon had, namelijk in haar formele inzet. Anders gezegd: de
formele kritiek van de reformatie op dopers
radicalisme werd vanuit reformhumanistische bron gevoed. Wat met reformhumanisme bedoeld is, zal gaandeweg duidelijk
worden.
Voor militante dopers te rustlievend
Van de zojuist geciteerde predikant uit
Bonn bezitten we een nog somberder bericht over "de sekten" in een brief uit 1542.
Deze brief confronteert ons met een eerste
element van reformhumanistische kritiek
op dopers radicalisme.
In 1542 verblijft de briefschrijver nog als
monnik in de beroemde Cistercienzer abdij
van Aduard in Groningen, waar men zowel
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Albert Hardenberg
naar een schilderij
van Martin Faber
(omstreeks 1620)

met de idealen van de Moderne Devotie als
met het bijbels humanisme sympathiseert.
De kloosterling heet Albert Rizaeus Hardenberg (ca. 1510-1574), naar zijn Overijsselse geboorteplaats Rheeze bij Hardenberg." In Erasmiaanse geest opgeleid aan
het Leuvense Drie-talen-college en als gepromoveerd theoloog in Leuven door een
overmoedige verkondiging van een heterodoxe (reformatorische) rechtvaardigingsleer met de Inquisitie in aanraking
gekomen, is Hardenberg sinds 1540 ondergedoken in het klooster van zijn jongelingsjaren, Aduard. Van daaruit trekt hij prekend
en onderwijs gevend in de omgeving rondo
Vrienden als Melanchthon en a Lasco sporen hem aan, de geborgenheid van Aduard
en daarmee de kerk te verlaten en zo openlijk voor de reformatie te kiezen, bijvoorbeeld door te trouwen.
Uit deze peri ode van twijfel tussen reform en reformatie (dat wil zeggen, tussen
een streven naar hervorming van de kerk
van binnenuit en een hervorming door het
verlaten van de kerk) stamt de brief in
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De brief van Hardenberg uit de Bayerische
Staatsbibliotheek
(v66r juni 1543)

kwestie. Daarin weegt Hardenberg breeduit de pro's en contra's van uittreding uit het
klooster tegen elkaar af. Het slot van de
brief onthult de eigenlijke reden van zijn
aarzeling:
"Als ik echter vertrekken moet, is het dan
geraden, die kerk te dienen die slechts weinigen telt die lutheranen heten, terwijl de
meesten er sacramentariers genoemd worden, papisten, anabaptisten, Franconieten
[aanhangers van Sebastiaan Franck], Arianen of Davidisten [volgelingen van David
[oris], een kerk die gifmengers herbergt
zonder tal en duizend sekten die onuitroeibaar zijn?"S
Waardoor werd deze angst voor het zo pluriforme dissentisme buiten de kloostermuren ingegeven?Wie de bewuste brief in zijn
geheelleest, krijgt daarvan een indruk. Een
langer citaat:
"Ik vraag me af: Mag ik mijn heer [de abt
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van Aduard, Johannes Reekamp] verlaten,
die religie en vroomheid bemint, die voor
het herstel van de godsdienst (restitutio religionis) zijn hoop helemaal op mij gevestigd heeft ( ... J? Die wil dat in zijn dorpen en
kerken mijn leer gepreekt wordt en daarvoor goede pastoors uitzoekt; die deze leer
tegen de tegenstanders verdedigt en daarom zijn pastoors volmacht geeft om geen
bedelmonniken tot de kansel toe te laten?
Die een grote bibliotheek vol goede boeken
he eft aangelegd en die aile geschriften van
mijn religie koopt en gretig leest? Die met
heel zijn hart wenst dat de godsdienst hersteld zal worden; die echter niet alles veranderen kan, wil hij niet met het gehele
klooster aan het Hof [van Inquisitie] uitgeleverd worden? Mag ik hem verlaten, die
mij van aile monachale verplichtingen ontslagen he eft; die wil dat ik de jongelui de
vrijheid laat de Heilige Schrift te lezen zoveel als mij gepast lijkt?
( ... ) Maar als ik vanhier wegga, weet ik
zeker dat de abt zal verbitteren en dat alles
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wat tot nu toe opgebouwd is ineenstort. Ia,
het hele vaderland zal een puinhoop worden (maxima turba). Wat een desillusie

voor onze goede jongelui, pastoors en buren als zij horen dat ik, op wie ze hun hoop
gevestigd hebben, afvallig geworden ben.
De [katholiek gebleven] tegenstanders zullen triomferen, de meeste goeden zullen
wegtrekken en de boosaardigen zullen het
voor het zeggen krijgen. Er zal voor mij ten
slotte geen hoop meer overblijven, mijn vaderland [Groningen, Friesland] te bekeren,
dat daartoe al enige aanstalten had gemaakt. Ik preek hier op zon- en feestdagen;
ik leer zo vaak ik toehoorders heb; ik kom
onze arme en verdrukte boeren te hulp tegen de onredelijkheid van de rentmeesters
en belastinginners. Ik houd mijn hart voor
hen vast. Want als ik hier niet meer ben,
zullen de boosaardigen naar eigen goeddunken de gedweeheid van de abt misbruiken. Daarom, ik smeek u, mijn beste meester, zeg wat ik moet doenl'"
Duidelijk komen hier de contouren van de
reformhumanist naar voren, van de evangelische dissident die naar restitutio religionis streeft, naar de bekering van het vaderland, maar die de restauratie van de
bestaande kerk van binnenuit wil bereiken
en daarom niet met haar kan breken. Humanistisch getinte voorliefde voor de schone letteren - de "grote bibliotheek vol goede
boeken" - en humanistische depreciatie
van uiteriijke vormen ten gunste van hun
inhoud leiden hem daarbij. Zo vraagt de
briefschrijver zich af: Kan de mis niet door
een gelovige priester gelezen worden, die
zelf communiceert zonder de offerhandeling te verrichten? Kan een gelovig pastoor
niet bij de zijnen blijven en Gods Woord leren, ook al is hij niet in staat de cerernonien
te veranderen? Kunnen die ceremonien
niet met een goed geweten gehandhaafd
worden wanneer men de nietigheid ervan
inziet? Enzovoorts."
In deze achtergrond blijkt nu ook de afkeer van het pluriforme sektarisme te wortel en. Hardenberg wil restitutio, maar
vreest wat die restitutie in de weg staat, en
dat is alles wat "te" is: te snel uittreden,
maar ook te lang blijven, en in ieder geval:
elk te ferm optreden. Het volgende citaat
schetst het dilemma:
"Is het een mens eigenlijk wei geoorioofd,
met een zuiver geweten daar [in Aduard] te
blijven waar hij in drie jaar nog niet een
misbruik daadwerkelijk he eft kunnen af-
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schaffen? Iemand die gedwongen wordt
dagelijks drinkgelagen bij te wonen, vaak
tot diep in de nacht? Die zelf door zijn geweten gekweld wordt en met groot gevaar
voor lichaam en ziel zich in een dergelijke
omgeving ophoudt waar de meesten 'epicurist' zijn die zich niet om godsdienst bekommeren, noch de hunne noch de mijne?
Mag ik wei door hier te blijven velen bij deze manier van leven vasthou den ? Want het
is zeker dat als ik vertrek, de meesten uit
ons klooster mijn voorbeeld zullen volgen
c. . ). Mag ik wei daar blijven, waar de abt
weet dat mijn leer goed is en haar graag tot
gelding zag komen, zolang het maar niet
ten koste van zijn eer en rijkdom gaat? Ik,
die tegen mijn geweten in gedwongen
word, weelderigheid en andere enorme
misdaden te verdragen die daar dagelijks
begaan worden en waartegen men vergeefs
strijdt? Daar waar mis, aanroeping van heiligen en het hele ceremonienwezen nog vigeren en kennelijk niet afgeschaft kunnen
wordeni'"
Het is duidelijk wat deze reformhumanist
vreest: de maxima turba, de algehele chaos
in het geval dat hij vertrekt, te veel wi! of te
lang blijft. Hetzelfde geldt a fortiori de hervormingsdrang buiten de kloostermuren,
het fanatisme van de sekten. Theologische
bezwaren tegen hen worden nog niet geuit.
Het is hun radicaliteit die de restitutie van
de religie in de weg staat.
Overigens is het beeld dat Hardenberg
hier van het Noord- Nederlandse protestantisme met zijn ontelbare "gifmengers
en sekten" schetst, authentiek - de overdrijving daargelaten. Tot 1544, crisisjaar van
het Nederlandse anabaptisme, domineert
het radicalisrne.? Het aangrenzende OostFriesland is onder de tolerante gravin Anna
een waar toevluchtsoord voor dopers. A
Lasco, van 1543 tot 1549 superintendent
van de Oost - Friese kerk, doet verwoede pogingen de dopers via dispuut en geloofsonderzoek terug te winnen. Uit a Lasco's correspondentie met Hardenberg hierover
blijkt nog eens, dat Hardenbergs bezwaren
tegen het doperse radicalisme primair van
niet-theologische aard zijn. Als a Lasco
hem naar Emden probeert te lokken ("Nergens zul je met meer vrucht kunnen werken dan hier!"lO), oordeelt Hardenberg
weinig flatteus over deze toekomstige
moedergemeente van het Nederlandse gereformeerde protestantisme: "Wat moet ik
zoeken in Emden, die allerellendigste
broedplaats van alle kwaad die evenveel
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ketterijen, sekten en schisma's als hoofden
telt?" II Tegen de confrantatie met militante

tegenstanders ziet hij op, niet aileen omdat
hij "van nature voor een rustiger leefwijze
schijnt bestemd te zijn", maar omdat hij
thuishoort in het devote klimaat van het reformhumanisme dat gematigdheid in zijn
hervormingsstreven voorstaat.
Samengevat: voor het militante doperdom is het reformhumanisme te zeer rustIievend, te gematigd, te zeer voorstander
van de via media, de middenweg van de geleidelijkheid. Daarmee is een eerste element van reformhumanistische kritiek op
dopers radicalisme gesignaleerd.
Voor vreedzame dopers te erudiet

Menno Simons door
Jan Luyken (bestemd
voor de Opera Omnia
van 1681)

Een tweede element blijkt in Hardenbergs
optreden in Bonn in 1544-1545. Op advies
van Melanchthon is hij na uittreding uit het
klooster in dienst gekomen van de refermistische aartsbisschop van Keulen, Hermann von Wied, en weI als theologisch adviseur bij diens poging tot reformatie van

zijn diocees.F Dit bisdom blijkt echter niet
minder dan Emden een kweekvijver van
dopers te zijn.
Zo houdt vanaf mei 1544 Menno Simons
er verblijf, en met succes. Hij is geen onbekende voor Hardenberg: ze hebben elkaar al
eerder in Friesland ontmoet. Samen met a
Lasco concipieert Hardenberg ter plekke
een weerlegging van Menno's opvattingen
over de incamatie.P In dat geschrift domineert weliswaar de theologische kritiek,
maar wat Hardenberg voor alles bij Menno
Simons laakt is diens gebrek aan kennis.
Menno, "van plattelandspastoor tot bisschop van de sektariers geworden'.o is het
schoolvoorbeeld van het soort mens en dat
ongeleerd en zander enig inzicht of slechts
als autodidact het klooster verlaat om vervolgens de kerk grate schade toe te brengen.
"Menno heeft, na het in het wilde weg lezen
van ophitsende boeken en nadat hij zonder
inzicht en methodisch onderwijs de Schrift
ter hand genomen heeft, zaveel schade
toegebracht aan de Friezen, Belgen, Bataven, Menapiers, Saksen, Cimbren, ja aan
heel Duitsland, Frankrijk, Brittannie en aile
omliggende landen, dat het nageslacht niet
genoeg tranen zal bezitten om dat te bewenen".15
Het verbaast niet dat als Menno in 1545
met de predikanten van Bonn een dispuut
wi! aangaan, Hardenberg en a Lasco dit
persoonlijk verhinderen.l" Het zijn goedhumanistische adagia die Hardenbergs opstelling bepalen: Menno is ongeleerd, is autodidact en heeft zander inzicht en
methodisch onderwijs de Schrift ter hand
genomen. Voor de humanistisch getrainde
exegeet is dat een doodzande die onvermijdelijk tot verwarring en chaos leidt. En
daarmee is een tweede humanistisch element in de reformatorische kritiek op de
dopers gesignaleerd. Is Hardenberg voor de
militante doper te zeer minnaar van rust en
advocaat van de middenweg, voor een
vreedzame doper als Menno Simons is hij
te zeer man van wetenschap.
Hardenberg ergert zich vooral over onfilologische exegese. Niet gehinderd door enige kennis van grondtalen, historische context en hermeneutische en exegetische
basisprincipes laat men de bijbel buikspreken! Een voorbeeld.
Duitsland telt wei meer dwaze praatvaars, aldus Hardenberg, maar bij de antitrinitarier Johannes Campanus die hij in
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1545 in Kempen bij Venlo ontrnoet, valt elke fantast in het niet.!? Aan de Keulse aartsbisschop heeft Campanus zojuist het gebruik van wapens
verboden,
met de
klassieke bewijstekst Mattheus 26:52: "AlIen die naar het zwaard grijpen, zullen door
het zwaard ornkomen". Luister niet naar
hem, adviseert Hardenberg zijn aartsbisSChOp.18 Campanus is een dromer en zwetser. Zijn schimmige profetieen doen denken aan de oudewljvenpraat'?
van de
Straatsburgse
profetes Barbara Rebstock,
compagnon van Melchior
Hoffman. Als
Campanus op een dag voor het kruiend ijs
van de Maas zijn toevlucht in een molen in
Maaseik zoekt en daar een boek schrijft,
beeldt hij zich in dat daarmee bijbelse profetieen in vervulling gaan. Is in Openbaring
12 niet sprake van een vrouw (beeld van de
kerk) die vlucht voor een draak (de duivel),
die het kind dat zij baart (Jezus) wil verslinden, maar het kind wordt weggevoerd naar
God (de hemelvaart) en de vrouw ontkomt
naar de woestijn? Is, aldus Camp anus, hij

niet die vrouw, op de vlucht voor de draak
de Maas, waarbij de molen de woestijn is
en het boek dat hij daar schrijft het kind dat
de vrouw baarde? En last but not least, was
zijn verblijf in Maaseik niet al in Psalm 120
profetisch voorzegd, waar geschreven
staat: "Wee mij, dat ik Mesek (Maaseik)
moet vertoeven!"? Horrenda stultitia gruwt
Hardenberg, schrikwekkend onverstand,
en hij steekt de draak ermee. De bisschop
moet zich niet door deze aartsfantast laten
beetnemenv?
Niet alleen een dergelijke onfilologische
tekstbenadering laakt Hardenberg. Ook het
methodisch rnanco, het gebrek aan systematisch, ordelijk denken stelt hij aan de
kaak. Zo behoort Campanus tot de mensen
"die alles door elkaar gooien" (qui omnia
miscent). Theologisch zetten zij de boel op
zijn kop, scheppen daarmee ook maatschappelijk onrust, door bijvoorbeeld net
als Campanus aile mens en op te roepen
"zich niet met vrouwen te bevlekken om
het Lam te kunnen volgen'i-!
Dezelfde humanistische trek in de kritiek op doperse depreciatie van bijbeltekst
en -wetenschap treffen we bij vele andere
humanistisch geschoolde gelovigen aan.
Zo wordt de humanist en jurist Hieronymus Frederiks, secretaris en rentmeester
van Groningen, in zijn beruchte brief ter
weerlegging van het Wonderboek van de
Delftse doper en spiritualist David Joris pas
echt scherp, als hij blijk geeft zich te stoten
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aan loris' onwetenschappelijke omgang
met bijbelteksten.F Niet Iezus Christus zou
de door de profeten beloofde zoon van David zijn, maar hij, David loris, eenvoudigweg omdat hij David heet. En als volgens de
bijbel "een koning uit het noorden" zal opstaan, moet dat op hem betrekking hebben, omdat hij, Ioris, in het noorden geboren is, "te weten uut Hollant", Hieronymus
schampert: "Ende hoewel hy ende synen
aenhanck aile d'anderen niet dan voor letterknechten achten ende versmaden, blijckt nochtans claarlijck, dat hy ende die synen op sodanen letterlijcken verstant
staen, ende haer eygen saecken willen mit
die uutwendighe letter ende boeckstaefbeweren".23
Bij deze formele kritiek blijft het niet. Als
Hardenberg in 1551 een traktaat tegen de
dopers schrijft, zijn zijn bezwaren voor negentig pro cent van theologische aard. Veel
neemt hij daarbij anoniem over uit de klassieke weerlegging van het doperse gedachtegoed door Heinrich Bullinger uit Zurich,
Von dem unverschampten frafel, 1531.
Maar wat blijft, is de ergernis van de humanist. Zo begint en eindigt zijn traktaat met
kritiek op de onwetenschappelijkheid van
deze unbeuuihrte Leute (onbeproefde mensen, die geen traditie achter zich hebben).
En lieten zij zich nu nog maar leren, maar
ze zijn eigenzinnig, hardleers en naief,
"se en laten sych niet wysen, synt dennoch
ongeleert ( ... ). Nemen itlike stucke uut den
apostolschen scrift na der bloter letter.
Daer op en liden se nenen beweerde uutlegginghe, noch wederreden uut der serifturen gront genomen. Unde sulchen onverstendighen bolderen [= getier] achten se
eyne grote warhaftighe wysheyt [terwijl] se
nach reden noch bescheyt noch mit verstant den scrifft bruken en willen, noch en
koenen. (. .. ) Eer ongelertheyt unde plompheijt makt se koen, [soe] dat se ropen, se
hebben gewonnen, daer se die sake gronde
noch ne recht verstaen en hebben'v"
Kortorn, steeds weer zet de kritiek daarbij
in, en daarin valt een tweede (reform)humanistisch element in de reformatorische
kritiek op dopers radicalisme te onderkennen.
Voor onmatige represailles te irenisch
Een laatste humanistisch element in de
houding tegenover doperse radicalen be-
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want "met eruditie alleen bereikt men bij
deze grove lieden niets". Als tweede opmerkelijke stap stelt hij de overheid voor, de
dopers niet minder maar juist meer vrijheid te schenken: sommigen zullen dan
namelijk gemakkelijker naar zijn preken
komen luisteren en sneller tot bekering
kunnen komen. Pas "als ik hen door Gods
gena de niet kan terugwinnen", kan een
hardere lijn gevolgd moeten worden, "want
ik zie wei dat een bestraffing aan de oren
verstand geeft", Maar de beslissing daarover is aan de overheid; Hardenberg is van
die lijn geen voorstander.F Ook in deze opstelling kan men een Fernwirkungzien van
het reformhumanisme met zijn algemene
aversie tegen heftigheid en extremisme.
Tot slot

Martin Bucer

treft het pleidooi voor gematigdheid in de
strafmaatregels tegen dopers.
De eerste doperse doodsvonnissen in
Zurich 1525 zijn bekend, evenals de onverzoenlijke houding van Luther in de ZuidDuitse Boerenopstand, waarin tienduizenden door Muntzer opgezweepte boeren
geliquideerd werden. Het gereformeerde
Bern stelt in 1528 uit angst voor revolutie
een heuse inquisitie tegen de dopers in,
met Tauferjager en martelkamer en al. Tot
1571 worden alleen al tegen Berner dopers
veertig doodsvonnissen geveld.P
Humanisten volgden doorgaans een
veel gematigder lijn. Theologen als a Lasco
en Martin Bucer (Straatsburg) pogen stille
dopers terug te winnen via dispuut en onderwijs, eventueel onder lichte dwang. Zo
ook Hardenberg. Voor de dopers in Kempen, van wie het oudst bekende Rijnlandse
doperse credo stamt, uit 1545, schrijft hij in
hetzelfde jaar een werkje waardoor sommigen zich naar zijn zeggen laten overtuigen.26 Hij treft tegelijk twee opmerkelijke
maatregelen. Allereerst probeert hij de
doelgroep te bereiken door hun taal te
spreken. Zo laat hij twee gewezen dopers
overkomen, een kleermaker en een wever,
die het dopers denkpatroon van binnenuit
kennen. Zij moeten Hardenbergs tolk zijn,
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Op zoek naar reformhumanistische elemen ten in zestiende-eeuwse kritiek op dopers radicalisme deden we drie constateringen. Samengevat kunnen ze op deze
formule gebracht worden: Voor de militante dopers is de reformhumanist te zeer
rustminner, voorstander van de geleidelijkheid; voor de vreedzame dopers is hij te
zeer man van wetenschap; voor een rigide
repressie van de dopers is hij te zeer advocaat van gematigdheid. Ook wanneer theologische bezwaren prevaleren - of het nu
doop, incarnatie of perfection is me betreftzet de kritiek dikwijls formeel in: bij dopers-radicale onmatigheid en depreciatie
van opleiding, wetenschap, filologie en
methodiek. Hierin kan een van de blijvende invloeden van het humanisme op de
protestantse reformatie gezien worden.
De radicale reformatie heeft niet alleen
kritiek geoogst. Bijval van gereformeerde
zijde kreeg zij op het punt van de levensheiliging, de hantering van de tucht en een
eschatologische levenswijze. Zo blijken er
bij het ontstaan van nieuwe grenzen in de
zestiende eeuw tussen katholieken, humanisten, lutheranen, gereformeerden en radicalen toch ook grensoverschrijdingen te
zijn die een zekere eenheid laten zien. Reformatie en humanisme vinden elkaar in
het verzet tegen doperse radicaliteit en doperse depreciatie van wetenschap. Dopers
en humanist en vinden elkaar in perfectionisme en optimisme over de menselijke
vermogens en vinden daarin de reformatie
en Augustinus tegenover zich. Met de dopers introduceert de reformatie de kerkelijke tucht tegen het dreigend indifferentisme
van de volkskerk. En zelfs op humanist en
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blijkt het bij de dopers favoriete literaire
genre van de apocalyptiek weer aantrekkingskracht te hebben. Gelet op hedendaagse dwarsverbindingen tussen confessies, religieuze groepen en bewegingen
bestond een dergeJijke grensoverschrijdende eenheid niet aileen in de zestiende
eeuw. Is in de incidentele ergernis over wat
evangelisch en charismatisch heet, nog een
erfenis van het humanisme hoorbaar? Via
media, id est via regia, zei Martin Bucer,
Hardenbergs leermeester: De middenweg
is de koninklijke weg.28
Wim lanse is uniuersitair docent kerk- en
dogmengeschiedenis van de middeleeuuien
en de reformatie aan de Rijksuniuersiteit
Leiden. Adres: Faculteit der Godgeleerdheid,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Bewerking van een voordracht gehouden bij de
viering van het negentiende lustrum van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. op 8 november 1996
teLeiden.
2 Albert Hardenberg (Bonn) aan Joachim Vadianus
(Sankt Gallen), 22 maart 1545, E. Arbenz en H.
Wartmann (eds.), Die Vadianische Briefsammlung
der Stadtbibliothek St. Gallen. St. Gallen 18901908,611,405-409, aldaar 407f; idem aan Heinrich
Bullinger en de overige predikanten te Zurich, 23
maart 1545, Staatsarchiv Zurich, E II 338, 1410r1411r, aldaar 141Or.
3 Gemakshalve fungeert de aanduiding "doperse radicalen" als collectivum voor dopers, spiritualisten, antirrinitariers en dwepers of Schwarrner. Vgl.
G.H. Williams, Radical Reformation, H.J. Hillerbrand (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Reformation. New York-Oxford 1996, III, 375-384.
4 Over hem: W. Ianse, Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schulers. Studies in the History of Christian Thought 57, Leiden-New YorkKoln 1994, waarvan voor het onderhavige thema
m.n. 256-293 en 349-373. De verwijzing naar Rheeze dank ik aan dr G. Morsink te Aalten.
5 Hardenberg
([Aduard?)) aan [Melanchthon of a
Lasco"], [voor juni 1543], in Bayerische Staatsbibliothek [afk.: BSB] Miinchen, Clm 10351,34, 135r136r, aldaar 136r. Vgl. over deze brief B. Spiegel,
Albert Rizdus Hardenberg. Ein Theologenleben ails
der Reformationszeit. (Separat-Abdruck aus dem
Bremischen Iahrbuch 4 (l868), Bremen 1869, 2630.
G Hardenberg aan [Melanchthon of a Lasco?] (zie
noot 5), 135r.
7 Ibidem, 135v-136r.
8 Ibidem, 136r.
9 Vgl. G.K. Waite, David loris and Dutch Anabaptism, 1524-1543. Waterloo 1990; lanse, Hardenberg, 350ff.
10 A Lasco (Emden) aan Hardenberg
(Straatsburg).
26 juli 1544, in A. Kuyper (ed.), Joannis a Lasco
opera tam edita quam inedita. Amsterdam-Den
Haag 1866, II, 574-578, aldaar 576.
II Hardenberg (Straatsburg) aan Ambrosius Blarer
I
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1681, 517-542.
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noot 2), ibidem, aldaar 406.
[Hardenbergl (Bremen) aan Melanchthon
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1551], BSB Munchen, Clm 10359, 16.
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Hardenberg ([KempenJ) aan Hermann von Wied
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Ibidem, aldaar 144s.
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Hieronymus Frederiks (t 1558): His correspondence with Karel van Gelre and Albert Hardenberg, ibidem 76 (1996) 238-257; J.J. Woltjer, "De
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ibidem 78 (1998) 1-17.
lanse, Frederiks tt 1558): His correspondence (zie
vorige nootj, ibidem, 243v. Cursivering van mij.
Hardenberg, Gutachten fur den Rat von Bremen
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Dominees tussen gepassioneerde

papistische boeren

De vrede van Munster en de reformatie
van de Meierij'
Ton Wouters

ndanks aile alarmerende uitkomsten van recente enquetes over het
historisch besef van Nederlanders,
behoort de Vrede van Munster in 1648 nog
altijd tot de reeks historische gebeurtenissen die via de schoolboekjes in het geheugen van velen is gebeiteld. De Vrede markeert het einde aan de Tachtigjarige Oorlog
met Spanje en heeft als zodanig in het traditionele geschiedbeeld de status van een
mijlpaal verworven.
Toch zal menig modern historicus in dit
herdenkingsjaar ertoe worden verleid de
betekenis van de Westfaalse vredehandeling te relativeren. In de laatste jaren van de
Tachtigjarige Oorlog boekte geen van beide
partijen op het slagveld nog aansprekende
successen. De hereniging van de oude zeventien provincien was voor geen van de
oorlogvoerende kampen nog een haalbare
kaart; de breuk tussen het protestantse
Noorden en het katholieke Zuiden had zich
reeds jaren voor Munster onherroepelijk
voltrokken. In de internationale arena kon
de Republiek van de Zeven Provincien al
met het sluiten van het Twaalfjarig Bestand
in 1609niet meer als zelfstandige mogendheid worden genegeerd. Zo beschouwd
lijkt het Vrede van 1648 niet meer dan een
papieren bezegelingvan een situatie, waaraan in de praktijk niet meer kon worden getornd.
Wie aldus de Vrede van Munster van
haar historisch voetstuk haalt, verliest echter uit het oog dat de Westfaalse vredehande ling in de Republiek politiek allerminst
onomstreden was en gepaard ging met een
felle pamflettenstrijd tussen voor- en tegenstanders van de beeindiging van de
oorlog met Spanje. Bovendien moesten de
onderhandelaars te Munster temidden van
alle protocollaire plichtplegingen en diplomatieke subtiliteiten nog weI overeenstemming bereiken over een aantal geschilpunten. Het meest hardnekkige vraagstuk
bleek er een van bijzonder principiele aard:
de politieke en religieuze status van de
Meierij van 's-Hertogenbosch.

O
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Retorsie en reformatie
Deze beginselkwestie was ontstaan bij de
verovering van 's- Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629. Tijdens de onderhandelingen over de capitulatie deed de
Bossche bisschop Michael Ophovius een
geslaagde poging met de stad niet zonder
meer ook de Meierij aan de Republiek over
te leveren. Mede door zijn toedoen was in
het overgaveverdrag de bepaling opgenomen dat aan de Staten-Generaal en de
Prins van Oranje de "Stadt, vrijdom ende
Meierij voor soo veel die aen de stadt annex" was, toekwam.s
Vrijweldirect na de ondertekening van
het verdrag raakten beide partijen verwikkeld in een hevige discussie over de interpretatie van deze formulering. Spaanse
juristen te Brussel- en uiteraard ook Ophovius - betoogden dat met de stad 's-Hertogenbosch aileen de omliggende vrijdom
was afgestaan, terwijl de Staten-Generaal
claimden dat zij met Den Bosch het gezag
over de gehele Meierij hadden verworven.
Het theoretisch geschilleidde in de praktijk
tot de vraag aan wie het recht toekwam
voor de Meierij plakkaten uit te vaardigen,
ambtenaren te benoemen en belastingen
te heffen. Nauw verbonden met de soevereiniteitskwestie was ook de vraag of en op
welke wijze katholieken en gereformeerden in de Meierij hun godsdienst vrij konden uitoefenen.
Van januari 1630 tot maart 1631 poogden beide partijen tijdens een vijftal conferenties te Tilburg door onderhandelingen
tot een vergelijk te kornen, ook ten aanzien
van het religieuze aspect van het geschil.
Tussen de vierde en de vijfde conferentie
deed de Staatse partij op dat vlak haar uiterste bod. In elk dorp in de Meierij waar
twee kerken waren zouden katholieken en
gereformeerden elk een kerk krijgen; waar
slechts een kerk was zou deze in twee helften moeten worden verdeeld. Indien het
voorafgaande onaanvaardbaar was zouden
de aanhangers van beide religies zich moeten beperken tot het houden van hun diensten in particuliere huizen. De Spaanse af-
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gevaardigden wensten echter niet verder te
gaan dan het toelaten van een predikant
wanneer de ingezetenen van een dorp dat
verlangden en op voorwaarde dat deze in
een particulier huis dienst zou doen."
Nadat ook de vijfde conferentie te Tilburg niet in staat was gebleken de impasse
rond de diverse politieke en religieuze geschilpunten te doorbreken, grepen beide
partijen naar militaire machtsmiddelen om
hun gezag te laten gelden. De Staatse partij
benutte daarvoor het garnizoen van 's-Hertogenbosch, terwijl de Spaanse partij vooral het garnizoen van Breda inzette. Iedere
maatregel van de ene partij werd met een
vergeldingsmaatregel van de andere partij
beantwoord. De zogeheten retorsiestrijd
die daaruit voortvloeide, maakte van de
Meierij tot 1648 het jachtgebied van rondtrekkende legerbenden, die ambtenaren,
priesters of predikanten gevangen namen
en dorpen brandschatten of in as legden."
De Staten -Generaallieten zich door de soevereiniteitskwestie niet ontmoedigen om
werk te maken van de reformatie in het
vie~de kwartier van het aloude hertogdom
Brabant. De Hoogmogende Heren handelden daarbij ook vanuit welbegrepen eigenbelang. Een succesvolle reformatie leek het
middel bij uitstek om de bevolking in het
gebied sterker aan de Republiek te binden.
Voor 's-Hertogenbosch stuitte het reformatiewerk op weinig problemen. Het capitulatieverdrag van 1629 had voor de stad in
deze context geen ruimte voor misverstanden gel at en. De uitoefening van de katholieke religie was voortaan verboden en alle
katholieke geestelijken dienden de stad
binnen twee maanden na de overgave te
verlaten. De vermaarde Gisbertus Voetius
uit Heusden was de eerste en de niet minder bekende Godefridus Udemans was de
laatste in een reeks van in totaal acht predikanten, die 'bij lening' in de Dieze-stad actief waren. In snel tempo werkten zij daar
aan de opbouw van een gereformeerde gemeente en de vorming van een kerkenraad.
Vanaf 1630 begon de Bossche kerkenraad
vervolgens met het beroepen van eigen
predikanten, totdat het totaal van evangeliedienaren in 1637 op vijf kwam."
In de Meierij lagen de zaken anders, niet
alleen vanwege het gezagsvraagstuk, maar
ook door de weerstand van een vrijwel homogeen katholieke plattelandsbevolking.
De Staten-Generaal ondernamen in november 1629 een eerste reformatiepoging
en zonden zes predikanten van naburige
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gereformeerde gemeenten naar plaatsen in
het westen van de Meierij om de kerken in
bezit te nemen en te preken. Te Tilburg,
Drunen en Nieuwkuijk verzette de lokale
bevolking zich dermate fel, dat de uitgezonden dienaren onverrichter zake moesten terugkeren naar 's- Hertogenbosch. In
Waalwijk, Loon op Zand en Vught werden
wei predikaties gehouden, maar daarvoor
moest in het eerstgenoemde dorp een predikant door een raam de kerk binnen klimmen en in de laatstgenoemde plaats de
kerkdeur met een bijl worden opengehakt.
Ook deze ervaringen maakten duidelijk dat
nieuwe 'verkenningstochten'
voorlopig
weinig uitzicht boden op succes.f
Eindhoven was enkele jaren later de eerste plaats in de Meierij waar zich permanent een predikant kon vestigen. Een verzoek van het Staatse garnizoen op het
kasteel aan de Bossche kerkenraad om
"somtijts Gods woordt" te mogen horen,
bracht de Bossche predikant Everardus
Schuylius in februari 1631 tot een bezoek
aan het stadje. Hij nam toen ruim vijftig
nieuwe lidmaten aan en slaagde tevens erin een kerkenraad te formeren. Een jaar later werd Johannes van der Hagen de eerste
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Godefridus Udemans
(ca. 1581-1649)

vaste predikant van Eindhoven, waar hij later nog wei herhaaldelijk gedwongen werd
op het kasteel bescherming te zoeken bij
het Staatse garnizoen."
In 1633 besloten de Staten-Generaal tot
een tweede reformatiepoging in de Meierij. 8

Daartoe gemachtigd door de Hoogmogende Heren beriep de Bossche kerkenraad Jacobus Focanus, Lambertus Schapenberg,
Carolus Gortzenius, Paulus Arlebout, Theodorus Texelius en Petrus Gribius om respectievelijk in Vught, Oirschot, Oisterwijk, Tilburg, Oss en Helmond het Woord te gaan
bedienen. De Staten-Generaal gelastten de
Bossche hoogschout en diens stadhouder
om de predikanten naar hun standplaatsen
te escorteren. Gribius bedankte niettemin
voor de eer; zijn vijf ambtgenoten werden in
de loop van de zomer van 1633 bevestigd.
Andermaal bleek het reformatiewerk
echter weinig vruchten af te werpen. Focanus week enkele dagen na zijn installatie te
Vught uit naar 's-Hertogenbosch. Texelius
werd te Oss door de plaatselijke bevolking
onder lei ding van pastoor Matthias Septius
dusdanig getreiterd, dat hij zich daarover in
maart 1634 bij de Staten-Generaal beldaagde. Op bevel van de Staten werd Septius
vervolgens in hechtenis genomen. Voor
Texelius bracht deze maatregel echter weinig soelaas, zodat ook hij voortaan in 'sHertogenbosch vertoefde. De arrestatie
van Septius had bovendien kwade gevolgen voor Arlebout te Tilburg en Gortszenius te Oisterwijk. Zij waren hun kerken
inmiddels weer aan de katholieken kwijtgeraakt en kregen omringd door "gepassioneerde papistische boeren" nauwelijks
ruimte voor de uitvoering van hun herderlijke taken. In mei 1634 werden beide predikanten uit vergelding door Spaanse soldaten opgepakt en in Breda gevangen
gezet. Hun arrestatie markeerde de definitieve mislukking van de tweede reformatiepoging. De laatste predikant van het zestal, Schapenberg, voelde zich te Oirschot
niet meer veilig en vertoefde herhaaldelijk
te 's- Hertogenbosch, totdat hij in 1639 naar
Nieuwenhoorn werd beroepen.
De mislukking van 1633-1634 heeft de
Staten-Generaal waarschijnlijk doen afzien
van nieuwe initiatieven om wijzigingen te
brengen in de religieuze status-quo van de
Meierij. De enige verandering die nog v66r
1648 plaatsvond, betrof de opname van het
gebied in het bredere kerkverband. In
maart 1641 besloten de Staten om Stad en
Meierij met het recht van een halve classis
in te delen bij de synode van Gelderland.
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De maatregel kreeg de instemming van de
Bossche kerkenraad, die tot dusverre bij
het beroepen van predikanten naar de Meierij de facto ook als classis had gefunctioneerd.? Op de eerste classicale vergadering
in december 1641 in 's-Hertogenbosch was
de Meierij aileen vertegenwoordigd door
de predikant van Eindhoven. In 1642 kreeg
hij op de classicale vergadering gezelschap
van een tweede garnizoenspredikant buiten 's-Hertogenbosch, Johannes Aelstius
senior, zij het dat deze dicht bij de stadsmuren op het Fort Isabella werd ge'installeerd.!"
De Westfaalse vredehandeling
Toen in de loop van 1646 te Munster de vredesonderhandelingen begonnen, bleek al
spoedig de soevereiniteitskwestie over de
Meierij het meest slepende vraagstuk te
zijn. De felle retorsiestrijd had ertoe bijgedragen dat de Staatse partij geen enkele
ruimte voor misverstanden wilde overlaten. De onderhandelaars van de Republiek
in Munster werden ge'instrueerd dezelfde
(volle) soevereine rechten over de Meierij
op te eisen, zowel "in 't geestelijck als in 't
weereltlijcke" als de Staten-Generaal uitoefenden in de zeven provincies zelf.!'
De expliciete aanspraak op het geestelijk gezag vormde voor de Spaanse onderhandelaars echter een onoverkomelijke
hindernis, hoewel Spanje als mogendheid
inmiddels sterk was verzwakt en daardoor
op vele andere punten te Munster steeds
weer moest toegeven. Afstand van de geestelijke soevereiniteit door de Spaanse
koning Filips IV impliceerde dat deze dat
gezag voorheen had bezeten. Die veronderstelling was niet zomaar een subtiliteit,
maar in het geweten van een katholiek
vorst een ontkenning van de sleutelmacht
van de Paus en daarmee niet minder dan
een ketterij.V
Begin 1647 had den beide delegaties te
Munster overeenstemming bereikt over
een vredestraktaat, maar daarvoor was wei
het punt van de godsdienstige status van
de Meierij uit het verdrag gehaald. De
Spaanse partij had vooralsnog vastgehouden aan de vrije uitoefening van de katholieke religie in de Meierij en bedong dat
over de godsdienst in het gebied zes maanden na de ondertekening van het traktaat
nog een 'middel of temperament' (nadere
regeling) gevonden zou worden. In de Republiek bleek deze oplossing voor een
meerderheid van de gewesten in de Staten-
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Folium van de Acta
van de Grote Kerkelijke
Vergadering op
21 juli 1648

Generaal onaanvaardbaar. Vooral op aandrang van de provincie Zeeland, de meest
fervente pleitbezorger van de gereformeerde religie, moesten de Staatse onderhandelaars andermaal te Munster van Spanje de
afstand van de soevereiniteit eisen, expliciet "soo in 't geestelijk als wereldlijker.P
Te Munster werden de Spaanse onderhandelaars bereid gevonden het punt van
de vrijheid van katholieke eredienst in de
Meierij los te laten, evenals het separaat
van het vredestraktaat te bereiken 'temperament'. Voor het overige kreeg de Staatse
delegatie te horen dat een overdracht van
'alle' gezag en rechten over de Meierij zonder enige toevoeging afdoende moest zijn:
impliciet maar onmiskenbaar kon daaronder immers ook de geestelijke soevereiniteit worden verstaan. Aan het thuisfront
bewoog vervolgens de provincie Holland
de Zeeuwse buren hiermee genoegen te
nemen. Zeeland mocht in ruil hiervoor reken en op Hollands steun bij de uitzending
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van een vloot, die de Nederlandse belangen in Brazilie tegen de opdringende Portugezen moest veiligstellen. Met dit weinig
principiele politi eke compromis werd de
laatste horde naar de Munsterse vrede genomen.l?
De Grote Kerkelijke Vergadering
Onmiddellijk na de ratificatie van de Vrede
van Munster op 4 april 1648 drongen zowel
de Bossche classis als de Gelderse synode
bij de Staten-Generaal aan op een snelle invoering van de reformatie in de Meierij. De
classis achtte zich daartoe zelfstandig in
staat, tot groot ongenoegen van de Gelderse synode die niet gepasseerd wenste te
worden omdat de classis onder haar gezag
ressorteerde. Op 25 mei 1648 velden de Staten-Generaal een Salomonsoordeel. Hare
Hoogmogenden machtigden de classis 'sHertogenbosch om veertien predikanten
aan te wijzen, die v66r hun beroeping ter
approbatie aan de Staten moesten worden
gepresenteerd. De classis moest zich echter
laten bijstaan door predikanten uit de verschillende gewesten van de Republiek, onder wie twee predikanten uit Gelderland.P
Op deze wijze werd de zogeheten Conventus Sylvae Ducensis Extraordinarii geformeerd, in de geschiedschrijving ook
aangeduid als de Grote Kerkelijke Vergadering, die op 21 juli 1648 in eerste zitting bijeenkwam om de reformatie van de Meierij
ter hand te nemen. Het grootste aantal
deelnemers leverde de classis 's-Hertogenbosch, die op de vergadering vertegenwoordigd was door de vijf predikanten van
de stad, de predikanten van Fort Isabella en
Eindhoven en een achttal ouderlingen. Bij
hen waren op aanwijzing door de StatenGeneraal nog tien predikanten namens de
generaliteit gevoegd, met dien verstande
dat de predikant van 's-Gravenhage, Cornelius Triglandius, ook geacht werd de
Prins van Oranje te vertegenwoordigen.
Godefridus Udemans, predikant te Zierikzee, werd tot praeses, Carolus de Maets uit
Utrecht tot assessor en Henricus Conradi
uit 's-Hertogenbosch tot scriba van de vergadering gekozen.!"
Drie hoofdzaken eisten de aandacht van
de Grote Kerkelijke Vergadering op. Boven
aan de agenda stond de beroeping van
nieuwe predikanten.
De vergadering
maakte eerst een selectie van hun standplaatsen en vervaardigde vervolgens een
lijst van 64 potentieel geschikte kandidaten. De lijst van 64 werd daarna geredu-
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ceerd tot een dubbeltal van veertien voor
de plaatsen die onder het gezag van de Staten-Generaal stonden en een dubbeltal van
twee voor plaatsen gelegen binnen de
heerlijkheden van de Prins van Oranje. Uit
de aldus tot 32 personen teruggebrachte
groep werden zestien predikanten gekozen
en daadwerkelijk beroepen onder voorbehoud van approbatie door de Staten-Generaal en de Prins. Dat laatste leverde geen
problem en op. De Staten-Generaal bleken
zelfs be reid de beroepen predikanten een
traktement van 800 gulden per jaar toe te
kennen, 200 gulden meer dan gebruikelijk
was voor plattelandspredikanten
wegens
het zware werk dat de dienaren in de Meierij te wachten stond.l?
De Grote Kerkelijke Vergadering achtte
het aantal van zestien predikanten verre
van toereikend om de reformatie in de Meierij te kunnen doorvoeren. Zij bepleitte
met succes bij de Staten het aantrekken van
nog eens 32 predikanten. Andermaal verrichtte de vergadering een snelle selectie,
zodat reeds op 16 oktober 1648 de Hoogmogende Heren konden instemmen met
de beroeping van 17 personen die reeds elders als predikant werkzaam waren en 15
proponenten die nog voor het predikambt
moesten worden geexamineerd. De leden
van de vergadering besteedden vervolgens
veel tijd aan het beroepingswerk, bestaande uit het losmaken van predikanten van
hun oude standplaatsen, het examineren
van proponenten en het bevestigen van de
beroepen predikanten in de Meierij. Toen
de vergadering op 15 december 1648 uiteen ging was dit karwei nog niet voltooid,
zodat de afronding van een en ander moest
worden overgelaten aan de classis 's- Hertogenbosch.!"
Een tweede belangrijk thema op de Grote Kerkelijke Vergadering vormde het aantrekken van gereformeerde schoolmeesters.
De vergadering begreep zeer weI dat in het
belang van de reformatie van de Meierij het
volksonderwijs een gereformeerd karakter
moest krijgen. In juli 1648 werd de vergadering door de Staten-Generaal gemachtigd
tot het selecteren en examineren van gereformeerde leerkrachten.
Hun aanstelling
zou plaatsvinden
na instemming van de
Hoogmogende Heren zelf.!? Over gebrek
aan kandidaten kon de vergadering zich
niet beklagen. Belangstellenden
meldden
zich in groten getale aan; andere geschikt
geachte personen werden door de leden
van de vergadering zelf voorgedragen.
De acta van de Conventus maken duide-
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lijk dat het moeilijk was het overzicht te bewaren. Voortdurend moesten de lijsten van
kandidaatschoolmeesters
worden aangevuld, bijgesteld of zelfs geheel vernieuwd.
De zaken werden nog verder gecompliceerd omdat sommige kandidaten bij hun
examen door de vergadering weinig geschikt bleken en anderen niet door de
nieuw beroepen predikanten werden aanvaard of zich bij nader inzien terugtrokken.
Uiteindelijk konden 71 door de vergadering geadmitteerde en door de Staten-Generaal geapprobeerde schoolmeesters aan
een standplaats worden toegewezen. Voor
slechts vijftien dorpen moest na het uiteengaan van de vergadering nog een gereformeerde leerkracht worden gezocht. Ook
hierbij betrof het een taak die door de classis 's-Hertogenbosch
moest worden voltooid.s?
Het derde onderwerp dat de vergadering bezighield was de politieke reformatie:
de vervanging van katholieke magistraten
en ambtenaren door gereformeerden.
De
beroepen
predikanten
hadden sinds de
Vrede van Munster niets meer te duchten
van rondtrekkende Spaanse legerbenden,
maar daarmee was het verzet van de katholieke plattelandsbevolking
niet gebroken.
Ter bescherming van de predikanten en in
de strijd tegen allerlei 'paapse superstitien
en insolentien' was krachtige steun van de
lokale overheden onontbeerlijk.
Op die
steun van katholieke functionarissen kon
evenwel allerminst gerekend worden.
Reeds tijdens de vergadering werd duidelijk wat de predikanten in de Meierij te
wachten stond. In verschillende
dorpen
werd hun installatie tegengewerkt door het
weigeren van sleutels van kerken, het met
lood volgieten van slot en van kerkdeuren
en het doorsnijden van klokkentouwen. Na
hun bevestiging konden de predikanten
vaak geen woning krijgen ofvervoermiddelen om hun huisraad naar hun standplaats
te brengen. Scheldpartijen, laster en bedreigingen waren aan de orde van de dag. Meermalen sneuvelden de ruiten van de huizen
waar de predikanten verbleven. In Boxtel
kwam het zelfs tot een heuse aanslag, to en
door het venster van het huis van de predikant een schot werd gelost "om hem gelijck
het schijnt te treffen, daerover Sijn Edele in
merkelijck pericul van sijn leven, soo hij op
sijn ordinaris plaetse geseten hadde, soude
geweest sijn", De geschrokken predikant

rapporteerde aan de vergadering dat hij de
kogel nog bewaarde"
Inwoners van de Meierij die al te open-
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lijk belangstelling toonden voor de gereformeerde religie werden even min gespaard.
In Helmond werd een kerkganger "dreck
onder de neuse" gehouden en in Oerle kregen enkele toehoorders te verstaan dat hen
geen stuiver meer voor hun nering zou worden gegund. Inwoners van beide dorpen
bezorgden sympathisanten
van de nieuwe
religie ook een flinke aframmeling.P
De vele incidenten waren voor de Grote
Kerkelijke Vergadering aanleiding om herhaaldelijk
bij de Staten-Generaal
een
krachtige doorvoering van de politi eke reformatie te bepleiten.
Bij resolutie van 19
augustus
1648 stelden de Hoogmogende
Heren de benoeming van gereformeerde
officieren in het vooruitzicht.
Op 13 no-

vember volgde de toezegging van de Staten
dat zij iedere ambtenaar die niet gereformeerd was of geen blijk gaf van zijn welwillende gezindheid tegenover de gereformeerde religie binnen zes weken zouden
afzetten. Bij de uitvoering van deze maatregel bespeurde de vergadering echter weinig
voortgang. Kort voordat de Grote Kerkelijke
Vergadering uiteenging, maande zij de Staten-Generaal werk te maken van de politieke reformatie om te voorkomen dat "die
predicanten die daer gecomen syn, haer
rechtveerdelijk sullen beclagen dat sij van
ons misleyt sijn door de belofte van politique reformatie'V"
De politi eke reformatie
In de jaren na de Grote Kerkelijke Vergadering hebben de Staten-Generaal, daartoe
van gereformeerde zijde aangespoord,
steeds opnieuw getracht de politieke reformatie door te voeren. In 1649 stelden zij de
oud-Iegerofficier Jan van Ravenswaeij aan
tot landdrost in de Meierij. Hij kreeg tot
taak de predikanten tegen de 'boosheden
van de papisten' te beschermen en waar
mogelijk de inmiddels verboden uitoefening van de katholieke godsdienst tegen te
gaan. Het optreden van Van Ravenswaeij
was echter in de praktijk niet altijd effectief.
In 1651 werd een luitenant van de landdrost tijdens een poging tot verstoring van
een katholieke bijeenkomst te Aarle door
de aanwezige gelovigen zonder schroom
uit de plaatselijke kapel gesrneten.>'
Niettemin kweet Van Ravenswaeij zich
tot zijn overlijden in 1659 met grote ijver
van zijn taak. Zijn opvolger Cornelis de
Groot, zoon van de vermaarde Hugo, was
nog geen twee jaar in functie to en ook hij
overleed. Francois Focanus werd vervol-

gens tot landdrost benoemd. Hoewel zijn
vader tijdens de retorsiestrijd kortstondig
predikant te Vught was geweest, toonde hij
al spoedig meer belangstelling voor geld
dan voor de reformatie. Aan katholieken
die hem genoeg betaalden stond hij oogluikend de uitoefening van hun godsdienst
toe. Vriendelijk werden zij ook vooraf gewaarschuwd wanneer hij voornemens was
een kerkstoring uit te voeren om toch enige
schijn van plichtsbetrachting op te houden." De werkwijze van Focanus kan worden opgevat als een eerste signaal dat de
kracht van de in 1648 ingezette reformatiepoging begon te verzwakken.
Ook de vervanging van katholieke bestuurders en ambtenaren door gereformeerden verliep niet zonder hindernissen,
Vaak weigerden eigenaars van particuliere
heerlijkheden zich te conformeren aan de
maatregelen die de Staten-Generaal daarvoor afgekondigden. In vele dorpen waren
de gereformeerden ook te gering in aantal
om de plaatsen van katholieke functionarissen in te nemen. De fel anti-katholieke
advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant,
Cornelis van Cuyck, werd in 1650 door de
Staten naar de Meierij gezonden om de reformatie van de lokale magistraten door te
voeren, maar moest vaak genoegen nemen
met het benoemen van de meest gematigde en minst partijdige 'papisten'<"
Een reeks resoluties en maatregelen van
de Staten-Generaal in de daaropvolgende
jaren sorteerde niet het gewenste effect. In
1660 ondernamen de Hoogmogende Heren
een laatste, allesomvattende poging met
het uitvaardigen van een uitgebreid reglement voor de politieke reformatie van de
Meierij en andere Generaliteitslanden. Het
reglement bepaalde dat alle politieke ambten waren voorbehouden aan gereformeerden en verplichtte hun bekleders tot een
ambtseed. Zij moesten daarin met name
beloven gereformeerde lidrnaten, predikanten, schoolmeesters en andere gereformeerde functionarissen te beschermen. De
inhoud van de ambtseed toonde nog eens
aan dat de politieke reformatie tot doel had
de religieuze reformatie te schragen.F
Het reglement schreef echter ook voor
dat in plaatsen waar geen gereformeerden
beschikbaar waren, alleen de meest gematigde katholieken mochten worden aangesteld. In vele dorpen van de Meierij konden
katholieken daardoor tot aan de Bataafse
omwenteling in 1795 in groten getale in de
schepenbanken blijven plaatsnemen. Het
bestuursreglement stelde bovendien een
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rij, De schoolmeesters moesten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de bepalingen van de
.
REG L
Dordtse synode van 1618-1619 bij hun aan!I
stelling ondertekenen, Het catechisrnuson.1
marie indo Mevcrije van', Herrogen-Bofch , cnde
derricht en psalmzingen behoorden tot de
:!
andere Quarticrcn van gclijckc natuyre onder de
vaste
leerstof. Niet toevallig bevatte het reCcncralircvt gL:hoo!·cndc.
glement ook uitvoerige verbodsbepalingen
op katholiek onderwijs. Ondanks de komst
van gereformeerde schoolmeesters naar de
Meierij continueerden aanvankelijk vele
katholieke onderwijzers hun werkzaamheden, Daar waar zij vroeg of laat door overheidsoptreden gedwongen werden hun activiteiten te staken, trokken katholieke
onderwijzers met hun leerlingen vaak over
de grens om les te geven, Ook in de Meierij
zelf ontwikkelde zich geleidelijk een netIN'sGRAVEN-HAGE,
werk van clandestiene katholieke bijschoBy de Weduve, ende Erfgcnamcn van wijlcn Hillcbrant jacoh(z van Wouw Ordinans Drucken YaH de Ho. M~.
len, Vaak werden deze scholen gedreven
Heeren Staten Gencracl. Anno 16'60.
Jrlt1PrhJi!te.ir.
~C:--.._
door klopjes, ongehuwde katholieke vroudtr/f<?\
wen die gekozen hadden voor een serni-reIC·<
:..
.
\::.. ':.
)
ligieus leven.e''
\(~:.~~:....
De concurrentie van katholieke bijscholen en de gelijktijdige boycot door de lokale
bevolking zorgden ervoor dat de officiele
(gereformeerde) dorpsscholen in de tweede
helft van de zeventiende eeuw nauwelijks
premie in het vooruitzicht voor het aan- leerlingen kregen, Hierin kwam in de eerste
Het reglement voor de
brengen van officieren die nalatig waren in helft van de achttiende eeuw geleidelijk verpoliti eke reformatie
van de Meierij en andehet weren van heimelijke diensten van de andering, maar dit was niet in de laatste
katholieken, Ook hieruit blijkt dat het oog- plaats het gevolg van een gewijzigde opstelre Generaliteitslanden
luikend dulden van het katholicisme, al dan ling van de gereformeerde schoolmeesters.
niet tegen betaling, inmiddels op vele plaat- Langzaam maar zeker gaven zij hun onderwijs een meer algemeen-christelijk karaksen een gangbare praktijk was geworden.s''
ter, waardoor de katholieke ouders gemakkelijker bereid bleken hun kinderen naar de
De reformatie der scholen
dorpsschool te sturen, Het aantal katholieDe reformatie van de scholen bleek na ver- ke bijscholen nam daarmee af, maar van dit
loop van tijd evenmin het gewenste effect 'openbaar' onderwijs avant la lettre op vele
te sorteren. In jaren 1649-1651 ontspon dorpsscholen ging geen steun meer uit naar
zich een felle strijd over het benoemings- de religieuze reformane"
recht van schoolmeesters tussen de classis
's- Hertogenbosch en de daarvan in 1649 af- De religieuze reformatie
gesplitste classis Peel- en Kempenland
enerzijds en de Staten-Generaal ander- Niet alleen de dorpsschoolmeesters, maar
zijds. De Hoogmogenden betaalden de ook de predikanten in de Meierij werden
schoolmeesters en trokken daarmee aan van meet af aan geconfronteerd met 'paaphet langste eind. De dagelijkse zorg voor se' concurrentie. Hoewel de Staten-Geneonderwijs en schoolzaken in de Meierij de- raal in een plakkaat op 16 juni 1648 alle
legeerden zij aan de Raad van State.i" Het priesters hadden gelast het grondgebied
benoemingsrecht van schoolmeesters door van Staats- Brabant te verlaten, lieten de kade Raad van State werd in 1655 door de Sta- tholieke inwoners van de Meierij zich niet
ten-Generaal nog eens verankerd in een van hun geestelijke zorg beroven, In de eerspeciaal voor de Generaliteitslanden uitge- ste jaren na 1648 begaven zij zich vooral
naar grens- of heikapellen in de Zuidelijke
vaardigd schoolreglement.
Vele bepalingen in dit plakkaat mogen Nederlanden of in de vrije heerlijkheden
grenzend aan het noorden en oosten van
opgevat worden als een directe of indirecte
steun aan het reformatieproces in de Meie- de Meierij, Heden ten dage vermeldt een
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bord bij de toegangspoort van de Achelse
kluis ten zuiden van Valkenswaard dat hier
eens een grenskapel gevestigd was. Een katholiek gedenkteken naast de weg van Mariaheide naar Uden herinnert nog steeds
aan de periode 1648-1672 toen de inwo-

ners van de streek voor hun kerkgang de
tocht maakten naar Uden (in het land van
Ravenstein). In het laatstgenoemde jaar
was de uitvoering van de plakkaten van de
Staten-Generaal in de praktijk reeds zover
verflauwd dat steeds meer katholieke
priesters heimelijk in de Meierij de zielzorg
ter hand konden nemen. Sommigen van
hen trokken daarbij voortdurend rond, anderen waren meer permanent actief in
schuurkerken ofkerkhuizen. In 1671 meldden de predikanten in een gezamenlijk
rapport aan de Staten-GeneraaJ dat in de
Meierij ongeveer tachtig priesters vertoefden. Vermoedelijk ging het daarbij met name om Nobertijnen van de abdijen van
Berne, Tongerlo, Postel, Floreffe en Averbode die een groot aandeel hadden in de zielzorg in de Meierij.32
Bewaard gebleven visitatieverslagen van
de classis 's-Hertogenbosch maken ook
duidelijk dat de katholieke bevolking vasthield aan een breed scala met hun geloof
verbonden rituelen en volksgewoonten.
Voortdurend klaagden de predikanten over
tal van 'paapse superstitien', hetgeen de
Staten-Generaal steeds opnieuw aanzette
tot het uitvaardigen van plakkaten met verbodsbepalingen. De monotone herhaling
van de klachten toont aan dat dit geen permanent resultaat opleverde.P
Tegen deze achtergrond bleek het voor
de predikanten in de Meierij vrijwel onmogelijk in groten getale nieuwe lidmaten te
rekruteren. In vele dorpen bestonden de
gemeenten slechts uit bestuurders, ambtenaren en schoolmeesters, die volgens de
reglementen voor de politieke reformatie
en het schoolwezen de gereformeerde religie moesten zijn toegedaan. De visitatieverslagen van de classis 's-Hertogenbosch
melden tegen het einde van de zeventiende
eeuw voor het totale platteland van de
kwartieren Maasland en Oisterwijk ongeveer zevenhonderd lidmaten. Tegen het
einde van de achttiende eeuw was dat aantal gestegen tot ongeveer negenhonderd op
een bevolking van ongeveer 56.000 zielen.
Uit de kleine gemeenten konden de predikant en ook nauwelijks kerkenraden formeren. In de loop van de achttiende eeuw waren slechts op veertien plaatsen in de
Meierij kerkenraden gevormd; in aile ande-
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Gedenkteken tussen
Veghel en Uden ter
markering van het zgn.
'vrije' gebied

re dorpen ontbraken dergelijke colleges
omdat het aantal geschikte personen daarvoor ontoereikend was.34
In de verhouding tussen reformatie en
contra-reformatie was het accent toen
reeds verschoven van confrontatie naar accommodatie, zoals in het werk van Gerard
Rooijakkers op heldere wijze wordt aangetoond. Katholieken en gereformeerden
schikten zich min ofmeer in de omstandigheden en leerden elkaars afwijkende overtuigingen en gedragingen te accepteren.
Het resultaat van dit wederzijdse aanpassingsproces was een soort 'omgangsoecumene', die echter in de religieuze verhoudingen binnen de bevolking van de Meierij
geen grote veranderingen meer veroorzaakte"
BaIans
In 1741 sprak de Bossche predikant Cornelis de Witt in de Sint-Janskathedraal een
leerrede uit ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de classis 's-Hertogenbosch. Daarbij maakte hij ook de balans op over de reformatie in de Meierij:
"Wie zeker hadde niet gewagt dat van zulk
een menigte van leeraren, zoo binnen deeze Stat als buiten in de Meyerye wat groots
zou zyn uitgewrogt ( ... J aJzoo in den eersten
aanvang zulk een goede hoope scheen te
wezen dat hier zulk een ryke oogst zou worden ingesamelt ( ... J. Daar ziet thans door-
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gaans, zooniet overal, zulk een geringe aantal van ledematen gevonden wordt, waar
zyn 'er byna meer, dan die volgens de polityke reformatie den hervormde godsdienst
moeten zyn toegaan".36
De Witt maakte met deze woorden onmiskenbaar duidelijk dat de reformatie niet
had geleid tot de verwachte overgang van
de bevolking van de Meierij naar de gereformeerde religie. Achterafbeschouwd
lijkt
het daarmee toch onvermijdelijk de betekenis van de Vrede van Munster als opstap
naar de Grote Kerkelijke Vergadering en
wegbereider
voor de reformatie van de
Meierij te relativeren.
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De visie op het predikantschap van een
achttiende eeuws predikant
Jacob van Sluis

n de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden bevindt zich een
opmerkelijk egodocument: Gedenkschrift voor mijn geslagte van mijne Geboorte en Leeftijt, geschreven door Frans
Frederik Folckers (1696-1768).1 Dit stuk
van ongeveer 100 pagina's in quartoformaat bevat inderdaad gegevens over zijn
familie, door Folckers wellicht verzameld
op verzoek van andere familieleden, zijn
kinderen misschien. Maar veel interessanter is het beeld dat Folckers van zijn eigen
functioneren als predikant schetst en teyens wat hij daarbij belangrijk yond. Zelf
vermeldt hij dat hij met deze notities in
1748 begon, maar er worden ook gebeurtenissen vermeld tot in het laatst van zijn leyen zonder dat het handschrift enige hapering toont: vermoedelijk gaat het hier dus
om een afschrift van het oorspronkelijke
door Folckers bijgehouden manuscript.
Folckers, geboren 25 juli 1696 te Coevorden, was de oudste zoon van Albert Folckers, "Capitein in het Regiment ter repartitie op de Landschap Drenthe", en Lubberta
Anna Michgorius. Twee broers van hem
zouden een zekere bekendheid verwerven.
De broer die onmiddellijk na hem kwam
was Jan Willem, die een opmerkelijke loopbaan doorliep: "hebbende eerst na Westen Oost-Indien gevaren, eens bij Duinkerken op de Vlaamsche banken Schipbreuk
geleden; daarna geworden Afslager van de
vis, en de 15. Febr. 1734. verkozen tot Gezworen, en in 1746 Kluftheer dezer Stadt [=
GroningenJ ". Hem zullen we hieronder nog
tegenkomen. Een andere broer was Hendrik Warner (1699-1730), landmeter en ingenieur in dienst van de provincie Groningen; van hem is een aantal schitterende
kaarten bewaard gebleven.?
Nadat Folckers twee jaren de Latijnse
school in Lingen had doorlopen, kwam het
op een beroepskeuze aan. Zijn in 1708
overleden vader had hem "verordent tot de
Rechten" en dat leek hem ook wei wat,
"orndat de meerdere vrijheit en wereltsche
begeerlijkheden in die betrekkinge en staat
de jonkheit en verdorvene nature toelachten". Maar op aandringen van zijn pleeg-
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moeder, bij wie hij zijn vroegste jeugd heeft
doorgebracht, kiest hij toch voor de theologie. Zoals wei vaker gebruikelijk was wordt
hij voor de academische stu die voorbereid
door gedurende twee jaar in de kost te gaan
bij een predikant. De op deze wijze aIs
prive-onderwijzer bijklussende predikant
was AdolfWillem van Eck, "een discipel van
den vermaarden Professor te Franeker C.
Vitringa", die vanaf 1713 tot aan zijn dood
in 1737 in het Drentse Koekange stond. Vervolgens studeert Folckers aan het illustre
school te Lingen, totdat twee professoren de theoloog o. Verbrugge en de jurist P. de
Toullieu'' - verstappen naar de universiteit
van Groningen. In hun kielzog voeren zij
"een grote menigte" aan student en mee,
onder wie Folckers. Aldus studeert hij vanaf de "Paasch-vacantie in het jaar 1717" in
Groningen, en legt er in december 1719 zijn
proponentsexamen af. In het volgende jaar
wordt hij predikant te Noordlaren, totdat
hij in januari 1728 naar de stad Groningen
overgaat. Hier is hij ruim 40 jaren werkzaam, tot aan zijn dood op 1 september
1768.

De fraaiste passage uit het Gedenkschrift
is die waarin Folckers zijn eigen middelmatigheid tekent, waard om uitgebreid te citeren:
"'k Ben wei niet onder het getal van die Predikanten, die de grootste toevloet van Toehoorderen, of de grootste toejuichinge der
menigte des volx hadden, maar ook ben ik
niet veragt geweest in de Gemeente, maar
doorgaans heb ik nog al tamelijk talrijke
vergaderingen onder mijnen dienst en gehoor gehadt. 'k Dank er mijnen Godt voor,
en ben wei te vrede met zijne wijze en geede bestellinge, dewijl ik daardoor bewaart
ben gebleven, an de ene kante voor opgeblazentheid, waartoe mij de grote toejuichingen konden vervoert hebben; an de
andere voor neerslagtigheid, waartoe mij
de veragtinge des volx hadde kunnen nederwerpen. Hadde ik gene bequaamheid
en door cierlijke welsprekenheid kittelagtige oren te strelen, of was mijne predikwijze
niet talmagtig en geschikt na de smaak van
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die, welke zig den name van vrome of fijne
noemen, en zig alleen voor Godts volk in de
Gemeente houden. Ik ben my evenwel bewust, dat ik den weg Godts in de waarheit
geleert, en my an Godts zuiver woort en an
de formulieren van enigheit des geloofs in
Nederlants Kerke gehouden hebbe. 'k Hadde wel geen donderent talent om verstokte
zondaren te verschrikken, als wel andere
van mijne mededienstknegten;
maar veel
meer geschikt om op ene bedaarde en redelijke wijze zondaars van de schandelijkheden en schadelijkheden
van haar bestaan
en gedrag
te overreden;
en
bekommerde te bemoedigen en te troosten. Evenwel heb ik nooit dien toeleg gehadt om den arm des godtlozen te sterken,
of te bedroeven dien Godt niet bedroeft
wilde hebben. Mijn natuurlijk bestaan en
temperament was wat al te beschroomt en
vreesagtig, en daarom derfde ik in alle gevall en zo vrymoedig niet spreken, als wel
andere; maar ben daarom ook dikwijls met
een kloppent herte, en met vele beschuldiginge van sommige plaatsen en gemeenschappen terugge gekeert, als die mijn pligt
niet wel betragt hadde: Niet dat ik my daarmede wil verschonen, neen, ik zegge dit tot
mijne schaamte; en de Heere die goet is,
doe verzoeninge over mijne zonde! Nogtans heb ik in eenvoudigheid mijns herten
voor Godt opregt zoeken te wandel en, zo in
het werk mijner bedieninge, als in mijne
verkeringe onder de menschen. (. .. ) 'k Was
nederig en kleingevoelende van my zelven,
en daarom mijn Amptgenoten uitnemender achtende als my zelven, de talenten die
Godt in haar gelegt hadde waarderende, ofschoon ze ook van gevoelens die het fondament niet raakten van my verschilden",
Opmerkelijk is deze passage vanwege de
combinatie van zelfkritiek en zelfgenoegzaamheid: geen "donderent talent" en ook
niet naar de smaak van de vromen of fijnen, maar even min "veragt geweest in de
Gemeente", Het meest opmerkelijke
is
mijns inziens echter dat Folckers zijn functioneren aftekent naar de maat van zijn
"mededienstknegten"
en "Amptgenoten",
en niet naar de verwachtingen en de wensen van zijn gemeente. In de ogen van Folckers is de gemeente het gemene volk waarop hij zich richt, en geen vragende partij.
De predikant weet wat hij moet do en:
stich ten en op het goede pad brengen. De
predikant staat duidelijk boven het volk, al
is Folckers zich daar nauwelijks bewust
van.
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Eergevoel speelt voor Folckers een grote
rol bij het vervullen van zijn taak. Aansluitend op de hierboven aangehaalde passage
uit 1748 kan hij het volgende in zijn prijzenkast stallen:
"Viermaal heb ik de eere gehadt om op den
23 Februarij in de Lantdags Vergaderinge
van de Staten dezer Provintie van Stadt en
Lande te prediken. ( ... ) Maar ene Keurpredikatie op den 8. Februarij, by de verkiezinge van de Magistraat dezer Stadt, is tot hiertoe in mijne beurt nog niet ingevallen.
Gelijk ook geene Bevestigings-predikatie
eens niew-beroepenen".
De vurig gewenste keurpredikatie viel hem
in 1760 toe, en wederom in 1765:
"By welke laaste gelegenthleid]
ik de eere
en het genoegen hadde van mijnen Broeder J.w. Folckers, die in 't jaar 1764 tot Bor-

gemeester verkoren was, als President in
der tijt, an 't Hooft van die Illustre Vergaderinge, op derzelver Eere-Gestoelte te zien
en aan te spreeken".
Een soortgelijke situatie had zich enkele jaren eerder ook voorgedaan:
"In den jare 1754. heb ik ten tweedenmale
de eere gehadt om op onze provinciale synode als Praeses voor te zitten, en daarbij
mijn Broer de Raatsheer, J.w. Polckers, doe
ter tijt zittende in 't Collegie van de Gedeputeerde Staten, als Commissarius Politicus: Een geval dat nooit meer in deze Provintie gebeurt was, dat twee Gebroeders in
die qualiteit, als Aaron en Mises, t'zamen
zaten",
Op deze wijze kan Folckers zijn ambtelijke loopbaan beschrijven, steeds met als
mijlpalen de eervolle taken die hem veelvuldig ten deel vielen. Vijfmaal mocht hij
de landdagpredikatie voor de heren bestuurders van de provincie doen, twee maal
de keurpreek voor de leden van de magistraat van de stad Groningen, drie maal
was hij voorzitter van de provinciale synode, namens deze synode vier maal correspondent naar de belangrijkste synode in
de Republiek, die van Zuid - Holland, en vier
maal naar synodes in andere provincies hetgeen steeds gepaard gaat met verslagen
van de gevolgde routes en geboden uitstapjes -, en vermeld wordt uiteraard wie hij na
1748 nog als predikant in het ambt mocht
bevestigen, onder wie zijn zoons Albert
(1724-1766) en Hendrik Willem (1736-
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1807). Maar van de dagelijkse taken vernemen we niets.
Ook uit hetgeen Folckers verder vermeldenswaard acht blijkt geen bijzondere aandacht voor de eigen plaatselijke kudde. Hij
maakt melding van enkele Europese gebeurtenissen, zoals oorlogen en de verwoestende aardbeving in Lissabon in 1755,
en van belangrijke voorvallen in de eigen
familie, zoals het overlijden van zijn dochterWilhelmina in 1765 en van zijn zoon Albert in het jaar daarop. Nu kan men natuurlijk tegenwerpen dat de titel van het
handschrift erop wijst dat het met een genealogisch intentie geschreven was, maar
dan had Folckers ook de hem toegevallen
eervolle taken niet zo uitvoerig, inclusief de
voor de heren correspondenten georganiseerde uitstapjes, behoeven te beschrijven.
Zijn taakopvatting werd afgemeten, niet
naar het reguliere huisbezoek of de problemen die hij in de eigen gemeente aantrof,
maar naar het aantal toespraken tot de hoge heren en de bijzondere verrichtingen temidden van zijn "mededienstknegten" en
"Amptgenoten". Folckers blonk uit als kerkbestuurder en zo werd hij ook geprezen
door de correspondent in de Boekzael: "Be-
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ne meer dan gemeene kundigheid bezat de
Overledene in het bestier van Kerkelyke
zaaken",? Deze anonieme tijdgenoot somde vervolgens trouw al deze hoogtepunten
op, en gaf zo onbewust een bevestiging van
wat Folckers eveneens als het belangrijkste
voor zijn ambtsvervulling aantekende. De
predikant liet zich een regenteske statuur
aanmeten, maar hoe zal de gemene man
hem als herder ervaren hebben?
Jacob van Sluis is uerbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit
Utrecht en redactiesecretaris van het Biografiscn Lexicon voor de Geschiedenis van het
Nederlands Protestantisme. Adres: Foareker
2, 9041 GB Berlikum.
Bewaard onder signatuur Hs 236. Met dank aan
drs. M. Schroor, die mij op deze vondst attendeerde.
z Onlangs uitgegeven: M. Schroor, De atlas der prouincielanden van Groningen. (1722-1736), Groningen 1996; M. Schroor, De atlas der stadslanden van
Groningeti (1724-1729), Groningen 1997.
3 Folckers meldt dat ook N. Tilburg toen naar de
Groninger universiteit overging, maar in werkelijkheid vertrok deze pas in 1724 uit Lingen.
4 Boekzael, jg. 1768b, 375-378.
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Achtergronden van de herziening van het Gereformeerde
op de synode van rotterdam in 1952 en 1953

standpunt

inzake de psalmberijming

Als we aIleen de Acta hadden ... 1
Klaas- Willem de fang

m te beginnen neem ik u mee naar
de Gereformeerde synode van 'sGravenhage, die in het najaar van
1949 en het vroege voorjaar van 1950 gehouden werd. Een synode waar met spanning naar uitgekeken werd. Een synode
met nogal wat nieuwe, jonge leden. Hun
stem zou de doorslag geven in een aantal
lastige kwesties op de agenda: de verhouding tot de Wereldraad van Kerken en die
tot degenen die zich in voorgaande jaren
hadden vrijgemaakt. En natuurlijk was
daar het vraagstuk van de psalmberijming.
Op de eerste zittingsdag van de synode, 23
augustus 1949, lezen we in artikel21 van de
Acta: "Ds. H.A. Munnik, voorzitter van de
deputaten voor een nieuwe psalmberijming, biedt namens ds. Hasper de synode
een in leer gebonden exemplaar ( ... J van de
nieuwe door ds. Hasper vervaardigde
psalmberijming aan, waarover deze synode
een beslissing heeft te nemen",
Het gaat hier om een meermaals herziene psalmberijming, die voor het eerst in
1936 verscheen. In protestants Nederland
was het oordeel over deze psalmberijming
nogal uiteenlopend geweest: wisselend
over de musicologische uitgangspunten,
en wat de tekst betreft van uiterst kritisch
over met name de literair-poetische kwaliteiten tot zeer positief over de Schriftgetrouwheid. Vooral Gereformeerden bekeken de berijming met interesse, omdat zij
in de eredienst hoofdzakelijk op de psalmen aangewezen waren, maar zich tegelijkertijd bewust waren van de zwakke punten in de staatsberijming van 1773. Enkele
vooraanstaande Gereformeerden richtten
zelfs een stichting op, de 'Stichting tot Verbetering van het Psalmgezang in de Gereformeerde Kerken in Nederland'. Deze
richtte zich weliswaar op de verbetering
van het psalmgezang in het algemeen,
maar koos in het bijzonder voor Haspers
berijming om dat doel te verwezenlijken.
Dit bemoeilijkte de na de oorlog door de
Hervormde Kerk geinitieerde pogingen
te komen tot een interkerkelijke psalmberijming. Een aanzienlijke groep Hervormde sympathisanten ten spijt wees de
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Hervormde synode Haspers berijming in
mei 1949 af. Ze achtte deze van "zeer geringe dichterlijke waarde", ongeschikt om als
uitgangspunt te dienen voor een herziening.
Aan Gereformeerde zijde lag de zaak
precies omgekeerd. De Stichting Psalmgezang had zich ondanks kritische geluiden
in eigen kring sterk gemaakt voor Hasper
en met steun van de Gereformeerde synode bleef ze dat do en. Waar aan Hervormde
zijde de poetische kwaliteit van de berijming voorop gesteld werd, had men bij de
Gereformeerden vooral de "trouwe weergave van het Woord van God" op het oog. Het
reeds aangehaalde artikel21 uit de Acta van
de Haagse synode geeft aan, dat Haspers
berijming op voorhand veel krediet had.
Stichting Psalmgezang en betrokken deputaten kregen het privilege op de eerste zittingsdag een fraai uitgevoerd exemplaar
aan de synode aan te bieden. Ook verder
zouden ze er alles aan do en de berijming
aangenomen te krijgen. Bij de bespreking,
bijna een maand later, op 22 september
1949, zong deputaat-predikant L. Hoorweg
de bekende en zeer geliefde psalm 23 voor.
De synode besloot er bij de plaatselijke kerken "op aan te dringen" kennis te nemen
van de nieuwe bundel en hun "de vrijheid"
te laten Haspers berijming in de eredienst
te "beproeven", dit in afwachting van een
definitieve aanvaarding.
Hiermee leken de kansen op een interkerkelijk berijming met een inbreng van de
Gereformeerde Kerken definitief verkeken.
De Hervormde synode had immers Haspers berijming in welke vorm dan ook afgewezen, de Gereformeerde synode daarentegen had haar juist aangenomen. Was het
hierbij gebleven en had den de Gereformeerden in hun isolement volhard, dan
had de geschiedenis een wellicht andere
loop gekregen. We hadden dan mogelijk
geen breed gedragen, interkerkelijke nieuwe psalmberijming gehad, en in het verlengde daarvan evenmin het inmiddels 25jarige, jubilerende Liedboek voor de kerken.
Anders dan op grond van de voorge-
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schiedenis verwacht mag worden, lezen we
in de Acta van de synode van Rotterdam in

artikel326 (22 oktober 1952), dat de synode
Haspers berijming niet definitief aanvaardt. Wei blijft de synode kerken opwekken de berijming te gaan gebruiken. Maar
tevens biedt ze deputaten voor de psalmberijming de mogelijkheid "zitting te nemen in een interkerkelijke commissie voor
een nieuwe psalmberijming, in geval zulk
een commissie tot stand komt", Nog een
synode later, het betreft die van Leeuwarden, blijkt de synode geheel door de bocht
te zijn. Haspers berijming is nog niet uit
zicht, maar haar positie is aanzienlijk verzwakt. Ze moest volgens artikel 426 (13
april 1956) van de Acta "zoveel als verantwoord" worden ingebracht in het interkerkelijk overleg. Enkele jaren tevoren moest
Haspers psalter nog als basis dienen. Waar
komt deze omslag in het beleid van de synode en haar adviseurs vandaan?
Bij het beantwoorden van deze vraag kunnen verschillende factoren worden genoemd. De Haagse synode he eft zieh door
de Stiehting Psalmgezang laten overrompelen en zieh onvoldoende zelfstandig bezonnen op haar besluit. Ook moet niet verget en worden, dat de Gereformeerde
Kerken door het tot in de oorlog gekozen
isolement nog nauwelijks ervaring had opgedaan met interkerkelijke samenwerking.
Na het Haagse besluit keerde het tij al spoedig. Niet in het minst door Haspers eigen
halsstarrigheid duurde het een half jaar
voor de synode met hem tot overeenstemming kwam en de propaganda voor het
nieuwe psalter van start kon gaan. Kritische stemmen die in de Gereformeerde
Kerken nooit helemaal weg waren geweest,
kregen in dit vacuum de kans sterker te
worden. De voorlopigheid van het synodebesluit werd sterk benadrukt. De christelijke scholen hielden het voorlopig nog op de
oude staatsberijming, omdat alleen de Gereformeerde synode voor Haspers psalter
had gekozen. Hasper probeerde langs
slinkse wegen een volgende synode te
bemvloeden, hetgeen zelfs bij zijn aanhangers tot irritatie leidde. Ook de tijdsfactor
moet genoemd worden. AI sinds 1936, dus
zo'n vijftien jaar, was er een 'nieuwe' berijming, maar er was nog steeds geen duidelijkheid over haar status. Dit alles he eft er
toe geleid, dat de synoden afstand namen
van Haspersberijming. Onduidelijk blijft
evenwel, hoe de toenadering tot de Hervormde Kerk plaatsvond. Daarvoor hebben
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we de nu gemventariseerde archieven van
deputaatschappen eredienst nodig.
We weten onder meer uit het Gereformeerde Rapport Deputaten Psalmberijming, dat
op 27 september 1951 na een bilateraal
contact tussen Hervormden en Gereformeerden een interkerkelijk overleg over de
psalmberijming heeft plaatsgevonden.
Daar werden de aloude stellingen ingenomen en kon niet anders dan de reeds bestaande patstelling worden geconstateerd.
Het Gereformeerde deputaatschap voor de
psalmberijming bestond uit vier led en.
Drie van hen waren dat al langer: A. de
Bondt, net hoogleraar OT geworden te
Kampen, L. Hoorweg, predikant te Haarlem en H.A. Munnik, predikant en oud-synode-praeses. De vierde was benoemd
door de Haagse synode: G. Kuiper, hoogleraar in de letteren aan de VU, zonder enige
ervaring op het synodaie niveau. Hij was
het die het initiatief zou nemen tot een
nieuwe koers, een koers die paradoxaal genoeg wat Haspers berijming betreft haaks
zou staan op die van de Haagse synode die
hem benoemde. Hij had zieh al eens kritisch uitgelaten over Haspers psalter en dat
moet bij direct betrokkenen bekend zijn
geweest. Overigens was hij ook al met Hervormden in aanvaring gekomen over hun
eerste pro even van nieuw-berijmde psalmen.
In het archief van het deputaatschap
voor de psalmberijming vinden we een circulaire van Kuiper, gedateerd 22 november
1951. Hij pieit ervoor de irritaties over met
name het dorninante, Hervormde optreden in te slikken en het uiteindelijk doel
voor ogen te houden. Hij stelt voor als Hervormden en Gereformeerden sarnen het
voortouw te nemen in de ontwikkeling van
een interkerkelijke samenwerking. Uit een
andere bron, het archief van de Stichting
Psalmgezang, weten we vervolgens weer,
hoe de andere drie deputaten oordeelden.
De Bondt was zonder meer tegen, Munnik
v66r mits Haspers berijming gehandhaafd
werd, en Hoorweg v66r. Bij de laatste is een
voortdurende innerlijke strijd waarneembaar tussen enerzijds het verlangen naar
een nieuwe interkerkelijke berijming en
anderzijds de wens een nieuwe psalmberijming snel te kunnen invoeren. Nu interkerkelijkheid weer een reeel perspectief was,
liet hij Hasper vallen. We kunnen de standpunten van de vier deputaten schema tisch
als voigt weergeven: de exegeet was tegen,
de twee predikanten met hun banden met
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de praktijk onder voorbehoud voor, en natuurlijk de voorsteller,
een neerlandicus,
ook voor. De Hervormde reactie was positief: "De royale wijze waarop Uw voorstel is
geformuleerd,
opent o.i. nieuwe perspectieven voor een openhartige
samenwerking".
Vervolgens is het nog slechts een kwestie van tijd geweest. De Gereformeerde synode maakte op 22 oktober 1952 de weg
vrij voor de beoogde samenwerking.
Het
toch weI wankele evenwicht in het deputaatschap verschoof door de benoeming
van de VU-hoogleraar
Oude Testament,
W.H. Gispen, die de op 8 januari 1953 overleden De Bondt opvolgde. Aan Hervormde
zijde werden de positieve woorden waar
gemaakt. Gereformeerden
kregen belangrijke posities in de organisatie die voor de
nieuwe,
interkerkelijke
psalmberijming
werd opgezet. Dit alles leidde tot de psalmberijming-1967,
die in de Gereformeerde
Kerken na officiele goedkeuring
spoedig
vrijwel overal ingang yond.
Als we alleen de Acta hadden ... Zo ben ik

mijn inleiding begonnen. Als... Dan nog
zouden we een heleboel weten, ook over de
besluitvorming rond de psalmberijming.
Zeker als we daarbij andere archieven betrekken, zoals die van de synoden en van de
Stichting Psalmgezang, en diverse publicaties. We zouden alleen niet weten, welke
verstrekkende gevolgen de benoeming van
prof. G. Kuiper tot deputaat psalmberijming had. We zouden het hoogstens kunnen vermoeden. Hij was in het deputaatschap de eerste niet-theoloog. De anderen
waren dienaren des Woords; zij stonden in
de Gereformeerde traditie van een letterlijke vertolking van de Schrift. Kuiper daarentegen kwam vanuit zijn vakgebied veel
dichter bij de Hervormde waardering voor
de literair-poetische
kant en van een
psalmberijming. Aan Kuipers inzet hebben
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we in de Gereformeerde Kerken hun huidige literair hoogstaande berijming te danken. De waarde van het gevondene reikt
echter verder dan die berijming aIleen. Gesteld is wel, dat het vooral theologen zijn
geweest die de enorme veranderingen in
de Gereformeerde Kerken hebben veroorzaakt.? In het geval van de psalmberijming
is dat echter zeker niet het geval. Integendeel, het was een gewoon, belijdend lid van
de Gereformeerde Kerken. Mensen zoals
Kuiper zouden in deputaatschappen al
spoedig aan invloed winnen. De benoeming van Kuiper door de Haagse synode en
zijn deskundige inbreng en initiatieven in
de volgende jaren zijn dus exemplarisch
voor het beleid dat de Gereformeerde Kerken in de na-oorlogse periode hebben uitgezet.
D,: Klaas-Willem de fang (1961) studeerde

in Kampen, Boedapest en Amsterdam (VU),
is predikant van de SOW-gemeente 'Maranatha' Haarlemmermeer-Oost en publiceert
geregeld op het terrein van liturgie en kerkgeschiedenis. Adres: ZeilhoJ 42, 1435 LS Rijsenhout.

1

2

Deze lezing werd gehouden op vrijdag 30 januari
1998 in het Dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland in Leusden, ter gelegenheid van de aanbieding van: N.G. Sarkady en K.W.
de long, In uentaris van archieuen van deputaa tsappen vall de de Gereforrneerde Kerken in Nederland betreffende de eredienst 1923 -1988, ell het archief van de Gereformeerde Werkgroep uoor
Liturgie 1956 - 1977. Inventaris Rijksarchief
Utrecht 91, Utrecht 1996 [19971. Voor verdere gegevens en literatuur, zie: K.W. de long, Ordening
van dienst. Achiergronden van en ontiuikkelingen
in de eredienst vall de Gereformeerde Kerkeri in Nederland. Baarn 1996, 129-136 en 140-147.
Bijvoorbeeld: A.M. Lindeboom, De theologen gingen uoorop. Eenuoudig uerhaal vall de ontmanteling vall de Gereformeerde Kerken. Kampen 1987.
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• Evert Overeern, Prof Herman Ridderbos en
het Gereformeerd Weekblad (19451982). Kampen [Kok] 1998. - 265 p. - ISBN 90-242-9357-X.

-f

37,50

Dit boek biedt een voor een breed publiek geschreven overzicht van de geschiedenis van
de Gereformeerde Kerken in Nederland van
1945 tot 1982. Gekozen is voor het perspectief
van een 'participerende
observatie', al had de
betrokkene dat indertijd niet zelf in de gaten.
Herman Nicolaas Ridderbos (1909) was van
1943 tot 1978 hoogleraar Nieuwe Testament
aan de (toen nog) Theologische Hogeschool
(Oudestraat) te Kampen. Niet als docent of als
wetenschapper,
maar als kerkjournalist
schreefhij onder de rubriek Van week tot week
ruim 2000 artikelen waarin hij ingaat op actuele ontwikkelingen in zijn kerk. Het perspectieftoen wordt aangevuld met terugblikkende
interviews die de auteur met Ridderbos heeft
gehad.
Het is een gewaagde methode. Het boek
biedt dus geen echte biografie van Ridderbos
en evenmin is het een poging tot 'neutrale' geschiedschrijving. Toch heb ik het boek met
buitengewoon veer plezier gelezen. Ridderbos
was beslist breed georienteerd en hij was geen
scherpslijper. Neutraal was hij niet, maar weI
nuchter. De gevolgde methode kent echter
zijn nadelen. Allereerst een zekere eenzijdigheid, die we te aanvaarden hebben. Toch is er
sprake van een partijdigheid, die soms irriteert. Met name geldt dit voor de terugblik op
de Vrijmaking van 1944. Ridderbos koos partij
en een halve eeuw later voigt Overeem hem
hierin instemmend:
juist in dit verb and
spreekt hij steeds van onze kerken. Als (hervormde) buitenstaander snakte ik wei eens
naar de andere, hun kijk op de zaak. Nu Overeem deze aanvullende taak he eft laten liggen
ontstaat (onbedoeld?) de indruk dat er nog altijd een we reid van verschil in de geestesgesteldheid bij beide kerkgenootschappen
is.
Een ander nadeel van de methode vloeit voort
uit de voortdurende wisseling van stijlen en
weI vanwege het opnemen van lange citaten.
Zowel Ridderbos als Overeem hanteren een
prettige stijl vol metaforen, die op de duur
echter vermoeiend uitpakt. Een stijlbloempje
in een column werkt uitstekend, maar gebundeld worden het er te veel. Bovendien hanteren beiden onvermijdelijk een verschillende
stijl en dat maakt dat de lezer voortdurend
moet omschakelen. Men hoeft maar over een
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aanhalingsteken heen te lezen en men is het
perspectief kwijt. Beter was het mijns inziens
om de lange citaten te laten inspringen en met
een iets kleiner lettertype te laten afdrukken.
Dit alles neemt niet weg dat ik grote waardering heb voor dit boek dat bewust 'eigenzinnig' is en dat als zodanig een goede aanvulling
biedt op de meer algemene geschiedschrijvingen van 1. Plomp (1987) en van H.C. Endedijk
(1990-1992). (Jacob van Sluis)
• los Aarnoudse, Geroepen tot het werk: Een
greep uit 30 jaar Industtiepastoraat BotlekEuropoort. Rozenburg [Chr. Geref. Kerk van
Rozenburg, pIa Kruisbessendreef20,
3181 PS
Rozenburg)] 1996. - 80 p., ill. - f 15
De geschiedenis van het (protestants e) industriepastoraat en het (rooms-katholieke)
bedrijfsapostolaat moet nog steeds geschreven
worden. Beide vormden een reactie vanuit de
kerken op de industrialisering van de samenleving. Wei verschijnen er van tijd tot tijd,
meestal bij een jubi!eum, boekjes of brochures over dit werk in een bepaalde regio. Zo'n
'kleine geschiedschrijving' vormt ook de uitgave Geroepen tot het tuerk, dat de geschiedenis van het industriepastoraat in het Europoort-Botlekgebied
behandelt. Hier was de
aanleiding het zich aankondigende einde van
dit werk aldaar. De schrijver, ds. los Aarnoudse was de laatste industriepredikant.
Binnen het industriepastoraat
heeft de
post Rozenburg altijd een eigen kleur gehad,
omdat het de enige was die bekleed werd door
een Christelijk Gereformeerd predikant. In dit
zonder wetenschappelijke
pretenties geschreven boek wordt een overzicht gegeven
van de geschiedenis van het industriepastoraat in Rozenburg en omstreken; een gebied
dat vanaf het eind van de jaren vijftig in betrekkelijk korte tijd werd omgezet in een hoog
ontwikkeld industriegebied (onder andere
chemie en Verolme). De behandeling voigt de
chronologie en is gecentreerd rond de vier industriepredikanten
die deze post gekend
heeft en die steeds de spi! van het werk vormden. Duidelijk wordt dat onder invloed van
kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen elke fase toch een eigen karakteristiek
had.
In reactie op plannen tot haven- en industrie-ontwikkeling en dientengevolge ook tot
forse uitbreiding van een aantal gemeenten
kwam het tot plannen binnen de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Rozenburg en de clas-
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sis Rotterdam om een evangelisatie-predikant te beroepen. Met steun van de landelijke
kerk kon in 1965 ds. S. Wijnsma als zodanig
benoemd worden. De eerste fase is die van
evangelisatie naar industriepastoraat.
In een
zo sterk door de industrie gestempeld gebied
moest wat daar zich afspeelde wei tot een eigen kleur van het evangelisatiewerk leiden.
Bedrijfsbezoeken,
vragen van mensen die in
de industrie werkten zorgden er bijna natuurlijkerwijs voor dat het werk evolueerde naar
een full-time formatieplaats voor een industriepredikant. Als zodanig werd na het vertrek van Wijnsma ds. T. Harder beroepen. Hij
en zijn opvolgers W.e. Moerdijk en J.M. Aarnoudse hebben het werk vorm gegeven. Enerzijds verkenden zij de wereld van de industrie
o.a. door bedrijfsbezoeken en het verrichten
van stages, anderzijds probeerden zij hun
daar opgedane ervaringen in te brengen bij de
kerken (themadiensten,
bezinningsgroepen,
voorlichtingsmateriaal en dergelijke). Met de
economische recessie in de jaren zeventig
kregen ook de vragen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid de aandacht. Bestuurlijk was het werk (protestants) interkerkelijk,
terwijl bij de uitvoering nauw werd samengewerkt met de rooms-katholieke
bedrijfsaalmoezeniers. Ondanks aile inspanningen bleef
het werk toch aan de marge van het kerkelijk
gebeuren met als gevolg dat bij een vooral
door financiele overwegingen ingegeven herijking er uiteindelijk na dertig jaar onvoldoende draagvlak aanwezig bleek. Daarmee viel
het doek voor dit werk in Europoort-Botlek.
Het boek is helder geschreven en bevat veel
informatie. (Herman Noordegraaf)

Signalementen
• e. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572). Goes [De Koperen Tuin]
1996. - 600 p. - ISBN 90-72138-63-5 (ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam)
Mevrouw Rooze-Stouthamer toont aan dat de
vroege Hervorming in Zeeland een historie
kent, die een veel grotere overeenkomst laat
zien met die van de zuidelijke gewesten
Vlaanderen, Brabant en Henegouwen, dan
met de hervormingsgeschiedenis
van Holland. Zij komt tot deze conclusie op grond van
een diepgaande bestudering van de gebeurtenissen in Zeeland tussen 1520 en 1572. Heruorming in Zeeland is bovenal een chronologisch verhaal over het ontstaan, de opbloei en
de onderdrukking van de hervormingsbeweging tot aan de Opstand. De auteur is erin ge-
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slaagd de wetenswaardigheden in deze episode uit de Zeeuwse geschiedenis uit zeer verspreide en fragmentarisch
overgeleverde
bronnen tevoorschijn te halen en tot een uiterst leesbaar verhaal te smeden. Hiermee is
het fraai uitgegeven boek vooral van betekenis als feitelijk en betrouwbaar
naslagwerk
voor de vroege hervormingsgeschiedenis
in
Zeeland. (P.A.)
• Simon Vuyk, Uitdovende Verlichting. Re-

monstranten als deftige vaderlanders
(18001860). Amsterdam
[De Bataafsche
Leeuw] 1998. - f 49,50
In 1995 promoveerde de auteur te Leiden met
het proefschrift De verdraagzame gemeente

van vrije christenen. Remonstranten op de bres
voor de Bataafse Republiek (17801800). Dit
boek biedt er een inhoudelijk vervolg op. De
remonstranten ondergingen een opmerkeli]ke gedaanteverwisseling:
van voorstanders
van de scheiding van kerk en staat naar
kritiekloze pleitbezorgers voor het door God
gegeven Oranjehuis, van principiele voorstanders voor de algemene menselijke waardigheid naar verdedigers van de deftige standenmaatschappij,
van
een
vrijzinnige
theologie naar een verstard vooruitgangsgeloof. Aan de hand van vijftien biografische
schetsen worden de politieke, theologische en
sociale aspecten van deze opmerkelijke zwenkingen in kaart gebracht. (JvS)
Antonides, Het geluid van een sterke
stem. Dr. Jan Hendrik Gerretsen 18671923.

• C.F.J.

(Theologenbiografieen)
Gorinchem
[Narratio] 1997. - 312 p. - ISBN 90-5263-991-4. - f 25
Het grootste gedeelte van dit boek omvat een
bloemlezing uit het werk van Gerretsen, voorafgegaan door een opsomming van bibliografische gegevens. Een synthese of een vergelijking met bijvoorbeeld tijdgenoten ontbreekt.
Met andere woorden: het boek is geen monografie of biografie over deze interessante vertegenwoordigervan de ethische richting. (JvS)
• Eduard Verhoef, Adrianus van Veldhuizen.

Nieuwtestamenticus, maar vooral praktisch
theoloog, Heerenveen [J.J. Groen en Zoon]
1997. - 83 p. - ISBN 90-5030-843-0. - f 19,95
Portret van nieuw-testarnenticus,
die uiteindelijk zijn bestemming yond als hoogleraar
namens de Nederlandse Hervormde Kerk in
Groningen. Daarnaast was hij een enthousiast
en vaardig 'vogelaar' en natuurliefhebber. Het
betreft een vrijwel uitputtende en levendige
levensbeschrijving,
levendig
beschreven,
maar een bredere inkadering in de context
van het kerkelijk leven toen ontbreekt. (JvS)
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~~---------------------Handel in kostbaar oud papier
Nederland seculariseert in hoog tempo. het Historisch Antiquariaat A.G. van der
Het kerkbezoek is sterk afgenomen, chris- Steur in Haarlem he eft zich de afgelopen
telijke politiek is naar de marge gedrongen, jaren opgeworpen als handelaar in dit kostkerkbestuurders hebben de grootste moei- bare oude papier. Zo bleek het bijvoorbeeld
te om financieel de eindjes aan elkaar te mogelijk om bij hem archivalia te kopen
knopen en menig godshuis valt ten prooi betreffende het klooster Sint-Cathariendal
aan slopershamers. De vraag dringt zich op bij Breda, stukken uit het archief van de
ofbij dit desolate beeld ook een afnemende
Brabantse parochie Ginneken en verslagen
aandacht past voor de papieren erfenis van over een preek van een Zoetermeerse dokerkelijk Nederland. Gevreesd moet wor- minee tegen de rederijkers.
den dat enige zorg op zijn plaats is. Steeds
Deze ontwikkeling plaatst de archiefinvaker komt het namelijk voor dat kerkelijke stellingen voor een levensgroot dilemma.
archivalia belanden in antiquariaten en in Door het aankopen van stukken kan enerhanden komen van particuliere kopers. De zijds historisch waardevol materiaal toedocumenten zijn daarmee voorgoed of gankelijk en behouden blijven, doch anvoor langere tijd ontoegankelijk voor onderzijds dragen dergelijke aankopen ertoe
derzoekers.
bij dat een commercialisering plaatsvindt
Een recent voorbeeld van gemaltraiteervan een publiek cultureel erfgoed. Met het
de archivalia betreft het complete pa- groeien van de mogelijkheid om geld te
rochie-archief van de Onze Lieve Vrouwe vragen voor oude archiefstukken, dreigt de
Hemelvaart in Gouda. Dit archief, bestaanbereidheid af te nemen om particuliere
de uit enkele honderden stukken uit de pe(dus ook kerkelijke) archieven af te staan
riode 1610-1964, werd te koop aangeboden
aan de reguliere archiefdiensten. Het wordt
door een locale antiquaar. Door een gezaverleidelijk het papier te gelde te maken.
menlijke inspanning van het Goudse
Ondanks aile bekommernis om het
streekarchief en het Bisdom Rotterdam kon voortbestaan van hun 'kerkfabriek' rust op
voorkomen worden dat het voor de kathokerkbestuurders toch op zijn minst de molieke kerkgeschiedenis van Gouda belangrele plicht om deze ontwikkeling een halt
rijke archief voor de stad verloren ging.
toe te roepen en goede zorg te dragen voor
Voor het bisdom vormde dit incident de di- hun archivalia. Tegenover het aangehaalde
recte aanleiding om aile kerkbesturen aan negatieve Goudse voorbeeld kan hier ook
te schrijven en hun nog eens te wijzen op op een positief voorbeeld uit dezelfde stad
de verplichting zorgvuldig om te gaan met gewezen worden. De Hervormde Gemeenhun papieren veri eden.
te heeft onlangs in de Grote Sint-Ianskerk
Ongerustheid over de zorg voor de ar- een nieuwe archiefkluis laten bouwen, die
chieven beperkt zich echter niet aileen tot geheel voldoet aan de klimatologische verhet domein van de Rooms-Katholieke Kerk. eisten. De archivaresse, mevr. H.A. van DolOok bij de reformatorische kerken gaat er der, spant zich reeds sinds jaar en dag in
regelmatig iets mis. Zo gold het oudste ker- voor de aanvulling en ontsluiting van de arkenraadsboek van Bergen op Zoom reeds chiefbestanden en legt verantwoording
als verloren, totdat het enkele jaren geleover haar werkzaamheden af in een jaarden door een particulier werd afgegeven verslag. Andere, minder draagkrachtige
aan de balie van het Centraal Bureau voor kerken kiezen ervoor hun stukken in bewaGenealogie in Den Haag. Van daaruit werd ring te geven bij wereldlijke archiefinstelhet notulenboek teruggebracht naar Bra- lingen. Zo heeft de Hervormde Gemeente
bant. Waar kerkelijke instanties zich in van Schipluiden onlangs aile papieren afsteeds mindere mate lijken te bekommeren
gestaan aan het Gemeentelijke Archiefom hun archieven, hebben antiquaars de dienst van Delft. Beide oplossingen getuihandel in oude archiefstukken ontdekt als gen van respect voor het verleden en
verdienen navolging. (P.A.)
lucratieve inkomstenbron. In het bijzonder
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een indruk te geven van deze bewogen episode in de Brabantse geschiedenis

Exposities

Tussen Spanje en Oranje
13 juni tot en met 27 september 1998
Kasteel Huis Bergh, 's-Heerenberg, tel. 031
4661281.
De geschiedenis van Huis Bergh biedt een
unieke kans om aan de hand van familie betrekkingen met de Oranjes de Tachtigjarige
Ooriog in beeld te brengen. In het indrukwekkende kasteel herdenkt men op eigen wijze de
Vrede van Munster. Bekendste bewoonster
uit deze tijd was Maria van den Bergh, de zuster van Willem van Oranje, die getrouwd was
met graaf Willem van den Bergh. In religieus
opzicht viel zij op door bij voorkeur pastores
aan te stellen die het midden hi elden tussen
Rome en Reformatie.

350 jaar Vrede van Munster in MiddenBrabant
9 juni tot en met 25 september 1998
Gemeentearchief
Tilburg, Kazernehof
tel. 013 5428811

75,

Op 5 juni jl. was het precies 350 jaar geleden
dat de Vrede van Munster officieel in de
Nederlandse dorpen en steden bekendgemaakt werd. In de meeste plaatsen was er
op die dag groot feest. Maar was het dat ook in
Tilburg, Goirie, Oisterwijk, Diessen, BerkelEnschot, Udenhout en andere Brabantse dorpen? Viel er in Midden-Brabant in 1648 wei
iets te vieren na alle verwoestingen en ellende
gedurende tachtig jaar oorlog? Brabantse
afgevaardigden waren er in Munster niet te
bekennen. Toch heeft met name Tilburg een
rol gespeeld op de lange weg naar de Vrede. In
1630-1631 was het de plek waar Spaanse en
Staatse delegaties vijf keer vergaderden over
de toestand in de Meierij (zie ook het artikel
van Ton Wouters in dit tijdschrift). Meer op
de achtergrond speelde ook de deken van
Hilvarenbeek een rol in deze zogeheten 'Conferenties van Tilburg' en dat niet aileen als
gastheer van beide partijen. Ook de pastoor
van Loon op Zand, Benedictus van Kessel,
heeft zijn steentje bijgedragen aan de verbetering van de verstandhouding tussen de protestantse Republiek en de katholieke Spaanse
troon. De expositie geeft een indruk van de
hoofdrolspelers in deze vredehandel, terwijl
met een digitale expo ook de moderne media
een plaats hebben gekregen om bezoekers
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Op de grens van vrede
20 juni tot en met 31 oktober 1998
Museum Klooster Ter Apel, dinsdag tot en
met zaterdag 10.00 tot 17.00 uur, zondag
13.00-17.00 uur, tel. 059 958 1370.
Westerwolde, het gebied rondom het klooster
Ter Apel, was van oudsher sterk gericht
op Duitsland. Het behoorde tot het bisdom
Osnabrlick. Met de verovering van Westerwolde door Willem Lodewijk van Nassau in
1593 kwam het gebied in Staatse handen.
Naast
een politieke overgang, betekende dit ook een
verandering in religieus opzicht. De protestantse geloofsleer werd de heersende godsdienst. De pastoors werden voor de keuze gesteld: of overgaan naar de protestantse leer of
het gebied veriaten. Zes van de acht pastoors
kozen voor het eerste en werden predikant.
Ook de laatste prior van het klooster Ter Apel
bleef, als predikant, in het klooster wonen. Zo
ontstond een lange traditie dat de dominee
van Ter Apel in het klooster woonde. Onder
de bevolking echter bleven katholieke gewoonten bestaan. Doop- en begrafenismaaltijden werden beboet met zogenoemde 'breuken'. Uit de 'breukboeken' blijkt dat de
bevolking nog lange tijd is doogegaan met
hun oude tradities. Bij de tentoonstelling horen een fietsroute, een concert (26 september)
en een theatervoorstelling (20 september).

Moderne kunst uit het Museum voor Religieuze kunst Uden te gast in Weert
10 mei tot en met 19 juli 1998
Museum de Tiendschuur, Recollectenstraat
Sa, Weert. Dinsdag tot en met zondag 14.0017.00 uur, tel. 049 557 5300.
De thema's die op deze tentoonstelling aan
bod komen varieren van het 'Ecce Homo' en
andere uitbeeldingen van het lijden van
Christus tot de sfeervolle impressies van het van godsdienstige sfeer doordrongen - leven
op het Brabantse platteland omstreeks het
midden van deze eeuw.

Maria Magdalena, iconografievan een heilige
22 juli tot en met 3 oktober 1998
Museum
voor Zuid-en Noord-Beveland,
Singelstraat 13, Goes, tel. 011 322 8883.
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Sinds de Middeleeuwen is Maria Magdalena
de patrones van de kerk en de stad Goes. Nog
steeds bepaaJt zij het stadsbeeld omdat zowel
de middeleeuwse kerk als de vroeg 20steeeuwse katholieke kerk aan haar gewijd zijn.
De tentoonstelling is gewijd aan de iconografie van deze heilige.

Engelen. Gevleugelde schoonheid door de eeuuien heen
9 augustus tot en met 1 november 1998
Het Markiezenhof, Steenbergsestraat
8, Bergen op Zoom, tel. 0164242930.
In een kleine expositie wordt aandacht besteed aan engel en, als heirscharen van de hemel, vreedzaam vertoevend in de hemel, als
boodschappers of als legereenheden bij bijvoorbeeld de verdrijving uit het paradijs. Binnen de engel en ontstaat een scheiding van de
gees ten die uitmondt in de val der engelen.
Hierdoor ontstaan de personificaties
goed
(engelen) en kwaad (duivels) en van de begrippen hemel en hel. Engelen zijn aankondigers van geboorte zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Een belangrijke functie van
engelen is dat zij mensen beschermen en behoeden als engelbewaarder. Engelen spelen
een cruciale rol in de thematiek over goed en
kwaad zowel tijdens het leven als na de dood.
Conferenties

Orte der Liturgie. Taufort-Altar-Ambo/KanzelGestuhl-Nebenrdume
24 tot en met 28 augustus 1998
Franz Hitzehaus, Katholisch-Soziale
Akademie, Munster
Studieweek, bestemd voor theologen en
kunsthistorici, die zich in de wetenschap of in
de praktijk met de Liturgie bezighouden. De
thema's worden vanuit theologisch en kunsthistorische gezichtspunten belicht.
Inlichtingen:
Akademie Franz Hitzehaus,
Kardinal-von-Galenring
50, 48149 Munster,
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tel. 0251 9818-0, fax. 0251 9818-480,
fhh@uni-muenster.de,
internet:
www.kath.de/akademie/FHH

e-mail:

Breaches and Bridges: A comparison between
the Reformed Subcultures in the Netherlands/Germany and the USA
Vrijdag 6 november 1998
Lemkerzaal te Kampen.
Deze Nederlands- en Engelstalige conferentie
wordt gehouden onder auspicien van het Al:chief- en Documentatiecentrum
van de Gereformeerde Kerken te Kampen, het Historisch
Documentatiecentrum
voor het Nederlands
Protestantisme
(l880-heden)
van de Vrije
Universiteit te Amsterdam en het Roosevelt
Study Center te Middelburg. Op deze conferentie staat een vergelijking centraal van de
19de-eeuwse geschiedenis van gereformeerden in Nederland-Duitsland
met de door
landverhuizing vanuit deze kring ontstane gemeenschappen
in de Verenigde Staten. Op
deze wijze wordt getracht meer inzicht te krijgen in de motieven voor vertrek en vestiging
en in de ontwikkeling van deze gemeenschappen in de vorige eeuw. De kerkhistorische
ontwikkelingen zullen daarbij centraal staan.
Aan de orde komt onder meer het verb and
tussen emigratie en plaatselijke kerk van herkomst, vergeleken met de immigratie in de VS
en de kerkkeuze aldaar; een vergelijking van
de vroegste historiografie van de Afscheiding
met die van de Christian Reformed Churches
en een vergelijking van het theologische klimaat in Nederland met dat van de VS.
Als sprekers op deze conferentie zullen optreden (kerk)historici uit Nederland, Canada,
Duitsland en de VS: dr. J.H. van de Bank, dr.
H.J. Brinks, dr. P.R.D. Stokvis, prof. dr. R.P.
Swieringa, prof. dr. M. te Velde en dr. J. Vree.
Informatie en aanmelding: Archief-en Documentatiecentrum, Broederweg 16, 8261 GT
Kampen, tel. 038 333 1688, fax 0383331689, email: adcgkv@wxs.nl
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VERENIGINGSNIEUWS
Vierhonderd jaar Reformatie in Drenthe (1598-1998)

Kerkhistorische dagVNK op
31 oktober 1998 in de
Hervormde Kerk Rolde
Op 31 oktober zal de Vereniging voor Kerkgeschiedenis haar jaarJijkse Kerkhistorische Dag
houden in Drenthe. Deze datum is ook Hervormingsdag en biedt de gelegenheid bij uitstek om in het bijzonder de aandacht te richten op de Hervorming in Drenthe, die door
stadhouder Willem Lodewijk vierhonderd
jaar geleden bij plakkaat werd afgekondigd.
De VNK organiseert deze Kerkhistorische Dag
in samenwerking met de Drentse Historische
Vereniging en de provinciaal historicus van
Drenthe. Op de bijeenkomst worden enkele
lezingen worden gehouden over de Reformatie in deze provincie. Zoals gebruikelijk zal
ook een kerkhistorische bundel ten doop worden gehouden. Een novum voor de VNK is de
opvoering van een historisch toneelspel. Jan
Boneschansker schreefhet spel, dat de literaire verbeelding vormt van de Drentse Reformatie. Het precieze programma voor de bijeenkomst op 31 oktober zal nader worden
bekendgemaakt.
Als locatie is gekozen voor de meest historische plek in dit opzicht: de sfeervolle Hervormde kerk van Rolde, gelegen in een karakteristieke Drentse omgeving, waar in 1598
voor het eerst de Drentse synode bijeen is gekomen. De kerk Jigt op circa vijf kilometer afstand van het NS-station in Assen is uitstekend per auto en met het openbaar vervoer
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bereikbaar. Naast bussen rijdt er tevens een
treintaxi naar Rolde.
In de bundel, die wordt uitgegeven door de
Vereniging, staan bijdragen die verband houden met de Reformatie in Drenthe. De volgende bijdragen kunt u verwachten:
dr. F.J. Bakker: De voor-reformatorische situatie in kerkeJijk Drenthe
drs. E. de Vries-Heyboer: De houding van de
adel tegenover de reformatie
dr. W. Bergsma: Stadhouder Willem Lodewijk
en de Drentse reformatie
dr. J. Boneschansker: De reformatie en de
schoolmeesters
dr. R. Steensma: Drentse kerkinterieurs
dr. J. Kemp: De Drentse kerkorde
H.M. Luning: de Hervorming in het Noordenveld.
J. van Booma: Bronnen voor de Drentse reformatie
prof. dr. Knetsch: Waalse predikanten in
Dwingeloo
drs. J.G. Brinks: Predikanten in de Hervorming
dr. M. Gerding: Het kerkeJijk bezit in de refermatie.
De nieuwe bundel zal tijdens de Kerkhistorische Dag op 31 oktober te koop zijn.
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Drs. M.C. van Leeuwen-Canneman
uit Den Haag is op 18 april jongstleden tijdens de jaarvergadering van de Vereniging
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis tot bestuurslid gekozen. Zij voigt drs. E. Geudeke

op, die vanaf de oprichting van de VNK in
1989 deel he eft ui tgemaakt van het bestuur.
MevrouwVan Leeuwen-Canneman was
sinds 1978 werkzaam bij het Centraal Register Particuliere Archieven (CRPA) in Den
Haag, in welke functie zij speciaal met de
registratie van kerkelijke archieven was belast. Uit hoofde van die functie was zij tevens secretaris van de Commissie tot registratie van de protestantse kerkelijke en
semikerkelijke archieven. In die commissie
voeren (aanvankelijk vijf, thans twaalf)
protestantse kerkgenootschappen overleg
over de aanpak van de problematiek van
kerkelijke archieven.
In 1997 is het CPRA opgegaan in het
Algemeen Rijksarchief (ARA). Als ARA-medewerker is mevrouw van Leeuwen-Canneman sindsdien nog steeds verantwoordelijk voor de registratie van particuliere
archieven.
Paul Begheyn SJ
is op 18 maart jongstleden gekozen tot
voorzitter van het Dienstencentrum Kloos-
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terarchieven in Nederland (KAN). Hij voigt
Louise van Laarhoven JMJ op, die vanaf de
oprichting twaalf jaar geleden voorzitster is
geweest. Bij het KAN zijn thans meer dan
veertig ordes en congregaties in Nederland
aangesloten. Het Dienstencentrum is gevestigd in de Katholieke Universiteit te Nijmegen en werkt nauw samen met het Katholiek Documentatie Centrum (KDC)
aldaar. Adres: Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen; tel. 024-3612445 of3615818.
Dr. P.H.A.M. Abels
ontving op 23 maart jongstleden de tweejaarlijkse Ignatius Walvisprijs. Deze prijs,
ter grootte van f.l000,-, is in het leven geroepen door de StichtingVrienden van Archief en Librije om het onderzoek naar de
geschiedenis van Gouda en de regio te stimuleren. Abels ontving de prijs voor zijn
stu die "De protestantse Walvis. Een onbekend manuscript over Goudsche onkatolijke kerkzaken". Het artikel zal gepubliceerd
worden in het tijdschrift De Schatkamer,
een uitgave van de genoemde stichting. De
Oudheidkundige kring 'die Goude' is voornemens het door Abels bewerkte manuscript van de oud-katholieke pastoor Walvis in druk uit te geven.
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Elk najaar belegt de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis,
steeds in een andere
stad en op een historische locatie, een Dag van de NederlandseKerkgeschiedenis.Daarop

wordt een aantallezingen gehouden, waarin zowel algemeen als lokaal kerkhistorisch onderzoek aan de orde komen. Tot besluit van de dag wordt een Bundel aangeboden met artikelen over de kerkgeschiedenis van de stad of regio waar de dag plaatsvindt. Tot op heden verschenen:
• P.H.A.M. Abels e.a. (red.), In en om de Situ-Ian, bijdragen tot de Goudse Kerkgeschiedenis,
Delft [Eburon] 1989, 174 pp., prijs f 20,-.
• G. Van Halsema Thzn. e.a. (red.), Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de Geloofsgeschiedenis van een stad, Kampen [Kok] 1990, 312 pp., uitverkocht.
• Wiggers e.a. (red.), Rond de Kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Delft [Eburon] 1992, 292 pp., prijs f 25,-.
• H. Ten Boom e.a. (red.), Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Refarmatie, 1520-1620. Vierde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis, Delft [Eburon] 1992, 294 pp., prijs f 25,-.
• J .A.F.M. van Oudheusden e.a. (red.), Ziel en Zaligheid in Noord-Brabant. Vijfdeuerzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Delft [Eburon]
1993,344 pp., prijs f 25,-.
• J.e. Okkema e.a. (red.), Heidenen, Papen, Libertijnen en Fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de uoorchristelijke tijd
tot heden. Zesde uerzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Delft [Eburon] 1994, 296 pp., prijs f 30,-.
• P.H.A.M. Abels e.a. (red.), De Kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van
Noord- West Overijssel, Delft [Eburon] 1995, 261 pp., prijs f 30,-.
• G.N.M. Vis e.a. (red.), vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Achtste uerzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Delft [Eburon] 1996, 252 pp., prijs f 30,-.
• R.M. de La Haye e.a. (red.), Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedents. Negende uerzameling bijdragen van de Vereniging uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Delft [Eburon] 1997, 166 pp., prijs f 30,-.
De VNK geeft ook de Werken van de s/ereniging uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis uit.
Doel van deze reeks is enerzijds professionele historici en amateur-historici in staat te
stellen een studie monografie of dissertatie over de Nederlandse kerkgeschiedenis te publiceren, anderzijds kerkhistorische studies voor een breed publiek bereikbaar te maken.
Tot op heden verschenen:
• A.Ph.F. Wouters, P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleuing in de class is
Delft en Delfland 1572-1621. Boek 1: de nieuwe kerk; Delft [Eburon] 1994, 660 pp., Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 1.
• P.H.A.M. Abels, A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleuing in de class is
Delft en Delfland 1572-1621. Boek 2: de nieuwe samenleuing, Delft [EburonJ 1994, 544
pp., Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 2, prijs voor beide delen samen f 125,-.
Aile genoemde prijzen van de Bundels en de Werken zijn ledenprijzen en exclusief verzendkosten. Deze VNK-uitgaven kunnen worden besteld bij het secretariaat van de Vereniging: Sleedoornsingell, 2803 BZ Gouda, tel. (0182) 5372 72 (na 18.00 uur).
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TON BOLLAND
lid van de Nederlandse Organisatie van
Makelaars - Veilinghouders & Beedigd Taxateurs

Prinsengracht 493
1016 HR Amsterdam
Tel: 020 - 622 1921
Fax: 020 - 625 79 12
Inkoop van boeken en bibliotheken
Rechtsgeldige taxaties bij verdelingen en schade
Veilingopdrachten deskundig en discreet uitgeuoerd

ro Vraag vrijblijvend om informatie en advies
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N aslagwerken:
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
(N.N.W.B.), 1911 (Reprint 1974), 10 delen
met register, gebonden:

f

750,-

Allgemeine Deutsche Biographie (A.D.B.)
Hrsg. von der Historische Kommission
bei der Kon. Akademie, 1875, 56 delen,
hlf. leer (bib. stempel):

f

8500,-

Theologische Realenzyklopadie, 1977 .
21 delen met register (als nieuw):

f

6000,-

