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Een Unvollendete nadert voltooiing

e liethebbers hebben er maar liefst tien jaar op moeten wachten. Op 8 juni jongstleden was het dan eindelijk zover: het vierde deel van het Biografiscb lexicon uoor
de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (BLGNP)zag het licht. Tijdens
de officiele presentatie in de eerbiedwaardige kring van het Kerkhistorisch Gezelschap waar ooit het idee voor de reeks levensbeschrijvingen werd geboren - was de opluchting
zelfs van het gezicht van redactiesecretaris, dr. A. de Groot af te lezen. Ook hem moet het
de afgelopen jaren soms zwaar te moede geweest zijn bij de idee dat de reeks door financiele perikelen wei eens eenzelfde lot beschoren kon zijn dan haar illustere voorganger,
het Biographisch uioordenboek der protestantsche godgeleerden in Nederland van De Bie
en Loosjes. Dit werk bleef destijds, in 1949, steken bij de letter L en werd nimmer voltooid.
De redactie van het BLGNP had er bij de start van het project reeds wijselijk voor gekozen
de naamreeks niet lettergewijs af te werken, maar in elk deel godgeleerden van A tot Z te
behandelen. Niettemin zouden ook bij deze aanpak minstens vijf delen vereist zijn om
een enigermate complete en verantwoorde selectie te bieden van predikanten en andere
theologen die de protestantse kerkgeschiedenis in de Nederlanden vorm hebben gegeven. Nu deel4 dan eindelijk van de persen gerold is en met dr. J. van Sluis een opvolger is
gevonden voor de om leeftijdsredenen vertrekkende heer De Groot, lijkt niets de afronding van de reeks meer in de weg te staan.
Deze afleveringvan TNKstaat grotendeels in het teken van de genoemde oude en nieuwe biografische woordenboeken. Dr. De Groot is in de correspondentie van De Bie gedoken en maakt duidelijk dat diens Biographisch Woordenboek door de eigenzinnige houding en omslachtige werkwijze van deze geleerde tot onvoltooidheid gedoemd was. Dr.
Van Sluis schetst de specifieke problemen die verbonden zijn aan het schrijven van een
biografie van een recent overleden persoon. Hij geeft een aantal voorwaarden waaraan
zo'n beschrijving moet voldoen.
In de lexica zaI de lezer weinig Drentse godgeleerden aantreffen. Wie de moeite neemt
om zich te verdiepen in de kerkgeschiedenis van dit gewest, zal begrijpen waarom. De
moeizame wijze waarop de Reformatie in dit deel van Nederland gestaIte kreeg staat centraal in de jubileumbundel (nummer 10) van de VNK, die op 31 oktober aanstaande gepresenteerd zaI worden tijdens de jaarlijkse Dag van de Kerkgeschiedenis in de oude kerk
van Rolde. De titel van deze bundel - 'In alle onwetenschap, bijsterije unde unidicheyt'. De
Reformatiein Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw - geeft reeds een impressie van
dit levendige verhaal, dat aile leden van de VNKvan harte wordt aanbevolen.
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De Bie en zijn godgeleerden

1

Aart de Groot

et he eft niet veel gescheeld, of wij
zouden op dit moment, of, wat ruimer genomen, in een van deze laatste jaren van de eeuw, niet het vierde deel
van ons Biografisch lexicon' gepresenteerd
hebben gekregen, maar het tiende en het
laatste van het Biographiscn uioordenboek
van protestantsche godgeleerden in Nederland (BWPGN), het werk van onze voorgangers, H. Visscher en L. van Langeraad, J.P.
de Bie en J. Loosjes." Ongeveer een eeuw
geleden werd er een aanvang gemaakt met
Het protestantsche vaderland, zoals het oude werk toen nog heette; in 1903 verscheen
de eerste aflevering. Wanneer men berekent hoe de uitgave in de volgende 46 jaar
voortgeschreden is tot aflevering 26, de
eerste van deel6 (Liefde- Linden), de laatste
die is verschenen, en wat er nog te doen
stond voor de letter Z zou zijn afgehandeld,
dan komt men met enig optimisme inderdaad uit op tien delen tot het einde van de
eeuw, niet meegerekend de noodzakelijk
geworden supplementen met de artikelen
over al diegenen die in de loop van de 100
jaar overleden.
Een tiendelig standaardwerk: iets om
van te dromen! Ia, maar dan in de zin van
een "Alptraum", een nachtmerrie. Het zou
het einde van een reuzenproject zijn geweest, dat generaties lang moeizaam van
de ene naar de andere aflevering zou zijn
voortgekropen, als men namelijk na het
overlijden van De Bie in 1959 in zijn geest
en zijn tempo had doorgewerkt. Waardoor
is het BWPGN een torso gebleven? Men had
bij het verschijnen van aflevering 29 niet de
indruk, dat het woordenboek met zijn trage
voortgang nabij der verdwijning was. Er
waren hoopgevende tekenen. Ik wil proberen op grond van de bewaard gebleven papieren de laatste jaren van de uitgave wat
nauwkeuriger in beeld te krijgen, om de diverse factoren die tot dit tragische einde
hebben bijgedragen te kunnen opsporen."

H

De Bie5 was sinds 1935, na de dood van
Loosjes", met wie hij sinds 1913 de onderneming had gedreven, de enige hoofdredacteur. Het overlijden van zijn oudere col-
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Dr. J.P. de Bie (187l1959). als hervormd
predikant in Den Haag.

lega, die de zaak van het woordenboek niet
minder was toegedaan dan hijzelf, had De
Bie wei in problemen gebracht. De delen 3
en 4 hadden zij in eendrachtige samenwerking gepubliceerd. Men he eft 't thans nog
wei over het BWPGN als "De Bie en Loosjes", Ik weet overigens niet, of men van De
Bie en Loosjes als van een team kan spreken. Beide heren werkten tamelijk zelfstandig. Richtlijnen waren er nagenoeg niet. Zij
hanteerden elk hun eigen stijl, Loosjes beknopt en De Bie omslachtig.
Loosjes heeft De Bie telkens gewaarschuwd voor de consequenties van diens
wijdlopige behandeling van de biografische materie. AI in 1923 was hij van mening
dat het woordenboek te uitgebreid werd en
ook uitgever Nijhoff had kritiek op de trage
voortgang. Maar De Bie zette het werk op
dezelfde manier onverstoorbaar voort. In
feite kon hij, nadat hij om gezondheidsredenen in 1930 als hervormd predikant in
Den Haag emeritaat had moeten aanvragen (hij was hartpatient), alzijn tijd aan het
woordenboek besteden.

3

Waar Loosjes bepaald afkerig van was, hij wellicht de gedachte dat een werk als dit
was de zucht van De Bie zoveel mogelijk ge- gerust meer dan een mensenleven mocht
nealogische gegevens op te nemen. De Bie duren? In ieder geval heeft hij geprobeerd
had, naar eigen zeggen, een genealogische
een mederedacteur te vinden en daarenboknobbel, voor een biograaf een goede ei- yen ook me de-auteurs.
genschap. Maar zijn genealogische naspeuringen kostten hem tijd en hij werd De Leidse kerkhistoricus 1. Knappert heeft
kort na de dood van Loosjes aan De Bie endaarbij gekweld door drang naar volledigkele namen van collega's genoemd die moheid. Loosjes wond zich erover op als zijn
coli ega bij het zoeken naar gegevens over gelijk zouden willen meewerken; zelf wilde
huwelijken en nakroost hulp zocht bij ie- hij zich daarvoor niet aanbieden. Waarmand als W.M.C. Regt, de volijverige archi- schijnlijk me de door toedoen van de toenvaris van Alphen aan den Rijn, wiens predimalige uitgever, de firma Nijhoff, is de zaak
van het woordenboek begin 1936 ter tafel
kantenregisters nog steeds bewondering
afdwingen door hun volledigheid en netgekomen op een vergadering van de redacheid. In een felle brief aan De Bie noemde
tie van het Nederlandscn Archie! voor KerkLoosjes Regt "de kwade genius van ons geschiedenis. Namens deze redactie drong
woordenboek" (26 juli 1932). Men kan ach- nu ook J.N. Bakhuizen van den Brink er op
aan, dat De Bie zich van de medewerking
teraf Loosjes aileen maar gelijk geven.
Na Loosjes' dood nam De Bie's pietevan enkele redacteuren en vaste auteurs
peuterigheid aileen maar toe, ook al waren
zou verzekeren.
zijn artikelen in de kern uitstekend. Zijn
Inderdaad zijn in 1936 de Groningse
chef d'oeuvre leverde hij met zijn bijdrage
kerkhistoricus J. Lindeboom en G.P' van Itover Abraham Kuyper, die meer dan 150
terzon, een Haagse collega van De Bie, tot
bladzijden telt, en die opgenomen is in de de redactie toegetreden; hun namen waren
afieveringen 23 en 24 uit 1936 en 1938, dus al door Bakhuizen genoemd. Voorts trachtnet voor en na de Kuyper-herdenking van te De Bie met allerlei andere kerkhistorici
1937. Maar dit artikel, zeg maar: monograin den lande contacten te leggen voor de
fie, betrof een van de hoofdfiguren uit het goede zaak. Bot ving hij behalve bij KnapNederlandse protestantisme. Met dezelfde pert, bij A.A. van Schelven, w.J. Kiihler,
acribie he eft De Bie echter talloze prediM.J.A. de Vrijer en F.S. Knipscheer. Medekanten beschreven die nauwelijks iets tot werking zegden toe D. Nauta, pas benoemd
de historie hebben bijgedragen. "Godgeals hoogleraar kerkgeschiedenis aan de
leerden" zou het BWPGN beschrijven, en Vrije Universiteit, en W. Lutjeharms, predieen "geleerde" was iedereen die ook maar kant in Belgie, met een volmondig ja, de
iets in geschrifte had nagelaten. Dus figure- predikanten W. Bax en S. Cuperus, en de
ren er naast de theologen van formaat dohistorici P.J. Meertens en mej. M.E. Kiuit in
minees die misschien een catechisatiebeperkte mate.
boekje hebben geschreven, of een ruiker
Ook al is kwantitatief hun aandeel niet
poezie, terwijl zestiende-eeuwse martelagroot, men komt onder de indruk van de
ren of negentiende-eeuwse voortrekkers toewijdingvan hen die De Bie met kopij gevan de inwendige zending ontbreken, als steund hebben, juist ook gedurende de
ze geen geschriften hebben nagelaten. En oorlogsjaren. Lindeboom die met enkele
ook ten aanzien van deze selectie had Groningse studenten een biografie-privaLoosjes scherpere criteria willen hanteren.
tissimum was begonnen, teneinde met hen
Mettertijd vorderde het woordenboek
artikelen voor het woordenboek samen te
aldus hoe langer hoe trager. Midden in de stellen, schrijft in de loop van '42 telkens
oorlog, in 1943, kon het 5de deel verschij- aan De Bie, hoe moeilijk het is tot resultanen. Daaraan is ongeveer twaalf jaar ge- ten te komen. Cando J. Brouwer die bij de
werkt, twee keer zolang als aan deel 4. Deel behandeling van P. du Lignon de vrij onbe5 omvat de namen Kieyn-Leyendecker op kende Abraham du Lignon ontdekte,
schreef ook diens biografie, maar met verbijna 800 bladzijden; deel 4 van dezelfde
omvang besloeg daarbij vergeleken heel ontschuldiging voor de vorm waarin hij
wat meer namen, van Van der Heyden tot zijn artikel inleverde. In Lindebooms woorDe Kierk. Ik heb me afgevraagd, in hoeverre
den: "De vorige week hebben de geruchten
De Bie zich werkelijk van de door deze re- over uitzending van studenten naar Duittardatie opgeroepen problemen bewust is schland - een gerucht niet zonder grond! geweest. Geen Loosjes was er meer naast hier een geweldige beroering veroorzaakt.
hem om hem daarop te wijzen. Koesterde De studenten stoven uit elkaar en "doken
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men scherpere voorwaarden dan bij het
PBF. De directeur, die persoonlijk met De
Bie heeft gesproken en zeer sympathiek
stond tegenover het project, heeft De Bie
duidelijk gemaakt dat ZWO niet een enkele
aflevering wilde steunen, maar de uitgave
als zodanig. Prioriteit moest echter hebben
"de bespoediging van het werk aan het
Woordenboek". Dat wil dus zeggen, dat
men de voortgang en voltooiing van het
werk gegarandeerd wilde hebben, een begrijpelijke eis gezien de enorme vertraging,
zoals die hiervoor is geschetst. Tevens
drong ZWO aan op uitbreiding van het aantal medewerkers. Later heeft Lindeboom
hetzelfde te horen gekregen. Bovendien gaf
ZWO hem te verstaan, dat men de auteurs
weer zou moeten honoreren. Ook zou een
bezoldigd medewerker aangetrokken moeten worden.
Al met al geen ongunstige reactie! ZWO
heeft waarschijnlijk in het oordeel meegewogen, dat het woordenboek nu op de helft
was gevorderd; in het algemeen had het de
reputatie van een standaardwerk verkregen. Lindeboom, die deel uitgemaakt had
van de commissie van advies (!), verklapte
in een brief aan De Bie, dat tijdens de beoordelingsbesprekingen zelfs iemand als
"de bekende Prof. Romeyn (overigens geen
kerkelijk man!)" warm voor het project had
gepleit.
Aangemoedigd door ZWO schreef de
bijna tachtigjarige De Bie op 26 juni 1951
De hoofdredactie
berustte voor en na bij
aan de secretaris van het Kerkhistorisch
De Bie aileen. De Bie bleef de gene, die de
Gezelschap - na tevoren hierover met de
zaak dreef. In feite was het woordenboek
voorzitter Bakhuizen van den Brink te hebzijn prive onderneming. Begiftigd met een
ben gesproken - een uitvoerige brief met
verbazingwekkende
werkkracht
ging hij
een dringend verzoek om medewerking
sinds jaar en dag rustig en stoer door met
van "een aantal jongere kerkhistorici - van
het schrijven van artikelen, die in strikt alonderscheiden Prot. denorninatien - ", "De
fabetische volgorde moesten worden klaarvoltooiing van dit werk", zo eindigde hij,
gemaakt. Wat de anderen hebben bijgedra"zal ik wel niet meer beleven. Maar het zou
gen mag gerust incident eel heten.
mij toch waarlijk leed doen, wanneer het in
Toen er weer genoeg kopij was, kon in
statu quo moest worden getermineerd. Een
1949 aflevering 29, de eerste van een nieuw
woordenboek van welk karakter ook, bedeel6, verschijnen, maar niet zonder moeihoort te loopen van a tot z." Het bestuur
teo De oplage bedroeg 400 exemplaren, het
van het Gezelschap nam De Bie's hartenaantal intekenaren nog slechts 235. Op een
kreet over en riep door middel van een genieuwe aflevering zou Nijhoff f 600,- moeten toeleggen, om maar te zwijgen van ho- stencilde circulaire de leden op tot medenoraria die al sinds jaren niet meer werden werking. Respons bleef niet uit, maar uitgekeerd. De Bie wist toen de steun van zover de bewaard gebleven papieren het
uitwijzen; van een of andere vorm van adhet Prins Bernhard Fonds te verkrijgen.
ministratie zijn geen sporen te vinden Het lag, gezien deze ontwikkelingen,
voor de hand, dat de hoofdredacteur met toch zeer beperkt. In het archief van het
zijn redacteuren aan de bel trok om het BWPGNzijn brieven van W.J. Kooiman, M.
voortbestaan van de onderneming te ver- Elisabeth Kluit , Lucie J.N.K. van Aken en
zekeren. Voor de publicatie van aflevering H.E Wijnman bewaard, waarin bepaalde
30 klopte hij bij ZWO aan. En hier stelde artikelen worden toegezegd.

onder" en Brouwer stuurde mij nog in de
gauwigheid
zijn manuscript,
on-overgeschreven", Op 4 mei 1945 schreef Nauta
aan De Bie met vreugde te hebben vernomen dat zijn huis "met de waardevolle gegevens voor het Biogr. Woordenboek"
bij
het jongste bombardement
gespaard gebleven was, "dank zij Gods bewarende
hand". "Gaarne zal ik U weer helpen, zoodra de vrijheid van beweging weer geheel
hersteld zal zijn. En dat moment schijnt
niet ver meer af te wezen." Drie maanden
na de bevrijding leverde hij zijn bijdrage
over Hendricus Antonii van der Linden in;
door de oorlogsomstandigheden
had hij
niet aile literatuur te pakken kunnen krijgen.
De artikelen werden nooit ondertekend,
maar op grond van de bewaard gebleven
correspondentie
kan men het auteurs chap
van de artikelen van De Bie's medewerkers
voor een groot deel vaststellen. Ik noem van
Lindeboom onder andere de bijdragen over
J. de Labadie, Maria Leer en zijn neefL. Lindeboom, terwijl het lemma Ph. van Limborch dat een van zijn studenten had opgesteld, door de hand van de me ester moest
worden bewerkt. Van Nauta zijn behalve het
reeds genoemde stuk ook dat over Ioh, a
Lasco en over G. Kuypers afkomstig, van
Van Itterzon dat over F.A. Lampe, van Lutjeharms een aantal kleinere artikelen,?
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Kopij voor de nooit gedrukte aft. 31 van het
Woordenboek uit de
nalatenschap van De
Bie. Tot op het laatst
hechtte hij grote waarde aan de vermelding
van de teksten waarover bij in tree en afscheid werd gepreekt.

lijf. De Bie troonde in het midden op een
hoge zetel. Hij fungeerde zo'n beetje als
voorzitter, maar er ging eigenlijk niets van
hem uit, aldus Dankbaar. Men mag aannemen dat de aanwezigen, met het feitelijk
gunstige bericht van 'DNO in gedachten, elkaar hebben opgewekt de onderneming tot
een goed einde te brengen. Zij zullen ook
allerlei namen van auteurs voor het schrijven van bepaalde artikelen de revue hebben laten passeren. Besloten werd nog, dat
de artikelen voortaan door de auteurs zouden worden ondertekend: "De anonymiteit
moedigt niet aan", zoals Dankbaar het formuleerde kort na de bijeenkomst in een
brief aan Bakhuizen waarin ook met voldoening kon worden meegedeeld, dat Lindeboom na zijn aanstaande aftreden als
hoogleraar zijn tijd aan het woordenboek
zou willen geven. Maar over het geheel genomen was Dankbaar somber gestemd
over de toekomst van het Woordenboek: "Ik
verwacht niet, dat de oude heer De Bie in
staat is om de zaak te bespoedigen en genoeg medewerkers aan de arbeid te zetten".
Inderdaad is deze vergadering het laatste
wat we van de activiteiten van De Bie en
zijn staf horen.
De publicatie van aflevering 30 kwam
stil te liggen. De Bie schreef in de genoemde circulaire: "De oorzaak van de stagna tie
is van financiele aard" zonder verder in details te treden. Ik kan het niet anders zien
dan dat hier oorzaak en gevolg met elkaar
worden verward. Inderdaad, zolang er geen
zekerheid gegeven kon worden over de financiering van de voortgang van het project in zijn geheel, hield Nijhoff de uitgave
Middelerwijl ging De Bie door met het ver- tegen. Maar wie dit nu de oorzaak van de
stagnatie gelieft te noemen, mist wei het
zamelen van "bouwstoffen" en het samenstellen van de tot het vervolg van de letter L nodige realiteitsbesef. Terwijl de ondernebehorende artikelen. Aflevering 30 was ming nooit winstgevend was geweest, was
trouwens al grotendeels gereed gemaakt en 'DNO thans bereid een goed plan van ongezet. 8 Wat waarschijnlijk nooit eerder was derzoek en uitgave te honoreren, zonder
andere eisen te stell en dan dat er een overgebeurd, er vond zelfs een bijeenkomst
plaats die men, ook al wordt dit woord niet zicht van het totale project zou worden gegeven. Zo'n overzicht is op de genoemde
genoemd, met enig recht een redactievergadering kan noemen. Ten huize van De redactievergadering misschien wei in grote
lijnen vastgesteld, maar van een gedetailBie in de Haagse Daendelsstraat kwamen
leerd en gefaseerd plan is niets te vinden;
op 11 februari 1952 bijeen de heren Lindeboom en Nauta als mederedacteuren - aileen had De Bie de te behandelen namen
van de letter M opgesomd in een aanhangNauta nam van deel 5 af Van Itterzons
plaats in de redactie in - , Van Itterzon, sel bij de circulaire. Vriendelijke toezeggingen waren er langzamerhand genoeg geKooyman en mevrouw Van Aken als auteurs en W.F. Dankbaar als secretaris van daan, maar het kwam nu aan op concrete
het Gezelschap. Een verslag ervan heb ik stapp en. Op zijn minst moesten er duidelijniet aangetroffen. In de herinnering van ke afspraken komen over de omvang en het
Dankbaar van 46 jaar later hadden de be- tempo; niet eens zozeer een koerswijziging
raadslagingen trouwens niet veel om het als wei een strakker beleid was nu eerste
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vereiste. En daar kwam niets van zolang de
redactie zich niet zelf tot deze maatregelen
schikte. De hoofdredacteur was daartoe
kennelijk niet meer bij machte en de redacteuren hebben zich daarbij neergelegd. Zo
is het ook in de herinnering van Dankbaar:
Geen van de aanwezigen op de genoemde
vergadering achtte zich bevoegd om een
voorstel te doen over de kwestie van de opvolging van de hoofdredacteur. Veeleer was
het pijnlijk erover te beginnen zolang De
Bie zelf erover zweeg.
Het blijft voor mij een raadsel, waarom
men De Bie in zijn functie heeft gelaten.
Door zijn hoge ouderdom, zijn onverstoorbaar vasthouden aan de eenmaal gebruikeJijk geworden werkwijze was hij langzamerhand een sta-in-de-weg geworden. De Bie
zat op de spullen en Iiet iedereen in het ongewisse over het materiaal en de concrete
bewerking ervan. Bij het klimmen der jaren
ging zijn gezondheid achteruit en hanteerde hij de pen steeds moeizamer. Het werd
stil om hem heen. Hij was met de onderneming, waaraan zijn naam onverbrekelijk
verbonden was geraakt, vergroeid. Nam hij
de zinspreuk van de firma Nijhoff: "Alles
komt teregt" niet wat te letterlijk? Hij kon in
ieder geval zijn woordenboek niet loslaten.
Daarover kan men hem misschien niet
eens hard vall en: het zal altijd moeilijk zijn
een taak, waaraan men zijn leven lang heeft
gewerkt, over te dragen aan anderen. Des te
meer echter is het de mederedacteuren aan
te rekenen niet te hebben willen ingrijpen.
Zij hebben kopij geleverd, zij hebben zeker
ook wei geadviseerd en geconfereerd, maar
schrokken ervoor terug zelf de eindverantwoordelijkheid op zich te nemen. Zo werd
het tiendelige standaardwerk een hersenschim en is het met de dood van De Bie ten
grave gedaald. Het enige Jichtpunt dat men
in deze trieste gang van zaken kan ontdekken, is dat nu de weg vrijkwam voor een
nieuw initiatief, dat heeft geresulteerd in
het huidige lexiconproject.
Zodoende, is nu niet deel 10 van het
woordenboek verschenen, maar deel4 van
het lexicon, en straks, naar wij op goede
gronden mogen verwachten, deel 5.
Aart de Groot is de redactiesecretaris van de
delen 1 tIm 4 van het Biografiscn lexicon
vaal' de geschiedenis van het pro testantisme
in Nederland. Adres: Baskant 12, 3708 BP
Zeist.
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1 Dit artikel

is een bewerking van een toespraak gehouden bij
de presentatie
van
deel 4 van het Biografiscli lexicon vaal' de
geschiedenis van het

Nederlandse pratestantisme (uitgeverij

2

Kok Kampen) in de
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat, Utrecht,
op 8 juni 1998.
Over het Biografiscli
lexicon vaal' de geschiedenis vall het Ne-

1lYO'G']" /(, I;;;]r~.(. 4]~Jr
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LEXICON

VQO]? JDE

GJSSCI jl][J:JJEJ\]IS
,fAN JHJET

l\JEDERIAJ\llDSE
PROlTESTAl'\TTISlv!u::

derlandse pratestantis me, onder redactie
van D. Nauta, J. van
den Berg (e.a.), 4 din.,
Kampen
1978-1998,
zie: A. de Groot, Theologie en biografie, in:
F.G.M. Broeyer en T.
van
Willigenburg
(red.), Facultas theo-

logica: soror sororuml.

3

4

5
6
7

8

Utrecht 1994 (Utrechtse theologische reeks, 27), 139-159; T. Kootte en L.
Geudeke, Het Biografisch Lexicon. Een interview
met Jacob van Sluis, Kerktijd, 8 (1996) nr. 4 (december),20-23.
Over het BWPGNzie: A. de Groot, Het Protestantse
Vaderland, [aarboek ZWO, jg. 1976, 99-104.
Ik heb gebruik gemaakt van de correspondentie en
ander materiaal met betrekking tot het BWPGN,
a!komstig uit de nalatenschap van De Bie en thans
berustend
op het redactiesecretariaat
van het
BLGNP, Faculteit der godgeleerdheid, Universiteit
Utrecht. Ik ben prof.dr. W.F. Dankbaar te Oosterwolde (Friesland) en prof. dr. W. Lutjeharms te
Melsbroek (Belgie) zeer erkentelijk, dat zij de tekst
van deze bijdrage hebben willen doorlezen en op
grond van herinneringen
en correspondentie op
enkele punten aanvullen.
Over J.P. de Bie (1871-1959) zie: BLGNP, I.
Over J. Loosjes (1874-1935) zie: BLGNP, I.
Van Lutjeharrns is ook het stuk over A. du Lignon,
tegelijkertijd geschreven als het artikel van student
Brouwer, dat De Bie bij nader inzien niet voldeed
en terzijde is gelegd. Na de oorlog heeft Lutjeharms al zijn materiaal voor verdere bijdragen aan
De Bie gezonden; het is in portefeuille gebleven.
Aft. 30 is aileen als drukproef aanwezig op het redactiesecretariaat
van het BLGNP. Ze geeft het
tweede deel van het artikel J. van del' Linden van
Spranckhuysen (p. 81) en loopt tot bijna het einde
van het artikel P.F.Lodewijks
(p. 138). In handschrift zijn een tiental daarop volgende artikelen
nagenoeg persklaar aanwezig; enkele daarvan zijn
gebruikt VOOl' het BLGNP, zoals het artikel over Ph.
Ludovicus door W. Bax en en dat over A.D. Loman
door De Bie.
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Oudere tijdgenoten, of: Hoe een in
memoriam te vermijden?
Jacob van Sluis

ij de start van het Biografiscli lexicon
vaal' de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme besloot de
toenmalige redactie om aileen beschrijvingen op te nemen van personen tot en met
1968 overleden. Dertig jaar later, bij het
voorbereiden van deel 5, is deze grens verlegd naar 1996. Deze herziening brengt met
zich mee dat voor deel 5 vanwege een 'inhaalmanoeuvre' een aanzienlijk aantal recent overledenen zullen worden beschreyen.

B

Maar het genre van de recent overledenen
blijkt zijn eigen moeilijkheden op te leveren, zo constateren wij van de redactie met
de ontvangst van de eerste betreffende artikelen. De moeilijkheden zijn van tweeerlei
aard: het verzamelen van gegevens, en de
vereiste distantie. De eerstgenoemde
moeilijkheden zijn natuurlijk vanzelfsprekend: we kunnen niet terugvallen op uitgebreid historisch onderzoek dat de laatste
decennia als onderwerp he eft. En we kunnen meestal ook niet terugvallen op eerder
biografisch onderzoek over de betreffende
persoon. We moeten het vaak doen met gelegenheidspublicaties:
interviews,
beschouwingen van tijdgenoten over zaken
die op dat moment actueel zijn, en niet te
vergeten necrologieen en in memoriam's.
Daarmee raken we het tweede, door ons
gesignaleerde probleem: dat van de nodige
distantie. Een interview is voor een belangrijk deel een zelf-verklaring en een zelfrechtvaardiging. Niemand verwacht iets
anders van de gemterviewde: men wil zijn
of haar kijk op de zaak horen. Maar dit
maakt dat we als bron ermee voorzichtig
moeten zijn. Om een voorbeeld te geven:
de eigen inbreng wordt gemakkelijk overschat. In de autobiografie van CornelisVerhoeven, De glans van oud ijzer, die van een
geheel andere instelling getuigt, heet het:
"Wij zijn laatkomers in onze eigen geschiedenis". Fraaie formulering voor wat we als
een waarschuwing kunnen opvatten.
"Wij zijn zelfs laatkomers in onze eigen geschiedenis. Het is grootspraak te zeggen
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dat wij erbij waren, als getuigen, toen wij
werden geconcipieerd, geboren, genoemd,
gedoopt, besneden. Wij gingen aan onszelf
vooraf. Wat wij zijn, nu we de woorden 'wij'
en 'ik' uitspreken, waren wij nog niet toen
de grondslag daarvan werd gelegd. Wij werden pas getuigen van ons bestaan toen het
voorgoed te laat was om daar nog invloed
op te hebben. In die tijd zijn aile beslissingen voor ons leven al genomen zonder ons
toedoen. Onze vorming is voitooid op het
moment dat wij ontdekken dat we er zijn.
Als die ontdekking de kroon op het werk is,
dan is het ook onvermijdelijk dat het werk
aan die bekroning voorafgaat. We hebben
aile elementaire dingen geleerd, lachen,
huilen, lop en, praten, eeuwige trouw zweren en zelfs diep nadenken zonder dat we
er zelf bij waren. De hele periode van onze
vorming ligt onherroepelijk buiten het bereik van ons geheugen en van onze macht.
Zij hoort toe aan de anderen die ons voorafgingen en die tot diep landinwaarts het
gebied van ons eigen bestaan hebben bepaald".'
Wat Verhoeven hier expliciet zegt over
de vroegste jeugd, geldt impliciet voor het
gehele actieve leven: als actor draaft de
mens achter de gebeurtenissen aan, ook
daar waar we het zelf niet in de gaten hebben. In verhouding zullen we bij personages uit het recente verleden een groter beroep doen op hun autobiografische
inbreng: min of meer rechtstreeks via bewaard gebleven interviews, of via de beeldvorming die de hoofdpersoon zelf bewerkt
heeft op de naaste omgeving. Wij moeten
hierop ten zeerste verdacht zijn! Het probleem van de distantie - ofliever het gebrek
aan distantie - speelt eveneens bij een inmemoriam. Dat is natuurlijk geschreven
als een eerste reactie op het bericht dat iemand overleden is. De harde gegevens over
afkomst en loopbaan zullen wei correct
zijn, maar het is geschreven als een eerbetoon en uitgeleide, niet voor de eeuwigheid
bestemd ofbedoeld als laatste oordeel.
Het probleem van de distantie ligt echter niet zozeer bij de bronnen, maar voor
een belangrijk deel bij de auteur. Ik bedoel
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dit beslist niet denigrerend
of negatief,
maar het is wei het algemene probleem van
geschiedschrijving
door de eerste en tweede genera tie. Iuist door het per definitie
ontbreken van historische distantie - geen
adequate bronnen, geen studies door buitenstaanders
- zijn wij voor het beschrijven
van recent overleden personen aangewezen op rechtstreeks betrokkenen. Wie kunnen wij als redactie van het Lexicon vragen

om dominee X of professor Y te beschrijyen? Door het ontbreken van bronnen
moet het wei een ingewijde zijn: een naaste
collega, vaak een jongere collega, of een directe leerling. De geschiedenis wordt zo
wat de Duitsers zo prachtig noemen Hautnah en dat valt niet mee. Details en betrokkenheid werken vertroebelend.
Hoe dit alles te vermijden? Binnen de redactie hebben we gemeend aanvullende
richtlijnen te moeten uitvaardigen die ik
aan de hand van enkele steekwoorden
meen te mogen samenvatten.
De eerste is: bijvoeglijke naamwoorden.
Een merkwaardig steekwoord, maar uit ervaring weet ik dat juist het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden een gebrek aan
distantie verraadt. De persoon in kwestie
wordt omschreven als: gemoedelijk, innemend, ijverig, energiek, doortastend, inspirerend. Dit soort kenschetsen hebben het
karakter van overbodigheid. We mogen
aannemen dat ds. X ijverig was, want een
gewoon dominee haalt het Lexicon niet, of
het laat zich concreet aflezen aan de lijst
van functies en publicaties. Dat prof. Y een
inspirerende docent was: natuurlijk, daarvoor was hij aangesteld; als hij niet was, dat
wordt pas interessant. Als dan toch iemand
met dergelijke bijvoeglijke naamwoorden
getekend wordt, dan moet het nader ingevuld worden: waarom precies was ds. Xzo'n
goed prediker, waaruit blijkt iemands pastorale of sociale bevlogenheid, als die al genoemd moet worden? In het algemeen zou
ik willen zeggen: weest toch bedacht op het
gebruik van dergelijke bijvoeglijke naamwoorden. Een gulden regel zou kunnen zijn:
zou ik het betreffende woord kunnen toepassen op iemand uit de 17de of 18de
eeuw? Kunnen we van iemand toen gemakkelijk zeggen dat hij innemend of ijverig
was? Zo niet, dan moeten we er ook voor de
jongste generaties voorzichtig mee zijn.
Een tweede steekwoord is privacy. In directe zin komen we het tegen bij zaken die
gevoelig liggen bij de directe nabestaanden. Een eerder huwelijk met echtschei-
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ding kan nog razend gevoelig liggen; toch
kunnen zulke feitelijke gegevens niet verzwegen worden. Een moeilijke periode in
een leven, door een persoonlijke inzinking
ofbijvoorbeeld relatieproblemen - we kunnen er niet omheen. Dat maakt het ook zo
moeilijk om contact te zoeken met de nabestaanden, voor het verstrekken van gegeyens of om het stuk na afloop nog eens te
laten 'controleren' Bovendien wil ik herinneren aan het citaat van Verhoeven: de weduwe en de kinderen zijn in verhevigde
mate laatkomers in de door ons beschreyen levensgeschiedenis. Hun oordeel, in
een combinatie van betrokkenheid en te
laat komen, leidt tot problemen die ik hier
niet wil uitdiepen.? Echter, de familie zal
moeten beseffen dat het niet aan hun is om
een nihil obstat te verlenen. Maar het probleem begint ook hier al bij de auteur: ook
de leerling en de naaste medewerker heeft
het vaak moeilijk om de zwakke kanten van
iemand in kaart te brengen. Toch zal het
beeld evenwichtig moeten zijn: ondanks
een grote inzet in bestuurlijke zaken kon
prof. Y wei eens falen omdat hij te weinig
plooibaar was om bepaalde ontwikkelingen te onderkennen. Verlangd wordt geen
in-memoriam of een hagiografie, maar een
portretje met zon- en schaduwzijden.
Een portretje, maar geen volledige biografie. Het derde steekwoord dat ik hier wil
hanteren is biografisch, als bijvoeglijk
naamwoord; geen biografie als zelfstandig
naamwoord. Als Biografiscn lexicon moeten we niet pretenderen of ernaar streven
om van de besproken person en biografieen
in een paar honderd of in het mooiste geval
in een paar duizend woorden te geven. Het
gaat om de weergave van de belangrijkste
feiten uit het leven van de besproken persoon en om een samenvatting van de betekenis van zijn of haar werk in algemene zin.
Brede beschouwingen zijn dus niet no dig.
Evenmin is het nodig om logische overgangen te construeren. Het levert slechts overbodige en nietszeggende zinnen op, zoals:
"Terwijl A. zijn ambtelijke verplichtingen
getrouw vervulde, verwaarloosde hij de
studie niet." Karaktertrekken en beschrijvingen van het uiterlijk misstaan in een
biografie niet, ja zijn zelfs onmisbaar, maar
voor het Lexicon zijn ze zelden relevant.
Laat ik een voorbeeld van eigen hand geyen. Ikzelf heb een artikel geschreven over
de eminente Friese kerkhistoricus J.J. Kalrna, in 1991 overleden - dat bijvoeglijke
naamwoord 'eminent' is natuurlijk overbodig. In een eerste versie had ik een zin op-
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genomen over Kalma's forse gestalte en zijn
sonore stem: kenmerkende en opvallende
zaken voor iedereen die hem gekend heeft.
Maar bij de redactionele rondgang sneuvelde dit, en ik moet erkennen: terecht.
Hier ligt niet de taak van het Lexicon. Wij
hoeven niet te vermelden dat iemand een
bulderende lach bezat of een slepende tred
had. Maar ook hier gelden uitzonderingen:
bij de Utrechtse hoogleraar Hannes de
Graaf wordt wei melding gemaakt van de
polio uit zijn jeugd.
Het is bekend: het biografische genre is
bijzonder lastig. Vereist wordt zowel inlevingsvermogen als kritische distantie. Bij
het beschrijven van oudere tijdgenoten is
het inlevingsvermogen vaak geen probleem, de distantie daarentegen des te
meer ....

D,: Jacob van Sluis (1953) is als redactiesecretaris van het Biografiscb lexicon voor de
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme verbonden aan de Faculteit del'
Godgeleerdheid van de Uniuersiteit Utrecht.
Adres: Foareker 2, 9041 GB Berlikum.

Cornelis Verhoeven, De glans van Dud ijzer. Herinneringen. Baarn 1996, 9-10. VoorVerhoeven is de autobiografie aanleiding voor allerlei wijsgerige retlecties. Bijzonder fraai, zeker voor kerkhistorici, is wat
hij schrijft over' de' priester: "Loffelijk onder de laatsten", 54-64.
2 Bekende voorbeelden zijn de zuster van F. Nietzsche die de gehele nalatenschap van haar broer wist
te dirigeren, en de weduwe van S. Vestdijk die met
een biograaf de strijd aanging.
I

E

Haagse overpeinzingen
Wat de nieuwe spelling al niet aan nieuws
en ouds kan oprakelen en welke tegenstrijdige opinies daarover aan het licht komen
blijkt zelfs in ons kerkhistorisch tijdschrift
(nieuwe reeks, 1/1, 19). Kerke(n)raad - hage(n)preek! Ondanks de ondubbelzinnige
keuze van de redactie voor de aardigheid
nog een paar notities over het laatste
woord, de hagenpreek, dat mij aan het
peinzen zette.
Zijn de eerste hagenpreken in de Noordelijke Nederlanden niet op Walcheren gehouden? Zo heb ik onlangs nog gelezen in
het mooie boek over de reformatie in Zeeland van Cl. Rooze. En werd dat eiland niet
tot aan de inundatie door de Engelsen in
oktober 1944 de tuin van Zeeland genoemd? En was dit niet ook vanwege de veIe meidoomhagen die de akkers en weilanden van elkaar scheidden en die langs de
wegen stonden? Zo zou het woord hagenpreken nog zo vreemd niet zijn voor wat
daar nabij Viissingen in 1566 in de open
lucht gebeurde, niet zo vreemd als de
schrijver van het opiniestukje denkt.
AIhoewel... bij nader inzien blijkt dat de
eerste preek in de duinen heeft plaatsgevonden. Hagen in de duinen? Toch niet he-
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lemaal bevredigend, even verder zoeken,
maarwaar?
In het Etymologisch uioordenboek del'
Nederlandsche taal van Franck-Van Wijk
(mijn oude uitgave uit 1912) komt het
woord 'hage(n)preek' helemaal niet voor.
Tot onze verrassing lezen we wei het woord
'haagpreek'. Ouder dan dit woord is volgens
hem 'haagpredicant', dat in 1566 voor het
eerst is gebruikt door de Brugse, fel antihervormingsgezinde monnik Broer Comelis. Betekenis: 'een rondzwervend predikant die overal waar 't uitkomt optreedt'. De
oude etymologie van Kiliaan (1599) geeft
ons een nog grotere verrassing: hij lijkt de
haagpredikant van protestantse smetten te
zuiveren door het woord 'haeghpape' te
noemen en dit te verklaren als 'priester
zonder gemeente'. Ten slotte: het Middelnederlandse 'ane haghe, op straten en de op
velden' betekent 'op allerlei plaatsen' (wat
men miss chien kan vergelijken met zijn
'negatief', het in een adem noemen van
'heg noch steg').
AI met al dus? Och, overpeinzingen geyen geen oplossingen, maar het woord hagenpreek is zo gek nog niet. (dr. H. ten
Boom)
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10eVNK-DAG:WOORD
TONEEL IN ROLDE

EN

chiefonderzoek. Niet eerder verscheen een
zo uitgebreide studie naar de kerkelijke
verwikkelingen rond de kerkverandering in
dit gewest, zodat de bundel nu al een standaardwerk belooft te worden voor de kerkgeschiedenis van Drenthe. Leden van de
VNK en de DHV kunnen het boek, dat tot
stand kwam met medewerking van het Anjerfonds, de NAM en de Provincie Drenthe,
verkrijgen tegen de ledenprijs van f.30,- De
winkelprijs bedraagt f.45,-.

it jaar is het op de kop af 400 jaar
geleden dat in Drenthe de Reformatie werd afgekondigd. In de kerk
van Rolde werd een groot aantal Drentse
pastoors door stadhouder Willem Lodewijk
voor de keus gesteld om de nieuwe leer te
omarmen ofhet geestelijk ambt neer te leggen. Dezelfde kerk zal op 31 oktober 1998
(Hervormingsdag) het decor vormen van
een bijzondere jubileumbijeenkomst van
de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. De tiende dag van de kerkgeschiedenis, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Drentse Historische
Vereniging en de provinciaal historic us van
Drenthe, zal geheel in het teken staan van
het volstrekt unieke reformatieproces in dit
gewest. De kerkelijke gebeurtenissen rond
dit roerige reformatiejaar 1598 zullen niet
aileen aan de orde komen in een drietallezingen van (kerk)historici, zij vormen ook
de ingredienten voor een uniek toneelspel
in prachtige kostuums. De beste toneelspelers uit de regio geven onder regie van Herrna Platje hun uitbeelding van Reformatie
tegen wil en dank, een historisch spel in
vier beeldverhalen, geschreven door ds. J.
Boneschansker.
Ook de bundel, die aan het eind van de dag
zal worden gepresenteerd, staat in het teken van de Drentse Reformatie, al krijgt ook
de katholieke voorgeschiedenis ruim aandacht. Onder de titel 'In aile onwetenschap, bijsterije unde ioildicheyt; De Reformatie in Drenthe in de zestiende en
zeventiende eeuw, presenteert een zevental auteurs de resultaten van diepgaand ar-
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Programma 400 jaar
reformatie in Drenthe
Rolde, 31 oktober 1998
10.30 - 11.00
11.00 - 11.15

11.15 - 11.50
11.50 - 12.25
12.25 - 12.35
12.35 - 13.45
13.45 - 14.20
14.20 - 14.40

14.40 - 15.00
15.00 - 16.15

16.15 - 17.00

Ontvangst met koffie
Welkomstwoord door W Houtman, voorzitter
van de Drentse Historische Vereniging
Opening door prof. dr. S. Voolstra, voorzitter van
de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
J.G.J. van Booma, De invoeringvan de Reformatie in Drenthe
Drs. E. de Vries-Heijboer, De rol van de Drentse
overheid in de Reformatie
Toelichting op het kerkgebouw van Rolde
Lunch
Dr. W Bergsma, Willem Lodewijk en de Reformatie in Drenthe
Presentatie lOde bundel VNK. Introductie door
dr. M.A.W Gerding.
Overhandiging door prof.dr. S. Vooistra aan de
Gedeputeerde van de Provincia Ie Staten van
Drenthe, mw. M.M. Kool.
Theepauze
Reformatie tegen wil en dank, historisch spel in
vier beeldverhalen, geschreven door ds. J. Boneschansker, onder regie van Herma Platje.
Afsluiting en receptie.

Rolde biedt verschillende gelegenheden waar deelnemers een
lunch kunnen gebruiken.
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B OEIZENNIEUWS
Besprekingen
• E.S.C. Erkelens-Buttinger
e.a. (red.), De
kerk en de Nederlanden. Archieuen, instellingen. samenleuing.Aangeboden aan prof dr. C.
Dekker bij zijn afscheid als rijksarchiuaris en
als hoogleraar in de archiefuietenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e
eeuw aan de Uniuersiteit van Amsterdam. Hilversum [Verloren] 1997. - 415 p. - ISBN 906550-558-X. - f 69
Deze bundel met kerkhistorische bijdragen belicht de kerk weliswaar als godsdienstige gerneenschap, maar ook de institutionele
en materiele kanten ervan. Een boek over de
kerk met veel politi eke, economische, sociale
en nederzettingshistorische
aspecten. In 20
artikelen hebben 23 auteurs bijdragen geleverd op het werkterrein van Dekker, dat vooral de (late) Middeleeuwen in de huidige provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en
Zeeland beslaat. Hieraan voorafgaand is - en
dat is een loffelijk initiatief - ook de afscheidsrede Contrareformatie en traditionalisme; tegenstellingen in de hoge geestelijkheid in de
16e eeuwvan de scheidende hoogleraar zelf in
het boek opgenomen. Aan de hand van twee
personen, wijbisschop Joachim van Oprode
en officiaal van de aartsdiaken van Sint-Pieter
Jan Bogart, worden twee stromingen in de
geestelijkheid van de katholieke kerk rond
1575 in Utrecht beschreven en zien wij dat de
protestantser wordende kapittels zich ontdoen van traditioneel roomse gebruiken.
De grote hoeveelheid artikelen noopt tot
slechts een inventarisatie van them a, plaatsaanduiding, waar mogelijk een glob ale tijdsperiode en naam van de auteur. het overgrote
deel van de artikelen betreffen de Middeleeuwen en het begin van de Reformatie: St. Servaas en O.L. Vrouw. Maastrichtse kapittels,
vroege Middeleeuwen (Leupen); Bonifatius
en de Utrechtse kerk, c.q. de overgang van
Sint-Salvator
naar Sint-Maarten,
achtste
eeuw (Broer en De Bruijn); leper, llde-12de
eeuw (Verhulst); Sint Bavo in Holland, l l de13de eeuw (Verkerk): de bisschop van Utrecht
en zijn goederenbezit in het Maas-Merwedegebied, llde-12de eeuw, (Henderikx); de dertiende penning in Abcoude, llde-14de eeuw
(van der Linden); de Johanniters in Nederland
en hun archieven, m.n. te Utrecht, Haarlem,
Arnhem, Leeuwarden,
Valetta op Malta,
Karlsruhe en Gent (Van Winter); vijf adellijke
vrouwenkloosters in en om de stad Utrecht,
12de -Ifide eeuw (van Kalveen); registers en
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m
rekeningen: de middeleeuwse administratie
en verschriftelijking aan de hand van o.a. het
domkapittel in Utrecht (van den Hoven van
Genderen); analyse van het obituarium van
Monster op het vroegere eiland Borsele, 14de16de eeuw (Maarschalkerweerd-Dechamps
en Maarschalkerweerd); het oudste register
van de officialiteit van Utrecht, 15e eeuw (de
Glopper-Zuijderland);
volksdevoties bij 43
broederschappen in de stad Utrecht, 13e-16e
eeuw (Struick); een inventarisatie van de
broederschappen in de provincie Utrecht,
15e-16e eeuw (de Graaft); de stichting van het
kapittel van Culemborg, 1421 (Palmboom);
een vechtpartij - tevens een belangenstrijd
tussen het kerkelijk bestuur en de kerkelijke
rechtspraak - tussen de landdeken en de provisor in 1563 in het dekenaat Schieland, 1563
(Rikhof): de karthuizer nederzetting in Westmaas in de Hoekse Waard, 15e eeuw (Leeuwenberg): kanttekeningen bij de relaties tussen Zeeland en Antwerpen in de tijd van de
Reformatie (Baetens).
Van de overige artikelen gaan er twee over
latere periodes: een in hoofdzaak waterstaatkundige studie over de Gelderse Vallei, 18de
eeuw (Stol) en een uitvoerige bijdrage over de
politicus jhr. Iohan Louis de Jonge (1826-1887)
uit Zierikzee, stichter van een Hervormde
Evangelisatie, die na 1878 koos voor de Christelijk Gereformeerde Kerk (De Kruijter en Uil).
Een beschouwing van Ketelaar over kerkelijke
archieven vormt een geheel aparte bijdrage.
De uitvoerige ondertitel is in dit boek beslist noodzakelijk om de nogal vage titel, wellicht gegeven om het nogal disparate karakter
van bijdragen aan feestbundels binnen de
perken te houden, enigszins te verduidelijken. Het sluit in ieder geval aan bij het werkterrein van Dekker (zie de opgenomen bibliografie en korte levensschets). Waardevol voor
regionale geschiedvorsers en kerkhistorische
fijnproevers. (Guus Bary)
• Peter Jan Margry en Charles Caspers (red.),
Bedeuaartsplaatsen in Nederland. Deel 1:
Noord- en. Midden-Nederland. Amsterdam
[P.I. Meertens-Instituut]
I Hilversum [Verloren] 1997. - 886 p. - ISBN 90-6550-566-0. fl44
Peter Jan Magry en Charles Caspers trekken sinds 1993 aan het Meertens-Instituut te
Amsterdam het project Bedevaartplaatsen in
Nederland (BiN). Het project beoogt een inhaalslag te plegen in het wetenschappelijk
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De jaarlijkse Portugezenbedevaart naar
O.L. Vrouw van Fatima
in het Noord-Hollandse
Heiloo: de opstelling
van de processie, 15
mei 1994. (foto: Peter
]anMagry)

onderzoek naar bedevaartplaatsen in Nederland, onder andere door de vorming van documentatiedossiers
en de uitgave van een
lexicon. Thans is het eerste deel van dit lexicon verschenen, dat 210 bedevaartplaatsen in
Nederland bestrijkt met uitzondering van
Noord-Brabant en Limburg. Voor beide provincies zullen nog afzonderlijke delen verschijnen (Noord-Brabant reeds dit najaar), elk
met ongeveer 220 bedevaartplaatsen.
Het project is begonnen met een eerste inventarisatie van bedevaartplaatsen door een
Iiteratuuronderzoek
en een enquete, De onverwacht grote opbrengst (ruim 1100 mogelijke locaties) maakte een scherpe afbakening
van het begrip 'bedevaartplaats' noodzakelijk.
Magry en Caspers hanteerden daarvoor vijf
criteria: "een bedevaartplaats
beschikt over
een sacrale ruimte (1), die door bezoekers als
buitengewoon heilzaam wordt ervaren (2),
terwijl hun bijzondere aandacht uitgaat naar
een bepaald cultusobject (3); de bezoekers ondernemen een kortere of langere reis om deze
plaats te bereiken (4), waaraan tevens een of
meer bedevaarttradities
zijn verbonden (5)."
Het aantal bedevaartplaatsen kon hierdoor tot
ongeveer 650 worden teruggebracht.
De lemma's voor het lexicon zijn geschreyen door auteurs, afkomstig uit verschillende
wetenschappelijke
disciplines. Zij hebben
een vast stramien gevolgd: (1) de kerngegeyens van de bedevaartplaats, (2) de topografie
en de sacrale ruimte, (3) het cultusobject, (4)
de geschiedenis van de bedevaart en (indien
van toepassing) de hedendaagse situatie en
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(5) de gebruikte bronnen en Iiteratuur. De
lemma's in het eerste deel van het lexicon
worden voorafgegaan door vijf uitvoerig geannoteerde inleidingen en gevolgd door tien
kaarten en zeven bijlagen met onder meer
Iijsten van opgenomen en 'gediskwalificeerde' bedevaartplaatsen
en een calendarium
van hoogtijdagen rond bedevaartplaatsen.
Tal van iIIustraties luisteren het lexicon op.
Het lexicon moet zonder meer beschouwd
worden als een gedegen naslagwerk. Niettemin kunnen enkele zwakke plekken hier niet
onvermeld blijven, ook al trachten Magry en
Caspers in hun inleidingen meer dan eens de
recensent reeds vooraf de wind uit de zeilen te
nemen. Zo worden in de eerste plaats de criteria voor de afbakening van het begrip bedevaartplaats niet altijd met dezelfde striktheid
gehanteerd. Het me est duidelijke voorbeeld is
wellicht het lemma over het Heilig Bloed te
Haarlem, dat weinig meer is dan de gestructureerde uitwerking van een halve zin in een archiefstuk. Openlijk spreekt de auteur daarbij
zelf zijn twijfels uit of er weI sprake was van
een actieve bedevaartplaats.
In de tweede plaats kan niet voorbijgegaan
worden aan de ongelijke omvang en diepgang
van de lemma's. Verschillen in hoeveelheid
beschikbaar bronnenmateriaal,
maar ook in
ijver van de auteurs, met name als het erom
gaat het soms toch noodzakelijke aanvullende
onderzoek te plegen, kunnen door het hanteren van een uniforme structuur van de lemma's niet helemaal worden weggepoetst.
Voorts beperkt het lexicon zich tot het grond-
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gebied van het huidige Nederland. Diverse
bedevaartplaatsen die ten tijde van de reformatie direct over de grenzen van de Republiek tot bloei kwamen en in de religieuze
leefwereld van Nederlanders tot de dag van
vandaag nog een belangrijke rol spelen, worden daardoor niet behandeld. Het MeertensInstituut kan het tot zijn taak rekenen ook in
dit opzicht alsnog een inhaalslag uit te voereno Ten slotte wordt een register van plaatsen persoonsnamen node gemist.
Ondanks deze kanttekeningen verdient de
uitgave van het fraai verzorgde lexicon alle lof.
Onbekende en uitgestorven bedevaartplaatsen zijn nu weer binnen het blikveld gekomen
en in vele lemma's zijn de conjuncturele invloeden van reformatie en katholieke herleving duidelijk speurbaar. Het lexicon dient
dan ook niet aileen de geschiedschrijving over
de Katholieke Kerk en het onderzoek naar de
katholieke volksreligiositeit. Ook voor de geschiedschrijving over de reformatie heeft het
naslagwerk zijn waarde, al was het maar omdat nu toch meer dan eens kan worden aangegeven tegen welke 'paapse stoutigheden' de
calvinistische
kerkenraden, classes en synodes precies ten strijde trokken. (Ton Wouters)
• Judith Suzanne Pollmann, Another Road to
God. The Religious Development of Arnoldus
Buchelius (1565-1641). [Uitgave in eigen beheer, 1998]. - 250 p.
Recent kerkhistorisch
onderzoek heeft
aangetoond dat in de Nederlanden van de 1617de eeuw er een aanzienlijke middengroep
was, die 'weigerde' partij te kiezen in de confessionele strijd en als het ware de kat uit de
boom keek. Zo iemand wordt, afhankelijk van
de invalshoek door historici, met verschillende namen aangeduid: protestantiserende,
neutralist, libertijn, liefhebber. In dit proefschrift, verdedigd aan de U niversiteit van Amsterdam, wordt de confessionele levensgang
van zo'n representant van de middengroep
nagegaan. Buchelius, jurist en antiquarier te
Utrecht, heeft een groot aantal egodocumenten nagelaten. Het katholieke geloof waarin
hij opgevoed was, was erasmiaans getint en
werd aanvankelijk tijdens zijn humanistische
stu die 'bevestigd'. Maar tijdens zijn studieverblijf in Douai en Parijs leerde hij het nieuwe
contra-reformatorische
katholicisme kennen,
dat juist de nadruk legde op uiterlijke vroomheid, wat hem tegenstond. Terug in de Republiek moest hij aanvankelijk niets hebben van
het militante calvinisme en volgde hij de neostoische moraalfilosofie van Justus Lipsius.
Geleidelijk groeide hij toe naar een persoonlijk ervaren God ("His abstract Creator had
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now turned into an active helper", 67) en in de
jaren '90 sloot hij zich aan bij de gereformeerde gemeente te Utrecht, welke op dat moment een zeer "latitudinarian character" had
(93). Hij ontwikkelde zich in de volgende
decennia tot een contra-remonstrants en orthodox gelovige, zonder echter de ontwikkelingen van de Synode van Dordrecht triomfalistisch te begroeten of die daarna politiek uit
te buiten. Opmerkelijk is dat hij in al zijn levensfasen een goede persoonlijke relatie kon
onderhouden met anders-gelovigen: maatgevend was veeleer persoonlijke vroomheid dan
confessionele gebondenheid. De kerk had
voor Buchelius in hoge mate een politieke
functie, te weten de collectieve relatie van de
maatschappij met God. De confessionele
Werdegangvan het ene kamp naar het andere
kamp gaat dus gepaard met een continue
waardering voor persoonlijke vroomheid. In
feite speelden twee concepten van vroomheid
een rol: een persoonlijke Em een die op het
maatschappelijk leven betrokken was en die
deze duidde. AlIerlei factoren voor de uiteindelijke keuze waren min of meer toevallig: de
aanwezigheid van een leidsman, de plaatselijke kerkelijke situatie, het netwerk van vrienden en familie. De eigen ontwikkeling van
Buchelius was niet uniek en zeker ook herkenbaar voor anderen die uiteindelijk bij een
andere confessioneel kamp terechtkwamen.
De auteur beseft de beperkte reikwijdte van
dit ene beeld van een 'leketheoloog' en ze is
zich zeer bewust van aile topoi als valkuilen
voor het toepassen van het autobiografische
genre als bron. Ze geeft een overtuigend beeld
van een persoonlijke geloofs-'strijd'.
In de conclusie wijst de auteur op de noodzaak van meer van dergelijke case-studies.
"Until we have more studies into lay religion,
we cannot be certain that the concerns behind Buchelius' religious development were
not completely exceptional."
(217) Ia, maar
laten we niet overdrijven. Ik hoop niet dat wij
een stortvloed van 16de of 17de eeuwse gewone gelovigen over ons heen krijgen. Niet ieder
heeft voldoende egodocumenten met de vereiste kwaliteit nagelaten, en niet ieder zal een
zo vaardige biograaf krijgen. (Jacob van Sluis)
• J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende kerk,
geen heersende staat. De uerhouding tussen
kerken en staat, 1796-1996. Zoetermeer [Meinema] 1998. - 300 p. - ISBN 90-211-3658-9. f37.50
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van het Kerkhistorisch Gezelschap werd in juni 1996 een congres gehouden, waarvan de
voordrachten in deze bundel zijn gepubli-
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ceerd. H. McLeod schetst in "Kerk en staat in
West-Europa sinds 1789" de moeizame relatie
tussen beide, zonder Nederland te noemen.
J .A. Bornewasser ("Twee eeuwen kerk en
staat") geeft een overzicht van de N ederlandse
ontwikkeling met behulp van het begrip 'rnoderniteit' als historisch proces - binnen een situatie die McLeod erastiaans zou noemen: een
welwillende overheid die de teugels min of
meer in handen houdt. De werkelijke secularisering en formele scheiding (grondwetsherziening 1983) voltrok zich pas vanaf de jaren
'50/'60 van deze eeuw. Aansluitend
beschouwt L. Laeyendecker het moderniseringsproces vanuit sociologisch perspectief: "Godsdienst - moraal - cohesie; een verbroken
verbond?" In dit proces is sprake van een toenemende instrumentalisering van de religie,
nodig voor de legitimiteit van de politiek en de
fundering van de moraal. Want, zo betoogt J.
de Bruijn in een opstel over tweehonderd jaar
publieke moraal in Nederland, een formele
scheiding van kerk en staat betekende niet een
scheiding van staat en godsdienst. Godsdienst
bleef lange tijd no dig om staat en moraal te legitimeren, maar in de laatste decennia lijkt dit
proces van legitimisering meer te verlopen via
de televisie dan via de kerken. Godsdienst als
beleidsinstrument, nu ten behoeve van een
maatschappelijke integra tie van minderheden
en met een mooie taak voor moskee en imam,
is ook het onderwerp van de opgenomen toespraak van minister W. Sorgdrager.
Aldus vertoont deze bundel een opmerkelijke samenhang, die behouden blijft bij de
volgende bijdragen over deelaspecten.
J.
Spaans bespreekt de ontwikkelingen van de
armenzorg in de periode voorafgaand aan de
Armenwet van 1854, als een aanvulling op
haar hier eveneens vermelde boek. Th. Clemens beschrijft de moeizame relatie van de
gereformeerden met de rooms-katholieken
tussen 1730 en het hers tel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853, met als conclusie dat
de formele erkenning nog lang geen aanvaarding betekende. In koloniaal Nederlands-Indie heeft een scheiding tussen 'kerk' en staat
nooit plaatsgevonden, aldus K. Steenbrink; de
overheid betrok de verschillende godsdiensten in haar streven om grip te krijgen op de
maatschappij. Na de onafhankelijkheid werd
deze politiek voortgezet middels een ministerie van godsdienstzaken en met de staatsideologie Pancasila, het geloof in de Ene en Hoge

Godheid. Hoe in het moederland de staat de
losser wordende relatie met de kerken formeel vastlegde en zo nodig weer wijzigde via
artikelen in de grondwet, inventariseert O.J.
de Jong; zijn verhaal gaat vooral over een fi-
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nanciele relatie ("de zilveren koorde"), in
1983 beeindigd - met uitzondering van subsidies voor het onderhoud van de monumentaIe kerken. Ondanks de scheiding van 1796
kwamen kerk en staat elkaar lang tegen op het
terrein van het lager onderwijs; de schoolstrijd wordt door J. Vree beschreven aan de
hand van de ervaringen van P. Hofstede de
Groot over de periode 1834-1861, met zijn
ideaal van een nationaal-christelijk onderwijs. (Jacob van Sluis)
Signalementen:
• J. van den Berg, A. de Groot e.a. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het
Nederlandse protestantisme, deel 4. Kampen
[Kok] 1998. - 494 p. - ISBN 90-242-9269-7. f89

Vierde deel van dit inmiddels welbekende
naslagwerk. Enkele belangrijke personen die
in dit deel besproken worden: W. a Brakel, A.
Brummelkamp, P.D. Chantepie de la Saussaye, J. Coccejus, P. Datheen, K.H.E. Gravemeijer, H. de Groot, J.H. Gunning jr., Ph.J.
Hoedemaker, Abr. Kuyper, J. a Lasco, J. Ie
Clerc, L.W.E. Rauwenhoff, H. Witsius. (JvS)
• Ans Schapendonk, Die widerspenstigen
Niederlande. Friihneuzeitlicher niederlandischer Buchbestand der Uniuersitdtsbibliothek
Marburg. (Schriften der Uniuersitatsbibliothek Marburg; 86) Marburg [Universitatsbibliothek] 1998. - LXVIII, 142 p. - ISBN 3-81850252-8. - f 25 (incl. porto, te bestellen via
schapend@mailer.uni-marburg.de)
In het kader van een dubbele herdenking,
350 jaar Vrede van MUnster en 75 jaar Nederlandse afdeling aan de universiteit van Marburg, werd een tentoonstelling georganiseerd
(tot 9 aug. jl.) rond het bezit van Nederlandstalige boeken uit de 16de en 17de eeuwvan de
Universiteit Marburg. De catalogus wordt
voorafgegaan door drie essays. Het titelverhaal is geschreven door A.Th. van Deursen,
die de Nederlandse pluriformiteit toeschrijft
aan de politieke visie van Willem van Oranje,
de politieke tegenstellingen (stadhouder vs.
regenten) en de economische bloei die een
open handelsgeest vereiste. W. lanse biedt
een overzicht met "Facettenreichtum niederlandischer Religiositat", mede omdat de
nadruk bij de tentoonstelling onmiskenbaar
viel op de theologie. Over de ontstaansgeschiedenis van deze collectie schrijft A. Schapendonk. De 292 titels worden goed beschreven, inclusief zogenoemde fingerprints, rijk
gelllustreerd en met de nodige registers ontsloten. (JvS)
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• Th.H. Fafie en Helen van der Eern, Lutheranen in Haarlem. Hun geschiedenis en hun atchief Woerden [Stichting Lutherse Uitgeverij
en Boekhandel] 1998. - 20 p. - ISBN 90-7609305-9. - f 5 (excl. porto, verkrijgbaar bij de uitgever, 0348-412183).
Zeer beknopt overzicht, op eenvoudige
wijze uitgegeven. Merkwaardig is dat bij de
geraadpleegde literatuur het boek van J.
Spaans, Haarlem na de rejotmatie (1989), ontbreekt. (JvS)
• Jan Hallebeek, De 'u/ondere afscheidpreekens' van pater Daneels (Oudewater 1705)
(inaugurele
rede Utrecht), (Publicatieserie
Stichting
Oud-Katholiek
Seminarie;
31).
Amersfoort
[Stichting
Centraal Oud-Katholiek Boekhuis] 1998. - 40 p. - ISBN 9070596-65-2. (Tegen de verzendkosten f 3,20
verkrijgbaar bij het Centraal Oud-Katholiek
Boekhuis, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818
HN Amersfoort)
Op 11 februari 1998 aanvaardde Jan Hallebeek het ambt van bijzonder hoogleraar in de
oude katholieke kerkstructuren,
tevens inhoudende de geschiedenis en leerstellingen
van de Oud-Katholieke Kerken aan de Universite it Utrecht, als opvolger van dr. J. Visser.
Het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland (de 'Cleresie') kan niet worden
gefixeerd op een moment, maar is het gevolg
van een langzaam voortschrijdend proces van
verwijdering tussen twee groepen rooms-katholieke geJovigen en vooral ook geestelijken
in de Noordelijke Nederlanden. In zijn inaugurele rede illustreert Hallebeek een van de
factoren die hebben bijgedragen tot die verwijdering, de strijd tussen de reguliere en seculiere geestelijkheid, aan de hand van gebeurtenissen in Oudewater. (PFD)
• loris

van

Eijnatten, Hogere sferen. De
van Willem Bilderdijk (17561831). Hilversum [Verloren] 1998. - 768 p. ISBN 90-6550-585-7. - f 120
Dit boek is niet een biografie, maar veeleer
een intellectuele biografie. "De interpretatie
die in ... zeventien hoofdstukken wordt geboden, is gebaseerd op de these dat Bilderdijks
ideeenwereld een welomschreven kern bevat,
en dat die kern uit drie element en bestaat."
(16) Het eerste wordt aangeduid als augustiniaans en omvat de relatie tussen God en mens
in de spanning tussen zonde en genade. Het
tweede, theosofische element brengt esoterische denkbeelden zoals de in de mens aanwezige goddelijke vlam, terend op intuitieve
kennts, en het dualisme van lichaam en geest.
Het derde element, als aristocratisch of Roideeenuiereld
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meins aangeduid, leidt tot een op een op stoicische auteurs gerichte ethiek, waarin het begrip 'honor' een grote rol speelt. Het geheel
wordt bijeengehouden door Bilderdijks conservatisme, dat kan gelden "als de verbindende factor tussen de drie kernmomenten van
zijn denken" (20). Het portret dat vervolgens
oprijst toont Bilderdijk meer als staande in de
18de eeuw - na 1795 heeft zijn denken geen
wezenlijke verandering ondergaan - dan als
een representant van de Romantiek. Daarmee
wordt het boek ook van belang voor de bestude ring van het intellectuele klimaat van de
18de eeuw, tegen een al te zeer op de rede gerichte interpretatie
ervan. In het laatste
hoofdstuk krijgt Bilderdijk definitief relief
door hem uit te tekenen tegen tijdgenoten:
Van Alphen, Feith, Kinker en Van der Palm.
Het boek is weliswaar omvangrijk, maar uitermate leesbaar en voor mij overtuigend. (JvS)
• Hindrik Brouwer, Waalke van Borssum
Waalkes (1818-1866) en syn oersetting fan it
evangeelje fan Markus, [erlike mei oare Fryske
euangeelje-oersettingen benammen ut'e njoggentjinde ieu. Ljouwert [Fryske Akademy]
1997. - 420 p. - ISBN 90-6171-844-9. - f 55
Proefschrift verdedigd aan de Universiteit
van Amsterdam over de hervormd predikant
van Gauw c.a., gevormd binnen de Groninger
school. In de tijd van het opkomend Fries nationaal besefwerkte hij aan een Friese bijbelvertaling, die echter weinig weerklank vond
en die in dit boek uitvoerig (taalkundig) geanalyseerd wordt. (JvS)
• C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper:
vast en veranderlijk: de ontwikkeling van zijn
denken. Zoetermeer [Meinema] 1998. - 256 p.
- ISBN 90-211-3714-3 - f 37,50
Onder de titel Christianity & Culture werd
in juni aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
een internationaal congres gehouden over de
erfenis van Abraham Kuyper, 100 jaar na zijn
Stone-lectures. Bij die gelegenheid werd het
braakliggende onderzoeksterrein in kaart gebracht: er is nog steeds geen moderne biografie van Kuyper en ook studies over een onderdeer van zijn denken of zijn werkzaamheid
zijn zeldzaam.
Kuyper werd bij zijn leven vereerd en verguisd. De verering is sinds lang verdwenen, de
afkeer blijkt soms nog volop levend te zijn (zo
bleek ook op het congres!). Volgens Augustijn
en Vree is dat een van de oorzaken van het
ontbreken van eigentijdse studies over Kuyper. Zij pleiten voor het overwinnen van deze
sentimenten en stellen: de belangrijkste bijdrage daartoe kan geleverd worden door ge-
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duldig historisch onderzoek. Vruchten van
hun eigen onderzoek, verschenen in verschillende bundels en tijdschriften, zijn nu bijeengebracht in Abraham Kuyper: vast en ueranderlijk, een bundel die op hetzelfde congres
werd gepresenteerd. Belangrijke thema's in
Kuypers werk, zoals 'organisme en instituut'
en 'antithese', blijken minder massief als ze
worden geschetst in hun historische context
en ontwikkeling. En er blijft nog veel geduldig
historisch onderzoek te doen in Kuypers nalatenschap! (PFD)
• Herman Noordegraaf, Reuolutionair predikant en religieus bezieler: A.R. de fang (18831970), (Theologenbiografieen:
2), Gorinchem
[Narratio] 1998. - ISBN 90-5263-992-2
- 152 p.
-f25

Annee Rinzes de J ong was een eigenzinnige
figuur, die zich niet in enig hokje liet plaatsen.
Hij ontwikkelde zich van orthodox hervormd
tot christen -socialist tot religieus anarchist.
Hij botste met kerk en overheid; hij botste met
vriend en vijand. Tijdens zijn studie theologie
in Utrecht (1904-1909) was De Jong volop betrokken in het evangelisatiewerk. Daarna was
hij in de periode 1909-1919 hulppredikant in
Tilburg en predikant in 's-Heerenhoek, Veghel
en Helmond. In 1919legde hij zijn predikantschap neer en werd hij voorganger van de NPB
Bussum (1919-1932). In 1935 vormde De long
een eigen Onafhankelijke Religieuse Gemeenschap, vanaf 1939 in Haarlem gevestigd. Banning sprak kritisch van een 'verzamelplaats
voor dakloze individualisten' (117). Op grond
van uitgebreid onderzoek in het archief van
De Jong (dat berust bij het lIS G) geeft Noordegraaf een minutieuze beschrijving van de levensloop en ideeenontwikkeling van deze bijzondere persoonlijkheid.
Even mopperen op de uitgever: een verzorgde opmaak en zorgvuldige correctie dienen de leesbaarheid. Een verschrijving is echter te mooi om te verbeteren: De longs
schoonvader was 'predikant van jaloezieen'
(13). (PFD)
• C. Houtman, Ouertuigd van de releuantie
van de Schrift. fan Leunis Koole als theoloog en
exegeet. (Kamper oraties, 12) Kampen [Theologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken in Nederland] 1998. - 28 p. - ISBN 9073954-32-0. - f 9,50 (inc!. porto, te bestellen
via 038-3371600)
Jan Leunis Koole (1910-1997) was van 1954
tot 1978 hoogleraar voor de vakken van het
Oude Testament te Kampen (Oudestraat).
Zijn belangrijkste publicatie is het driedelige
commentaar op Iesaja 40-66, in de reeks
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Commentaar op het Ou.de Testament (19861995). In dit herdenkingscollege wordt getoond hoezeer Koole steeds de nadruk legde
op de actualiteit van de Schrift en hoezeer hij
er binnen de Gereformeerde Kerken ertoe bijgedragen heeft tot een meer moderne en ontspannen beoefening van de bijbelwetenschap
ten opzichte van de gereformeerde dogmatiek. (JvS)
• G. Harinck en R. Janssens (red.), Het Amers[oorts congres van 1948, (AD Chartas-reeks; 1),
Barneveld [De Vuurbaak] 1998. - 160 p. - ISBN
90-5560-143-8 - f 24,75
Onder auspicien van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) te
Kampen is de uitgave gestalt van een nieuwe
historische reeks: AD Chartas. Het eerste deel
is een bundel, gewijd aan het Amersfoorts
congres van 1948, een bijeenkomst van verontruste antirevolutionairen, die geldt als het
geboorte-uur van het Gereformeerd Politiek
Verbond. Aan de hand van nieuw bronnenonderzoek belichten de auteurs hoe de Vrijmaking doorwerkte in de politiek en de (vanouds
interkerkelijke) ARP voor problemen stelde.
Het Arnersfoorts congres stuurde niet aan
op een breuk met de ARP. Een aantal vrije
kiesverenigingen vormde echter onmiddellijk
na afloop een landelijke contactraad, waaruit
later het GPV voortkwam: een gereformeerde
politieke partij als 'dochter van de kerk'. Hoe
zeer het GPVook zelfworstelde met zijn identiteit, blijkt uit het feit dat de partij zich aanvankelijk geen beginselprogram
wilde aanmeten, maar wilde blijven bij Schrift en
belijdenis. De bundel geeft een helder beeld
van de worsteling van de vrijgemaakt -gereformeerde antirevolutionairen en zo van de verhouding tussen kerk en politiek naar gereformeerde belijdenis. (PFD)
In de schaduw van des booms sierlijkheid: een
histotische impressie van de Gereformeerde
Kerk te Sprang van 1835 tot 1997 (herdenkingsuitgave bij de sluiting van het kerkgebouw) , Sprang-Capelle [Kerkenraad van de
Gereformeerde Kerk te Sprang-Capelle e.o.]
1997. - 67 p. - flO (inc!. verzendkosten, te bestellen bij dhr. N.G.J. Schouten, Mesdaglaan
35,5161 VB Sprang-Capelle, te!' 0416-274200)
De gereformeerden
van Sprang-Capelle
e.o. kerken voortaan aileen nog in Vrijhoeve.
Het kerkgebouw (1893) aan de Van der Duinstraat in Sprang is buiten gebruik gesteld. Bij
gelegenheid van het afscheid verscheen een
aardig boekje: een collage van fragmenten uit
de notulenboeken en foto's van het kerkge-
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bouw. Op het punt van de geschiedenis van
de Afscheiding in Sprang en Vrijhoeve kan
men beter C. Smits, De Afscheiding van 1834
(dl, 8) raadplegen. "Dominee Pape, komend
van Heusden, is de eerste predikant van de
Herstelde Gereformeerde Kerk te Sprang" (8)
is om meer dan een reden apekool. Overigens
nodigt de (kerkelijke)
verhouding tussen
Sprang en Vrijhoeve uit tot een nadere studie:
beide dorpen waren (en zijn?) nauwverweven
en toch duidelijk verschillend. (PFD)
• L.A. van Suijlekom, 1897-1997: honderd jaar
Gereformeerde Kerk Raamsdonk c.a., z.p., z.j. 80 p. - f 9,95 (excl. verzendkosten en is te bestellen bij mevr. A. Boekhoit, Keizersdijk 65/67,
4941 GD Raamsdonksveer, tel. (0162) 51 2407)
Raamsdonk c.a. is een van de Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg, die
niet direct zijn voortgekomen uit Afscheiding
of Doleantie, maar uit de 'inwendige zending'.
In 1892 werd in Geertruidenberg
een zendingsstation opgezet, dat onder leiding van
bijbellezer-colporteur
H. Dekker kon uitgroeien tot een zelfstandige kerk. Het is jammer,
dat het archief van deputaten voor de Inwendige Zending en Bijbelcolportage
in NoordBrabant en Limburg niet werd geraadpleegd.
Een uitgebreide passage over de Bijbel- Vereeniging voor Noord-Brabant en Limburg, die
met het ontstaan van deze Gereformeerde
Kerk niets te maken heeft, dient slechts als inleiding op het commentaar van de hervormde
predikant van Raamsdonk, "dat het werk van
de Doleerenden in Geertruidenberg
uit den
Duivel was en ze nog beter deden naar de comedie te gaan" (9). Van Suijlekom beschrijft
niet aileen de kerk van Raamsdonk, maar ook
die van Drimmelen, die van 1912 tot 1973 zelfstandig was. Behalve de gebruikelijke bestanddelen bevat het boekje ook een genealogisch overzicht van betrokken families. (PFD)
• W.H. de Wolf, Een gemeente in beweging:
150 jaar geschiedenis: Gereformeerde Kerk van
Edam- Volendam en Zeeuang, Edam [Gereformeerde Kerk Edarn-Volendam
en Zeevangl
1997. - 76 p. - f 17,50 (incl. verzendkosten, verkrijgbaarvia de auteur, dr. W.H. de Wolf, Voorhaven 18, 1135 BR Edam, tel. (0299) 37 21 20)
In Edam werd in 1847 een Christelijke Afgescheiden Gemeente ge'institueerd. Bij gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest
verscheen een boekje, dat zowel van binnen als
van buiten uitstekend verzorgd is. Waar de archiefstukken van voor 1866 verdwenen zijn,
kon de schrijver terugvallen op een vooroorlogse artikelenreeks van de toenmalige predikant, ds. E. Smilde. (PFD)
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• C. de Graaf jr. en C. de Graaf sr., Van 'het
zwarte kerkie' tot 'de fiene karke': 125 jaar
(Christelijk) Gereformeerde Kerk Schoonoord,
z.pl. [Uitgave ineigen beheerl1998. - ISBN 909011624-9 - 200 p. - f 38 (verkrijgbaar door
overmaking van dit bedrag op bankrekeningnummer 69.15.38.379
t.n.v. Gereformeerde
Kerk te Schoonoord)
Schoonoord bestond nog niet ten tijde van
de Afscheiding. Maar de ontginning bracht de
kerkelijke pluriformiteit met zich mee. Vader
en zoon De Graafbeschrijven
de ontwikkeling
van de Christelijke Gereformeerde Gemeente
(later: Gereformeerde Kerk). Het boek bevat
de vertrouwde ingredienten en is royaal geillustreerd met (groepslfoto's uit het kerkelijk
en verenigingsleven. Van de predikanten en
oefenaars, maar ook van de kosters zijn levensschetsen opgenomen. Het in zijn eenvoud karakteristieke
kerkgebouw uit 1913
staat op de monumentenlijst. Het interieur is
- ook weer typisch gereformeerd - aan modernisering ten prooi gevallen. (PFD)
• Tsj. Santema, Tinkboek: de Grifformearde
Tsjerke fan. Skearnegoutum c.a., Easterein
[Van der Eemsl1997.
- 204 p. - ISBN 90-7462812-5 - f 25 (+ f 6 verzendkosten, te bestellen
bij dhr. W.J. de Boer, Lange Achte 18, 8629 PL
Scharnegoutum, tel. (0515) 41 9599)
De sluiting in 1994 van het gereformeerde
kerkgebouw van Scharnegoutum in het kader
van Samen op Weg was voor de Federatieve
Gemeente Scharnegoutum-Loenga c.a. aanleiding voor een gedenkboek. Het is een goede
zaak, dat de geschiedschrijving wordt opgevat
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de Samen-op-Weg-partners.
De Gereformeerde Kerk van Schamegou tum heeft haar wortels
in de Afscheiding; zij werd ge'institueerd in
1836. In de loop van de vorige eeuwwas de verhouding tussen hervormden en afgescheidenen genormaliseerd. Aangewakkerd door de
Doleantie laaide de kerkelijke strijd echter
weer op rond het kerkje van de afgescheidenen, dat in 1884 was gebouwd op grond van de
kerkvoogdij. Het moest worden afgebroken en
er kwam nieuwbouw (1890) - aan de overkant
van de straat. Overigens is het verlies van een
belangrijk deel van het archief bij een brand in
1929 door de schrijver ondervangen met gegeyens uit tal van andere bronnen.
Bijzondere aandacht is er voor de eerste
vrouwelijke gemeentepredikant
van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ds. E.E.
Ebling, die in Scharnegoutum stond. Het boek
is in het Fries geschreven; de memo ires van
oud-predikanten in het Nederlands. (PFD)
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Engelen, gevleugelde schoonheid door de eeuwen heen
9 augustus tot en met 1 november 1998
Stadspaleis Het Markiezenhof, Steen bergsestraat 8, Bergen op Zoom, tel. 0164242930.
In het leven en gel oven van mensen nemen
engelen opnieuw een belangrijke plaats in; ze
zijn in zekere zin 'terug van weggeweest'. Recent is er ook veelvuldig literatuur over engelen verschenen. In het dagelijkse leven hebben engelen altijd een grote rol gespeeld. Ons
spraakgebruik getuigt daarvan. Denk maar
eens aan de vele uitdrukkingen waarin een
engel voorkomt, zoals engelengeduld, engelbewaarder, beschermengel enz. Maar ook in
het gelovig leven, spreken en zingen hebben
engelen vanouds een plaats: de engel des Heren, In paradisum deductant te angeli, een
angelus-klokje.
Op de tentoonstelling visualiseren kunstwerken wat engelen zijn en wat zij doen. Er zijn
bijzondere kunstwerken te bezichtigen: van
het Meermanno-Westreenianum
komt een
perkamenten getijdenboek uit ca. 1438 vervaardigd door de Meester van Catharina van
Kleef, uit het museum Van Gerwen-Lemmens
te Valkenswaard een uniek notenhouten
beeld voorstellende de H. Michael als zielenweger, van de Graauwzuster-Franciscanessen
uit Hasselt een schitterend 17de-eeuws schilderij van de Vlaamse School met de voorstelling Iezus in de Hof van Getsemane door de
engelen getroost en uit particuliere collectie
een gravure van Gustave Dore die de val van
de engelen uitbeeldt.
Alles werd helemaal nieuui, Het oeuvre van illustrator Bert Bouman
11 september tot en met 29 november 1998
Bijbels Museum, Herengracht 366, Amsterdam, tel. 020 6242436.
Dit najaar zal in het Bijbels Museum de eerste
grote overzichtstentoonstelling
te zien zijn
van het werk van Bert Bouman (1921-1979).
De tentoonstelling wordt georganiseerd in het
kader van het J aar met de Bijbel dat op 13 september a.s. officieel van start gaat. De tweede
aanleiding voor deze expositie vormt de heruitgave van de populaire kinderbijbel 'Woord
voor Woord' die door Bouman werd ge'illustreerd.
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In de jaren '60 startte de IKON een televisieserie voor kinderen onder de titel 'Woord voor
Woord'. Hierin vertelden Aart Staartjes en Dore Smit iedere zondagmiddag bijbelse verhalen. De tekst werd verzorgd door Karel Eykman en Mies Bouhuys. Bert Bouman leverde
de illustraties. Hij vervaardigde hiervoor dertien jaar lang, veertig weken per jaar zo'n vijf
tekeningen per uitzending; eerst in zwart/wit
en later, na de introductie van de kleurentelevisie in kleur. Begin jaren '70 verscheen de
eerste kinderbijbel met dezelfde titel en dezelfde illustraties. Een he le genera tie groeide
zo op met het beeld dat Bert Bouman bij de
Bijbel schetste.
In deze dertien jaar is een indrukwekkende
collectie van ruim 2400 tekeningen ontstaan.
De weduwe van Bert Bouman schonk in 1992
de hele verzameling aan het Bijbels Musuem
dat daarmee een uiterst boeiende en belangwekkende collectie verwierf.
De illustraties zijn zeer verschillend van karakter. In de zwart/wit tekeningen is het volk
Israel en zijn de vorsten op quasi historische
wijze afgebeeld. Bij de kleurenillustraties
daarentegen is de mode van de jaren '70 in
kledij en kapsels van de figuren heel herkenbaar.
Voor deze tentoonstelling zal een representatieve selectie worden gemaakt uit alle prenten. Ook wordt het werk van Bouman afgezet
tegen dat van andere illustratoren van kinderbijbels als J.H. Isings (W.G. van der Hulst), C.
Ietses (Anne de Vries) en Kees de Kort en tegen de christelijke beeldtraditie in het algemeen. Op video zullen afleveringen
van
'Woord voor Woord' te zien zijn waar de bijbehorende tekeningen bij geexposeerd worden. Daarnaast worden (kindenbijbels met illustra ties van Bouman getoond.
Het mag duidelijk zijn dat de 'collectie Bouman' uniek is: door de herinnering aan het televisieprogramma dat een belangrijk stempel
heeft gedrukt op de godsdienstige vorming
van een hele generatie Nederlanders, heeft
deze collectie een bijzondere cultuurhistorische waarde.

De schat van Sint- Victor. Middeleeuuse kunst
uit Xanten.
12 september tot en met 22 november 1998,
dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur en
zaterdag, zondag 11.00-17.00 uur
Museum Catharijneconvent,
Nieuwegracht
63, Utrecht, tel. 030 2313835.
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Museum Catharijneconvent
toont middeleeuwse topstukken uit de Sint-Victorsdom te
Xanten (Duitsland). Deze unieke kerkschat uit
de 6de tot de 16de eeuw omvat handschriften,
reliekhouders,
altaargerei en liturgische gewaden. Een van de pronkstukken is een verguld zilveren beeld van Maria met kind uit de
15de eeuw. De tentoonstelling toont een
glimp van Xantens rijkdom. De schat en het
kerkinterieur van de Dom zijn grotendeels bewaard gebleven doordat de stad, in tegenstelling tot veel Nederlandse steden, in de 16de
eeuw niet aan de beeldenstorm is blootgesteld en tot op heden katholiek is. Wei werd
Xanten in 1945 zwaar gebombardeerd maar
gelukkig was de kerkschat destijds elders in
veiligheid gebracht.
De bezoeker van de tentoonstelling
kan
prachtig geillustreerde handschriften bewonderen uit de omvangrijke bibliotheek van
Xanten. Ook zijn bijzondere misgewaden te
zien. Zo is er onder andere een kazuifel van
gele zijde uit de 12de eeuw dat is gedragen
door Bernardus van Clairvaux, stichter van de
cistercienzer kloosterorde. Daarnaast zijn reliekhouders en kostbaar altaargerei te zien,
zoals vergulde miskelken en processiekruisen
versierd met bergkristal.
De stad Xanten werd vooral bekend als Romeinse nederzetting. De Dom van Xanten is
gebouwd boven het grafvan Sint-Victor. Volgens de legende was Victor een christelijk soldaat in het Romeinse leger. Hij stierf de marteldood en werd later als heilige vereerd.
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Gelovigen schonken in de loop der eeuwen
vele kostbaarheden aan de Dom te Xanten.
Tot op de dag van vandaag wordt Victor nog
steeds vereerd in Xanten: jaarlijks viert men
op 10 oktober Sint-Victorsdag. Die dag draagt
men tijdens de processie de zogenaamde
'Kleine Victorsschrijn' mee. Dit reliekkistje zal
de tentoonstelling dan ook verla ten in het
weekend van 10 en 11 oktober, zodat het meegedragen kan worden tijdens de Sint-Victorsprocessie.
Het is de bedoeling dat de kerkschat over enige tijd weer in Xanten zelf te zien zal zijn in
een nieuw te bouwen Dommuseum. Voorlopig is het echter nog niet zover en reizen de
kunstwerken naar Utrecht en vervolgens naar
de Duitse steden Wlirzburg, Hildesheim,
Frankfurt en Limburg an der Lahn. Een unieke kans dus om in Nederland de prachtige
Schat van Sint-Victor te bewonderen.
Het Reueil in druk
23 oktober tot en met 31 december 1998
Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, Singel
425, Amsterdam. tel. 020 5252143.
Tentoonstelling over de relatie tussen de Reveilbeweging en drukpers. Een flinke dosis
wantrouwen tegen de drukpers verhinderde
de voormannen van het Revell niet am enorm
veel te publiceren. Parallelexpositie bij de VU.
Georganiseerd door de Stichting Reveil-Archief en de Universiteitsbibliotheken
van UvA
enVU.
Inlichtingen: dr. J. Vree, tel. 0294430219.
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Nadere Reformatie en gereformeerde theocratie

5 tot en met 7 november 1998
Het voormalige kloostercomplex
Dordrecht.

Zaterdag 3 oktober 1998
Congres georganiseerd door de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR)
Christelijke Hogeschool De Driestar, Burg. Iamessingel2, Gouda (aanvang 10.30 uur).
Thema van deze studiedag is de Nadere Reforma tie en de gereformeerde theocratie. De
Vrede van Munster, dit jaar in Nederland gedacht, werd in 1648 gesloten. De Nadere Reforma tie keek, in het licht van de theocratieoptiek die zij voorstond, met gemengde
gevoelens tegen deze Vrede aan. In de troonsbestijging van stadhouder Willem III als koning van Engeland zag de Nadere Reformatie
weer een bijbelse motivatie tot vastberaden
vroomheid. Verschillende politiek en kerkelijk
gekleurde
ontwikkelingen
dwongen
de
vroomheidsbeweging
zo tot het profileren
van een eigen standpunt in de actuele situatie. Sprekers op deze studiedag zijn: dr. W.J.
op 't Hof (lnleiding en discussie), dr. R. Bisschop (Theocratie in Utrecht), prof. dr. C.
Graafland (W. Teellinck en zijn 'Politieke
Christen'), prof. dr. F. van der Pol (Simon
Oomius in reactie op zijn tijd) en prof. dr.
A.Th. van Deursen (De Glorious Revolution in
gereformeerd perspectiet)
Aanmelding door overschrijving van f 25,- op
postbankrekening 5352562 of bankrekening
251487458 beide ten name van de Stichting
der Nadere Reformatie te Bilthoven, dan wei
door inzending van een betaalkaart of -cheque aan SSNR, Antwoordnummer 3520, 3720
WB Bilthoven.

Women In The Christian Tradition- Late Antiquity To The Age of Reform: Women's Influence on the Formation of Christian Doctrine and
Cult
23 tot en met 28 oktober 1998
Seefeld (Tirol) bij Innsbruck, Oostenrijk.
Inlichtingen: dr. Iosip Hendekovic, European
Science Foundation, 1, quai Lezay-Marnesia,
F-67080, F-67080 Strasbourg Cedex, France,
tel. 0033 388 76 71 35.
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Het Hof,

Dit internationaal
congres onder auspicien
van het Huizinga Instituut (Onderzoekschool
voor Cultuurgeschiedenis)
gaat over heiligheid in Noordwest-Europa in de periode van
ca. 1550 tot ca. 1750. De organisatie is in handen van Albrecht Burkardt (Universite de Lyon II), Marc Wingens (Meertens-Instituut
Amsterdam), Jurgen Beyer (Institut fur Europaische Geschichte Mainz) en Fred van Lieburg (Vrije UniversiteitAmsterdam).
Er is een
programma met 22 sprekers rond thema's als
modellen van heiligheid, martelaren, heiliging van het dagelijks leven, (levende) heiligen binnen katholicisme en protestantisme.
Inlichtingen bij het Huizinga Instituut, tel.
020-5254433.

Remonstranten en het unitarisme
Zaterdag 7 november 1998
Remonstrantse Kerk, Museumpark
dam (aanvang 10.00 uur)

3, Rotter-

Deze zomer is het 400 jaar geleden dat de eerste unitarische zendelingen uit Polen voet aan
wal zetten in Amsterdam. Het unitarisme wilde zich westwaarts uitbreiden en zocht ook in
Nederland contact met geestverwanten. Met
name Arminius en de latere remonstranten
vormden voor de unitariers verwante figuren,
doch zij wezen in eerste instantie hun toenadering af. Later bleken remonstrantisme en
unitarisme - mede door hun optimistische
mensvisie - zoveel aanknopingspunten te
hebben, dat er vruchtbare contacten tussen
beide vrijzinnige stromingen ontstonden.
Sprekers op deze dag zijn: dr. A. de Groot (Welke kerkelijke situatie troffen de eerste unitarische zendelingen in Nederland aan?) , drs.
P.E.A. van Gestel (Remonstranten op de bres
voor het unitarisme: Joseph Priestley en de
Verlichting in Nederland), dr. D. Jansen (Op
zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiendeeeuwse remonstranten tussen unitarisme en
spiritisme) en prof. dr. E.H. Cossee (Rernonstranten en het unitarisme in de twintigste eeuw).
Opgave door overmaking van f 25,- deelne-
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mersgeld naar gironummer 140938 van de Remonstrantse Broederschap te Utrecht o.v.v.
'studiedag unitarisme'.

Kopstukkenen hoofdstukken uit de Nadere Reformatie, deel2.
14 en 28 november, 12 december 1998 en 16
en 30 januari en 13 februari 1999
Studium generale georganiseerd door de
Christelijke Hogeschool De Driestar, Burg. Iamessingel 2, Gouda, in samenwerking met de
Stichting
Stu die der Nadere Reformatie
(SSNR).
Sprekers zijn: dr. A.Th. Boone (Godefridus
Udemans, De zending),
dr. W. Verboom
(Abraham Hellenbroek, De catechese), dr. T.
Brienen (Wilhelmus it Brakel, De visie op Israel), dr. S.D. Post (Bernardus Smytegelt, De
prediking), prof. dr. F.A. van Lieburg (Johannes Verschuir, De bevinding), ds. A. Moerkerken (Alexander Comrie, Strijd voor de Gereformeerde orthodoxie)
Inlichtingen: dr. R. Bisschop, tel. 0318 522691
Kosten f 195,-, aanmelding op bovengenoemd
adres (sluitingsdatum 23 oktober 1998).

Philips van Mamix van St. Aldegonde. Een intellectuele activist
18 december 1998
Auditorium Vrije Universiteit,
1l05, Amsterdam.

De Boelelaan

Sprekers op dit symposium ter gelegenheid
van zijn vierhonderdste sterfdag van Marnix
van St. Aldegonde zijn: prof. dr. A. Th. van
Deursen (Marnix' betekenis), dr. G. Marnef
(Marnix en Antwerpen), prof. dr. R. de Smet
(Taal en thema in Marnix' briefwisseling)'
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prof. dr. C. Augustijn (Marnix' religieuze 'setting'), prof. dr. W.Th.M. Frijhoff (Marnix'
ideeen over de opvoeding), dr. L.F. Groenendijk (Marnix' kindercatechismus),
dr. E. de
long (Marnix' tuinen) en dr. A. van Strien
(Marnix en de literatuur).
Inlichtingen:
Nelleke
Moser
(e-mail
moser.ph@let.vu.nl)
of Ton van Strien (e-mail
strien@let.vu.nl),
tel. 020 4446467.
Inschrijving door overmaking f 50,- op giro
5582728 t.n.v. VU, Faculteit der Letteren, onder vermelding van Marnix-congres (Studenten en aio's betalen f25,-).
Vrijdag 6 november 1998

Het kerkgebouw als publieke ruimte
Najaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)
in de Noorderkerk te Amsterdam, aanvang
10.30 uur.
Het gereedkomen van de restauratie van de
monumentale Noorderkerk in Amsterdam
vormt voor de KNOB aanleiding een congres te wijden aan het gebruik van een dergeJijk gebouw in verleden en heden. De
kerkhlstorici prof. dr. A.Th van Deursen en
dr. P.H.A.M. Abels, de stadsarcheoloog drs.
J. Baart en de restauratiedeskundigen drs.
C. Boerhout en ir. W. Kramer zullen in korte
inleidingen pogen een discussie op gang te
brengen, waarbij theologische, kerkhistorische, sociologische, culturele en economische overwegingen
zullen strijden om
voorrang.

TNK 31'98

VERENIGINGSNIEUWS

~~----------------------Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift bereikte ons het droeve bericht dat op
12 september 1998 is overleden de heer G. van Halsema Thzn., emeritus-predikant
uit Westerbork. De heer Van Halsema was reeds in 1990 nauw betrokken bij de
totstandkoming van het tweede VNK-bundel en heeft de afgelopen maanden als
redactielid nog meegewerkt aan de binnenkort te verschijnen tiende bundel,
gewijd aan Drenthe.
Wij herdenken hem in grote dankbaarheid en onze gevoelens van medeleven
gaan uit naar zijn vrouw en zoon.
Het bestuur vI d VNK

TNK
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In de reeks uitgaven van de Vereniging
nen:
• 1. In en om de Sint-Ian,
f.20,-

voor Nederlandse

Kerkgeschiedenis

Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis

zijn versche-

[1989 Eburon Delft]

• 2. Geloven in Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis
Kok Kampen] - uitverkocht

van een stad [1990

• 3. Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de Vereniging
derlandse Kerkgeschiedenis
[1991 Eburon Delft] - uitverkocht

voor Ne-

• 4. Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620.
de verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Eburon Delft] f. 25,-

Vier[1992

• 5. Ziel en zaligheid in Noord-Brabant.
Vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
[1993 Eburon Delft] f.25,• 6. Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis
van het
zuid-westelijk
gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot het heden. Zesde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
[1994
Eburon Delft] f.25,• 7. De kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis
van Noord-West Overijssei.
Zevende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
[1995 Eburon Delft] f.25,• 8. Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Achtste
verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
[1996
Eburon Delft] - uitverkocht
• 9. Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis.
Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
[1997 Eburon
Delft] f.30,• 10. 'In aile onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt'. De Reformatie
zestiende en zeventiende eeuw [1998 Eburon Delft] f.30,-

in Drenthe

in de

In de reeks 'Werken van de VNK' zijn verschenen:
• A.Ph.F. Wouters, P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien.
Delft en Delfland 1572-1621.
Boek 1: De nieuwe kerk [1994 Eburon Delft] f.75,-

Kerk en samenleving

in de classis

• P.H.A.M. Abels, A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving
Delft en Delfland 1572-1621.
Boek 2: De nieuwe samenleving [1994 Eburon Delft] f.75,-

in de classis

De VNK is voorts uitgever van:
• - Tijdschrift voor Nederlandse
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kerkgeschiedenis

(voorheen

Kerktijd)
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